
SZEMLE
HALAL, AMEL Y ÉLET

,'.,'ellOl scm /;'/jiOI! a halál O!'.lj(f,!

centrális hef.lll't.milli rI /;I'I'I'S2
téll.llsr;if!n'/I. II is," oz Ul.tú rixrv n!»
séll!JCn a? l stenember h alálánal:
drámai érzésnulús)« [eszii! állan
dóan. 1Ife;t azul án: I/I'm tu.d u.nl,
eu» if rll'ij:dr;/I//I't s«: JU el.iuuul
ko: n i anétt: i; I, liOif/l .Jralálunk
')rlÍ,Í'í-"t ne: cmlcael ncnl«. A IOJil
I'a scn: Iwjtlwtjuk lí.'f/l /düllj,e:.
IUJifH ;/ tJd.'és IIJ/lli/a/oml/wl IÍI'O
dó esflw.rrlilils.:'rJ I'r;ilén ntl'il JI('

kellene lu.lla uunl: a !c'll'k/wTau.'l
riadt neiri: l·erh:N. MillI/w csak
I'lkiiliiiciil!.il'illk j1afl(!SZOS ja jszu
/'fl j .•: c!!lfIlku!,) sikolJ/o h ullan-s
IdkiiJlk!J(' OUIII;/ t úlrol! /~'s II

Halc.t t al. I'stéNI'e! ke.zrlödií i,'li

cemlicr /';::'a nciulh « csak lélek.
jrirlÍsoki""il le un c Iei!'. A n.uirlcos
"s!,;!J('u (I /lH'TtHú!.' 1f/l'lei/r!Jl'i/
rtro]: ltujolncsk: közel lioeeánk,
akik len n lJihl'lInek! Az I'I1//r'
«set IUlJ/.llulataifl. az eJI:Ij(L~ze!

//(/IJ/./I)(l1/ na.rI/JlJii.i/ eleién, II hll
t.n nutncrü oj«: nt i nden űt l, ,J~J.

.u úl.i}; ('1//'1'1.' a ritá.a nu}: alakja"
tl . Kor. 7, .'JJ) -- kiállja S.Z!' II I
,oIH. Halál, clm.úlá«. I'n;tjr;sze! ez
is. dl' olurtn halá], amel.'f r' I e l,

.-1':: ('!fHluiz li!lIriliújríllr(k zse·
I/iális llliil'r;szell' Irá mulutos ala
l-.:ítókész.w'iJllel vetíti elénk a ha
lálba 'valr) (;let szent hitét. A
II II lottak zsolozsl/tá}áll ak kezde
IÚII minden beoezeté« r;s eW!.:é
s::ílr;s nél/,iíl ezzel a I:im!rerssei
hív}a iissec Lsten inuuláxára o
,rf;tjIÍS;:; /OTnpO IlOn,rlu.lalá/mn
sz('nrlcl',ff6kef: "He,ocm, cui 011/
u ut 1-: I:Iw!! Vel/ill' adoreiu u.sl
- Akineli niin.dcne]: élnek, o
Királ/ll imád n i jfjjjell'k!" ill iJII
h a csak (I Leltámadás an,rJ./J1lllÍ
nak kiír/szlll'a lll/ú/ana lJele (I

;,zil'('kb!'. f~'s mnikor a temetőben

jánuik, ukkor o "t('rl'a vi 1'('1/-

I iurn-rro}, az élő Ic földjéről éne
r..el. Nem is csoda, h i«: fl, lialot
(ok misdébő/ csendül ki az Úr
S,W i-a: "Aki bennem h isz, még
lr« mealialt is, élni ioo:" (Ján.
II, .'!!i)

A sín! szem azt niondia: ha
uu: A /ral/tolást halló fiil azt
II/OI/dja: halál! Aszeretteitől

mcalosztott szí /' azt mond.ia:
luilúl ' A hit pedi,l/ azt leullti«:
élet! Diadalmae . J~'lel! "Szem
uctn tátt.a, [ii! nem hallotta, em
her ,~'zi;lJébe föl nem halolt, ami
ket l st en készílelJ azoknak, akik
öl szerel ik" (f. Kor. 2, 9) Nem
t tul u nlc Iuit /wzzriNrui sehoJl.ij
scm a sironiúli életliez, mert a
tralottak élete "cl van reitoc
Krisz! ussal az Istenben" (]{ ol. 8,
:1) Az l.st en trít/lOtallauslÍr;ának
,;,' [e!J'o.f/lw/atlai'!slÍ.IIánrrk köntö·
-'/' hurut ráiuk, min: 11./10,11,1}

Júi,ci us dicsősé.oéte is. De elJ
lil':;, az isteu] reitekben élik IIZ

(5 el.núltu zol! élet iiket, ".4 le hi
rcui ncl, dde, Llrnm, cl nem 1)(;'

f elik, csak mct) náll.az! k" (lialaf.
ta]: J,j'l'fáciri}a). De cz a meyvál
tozoi t élet nemcsak alJllól áll,
/tOl/H a lélek ki.lép a testből; há·
1/1'111 azt is [elerui, //OllY "mind·
u;lJá}an fedetlen arccal seemlél
vén az (r I' diesősP,(fét, UllYanazon
l:éimui s,wí fogunk áfuáltozni di
esőséyriíl dicsöséilre, az ÚT lel,
ke állal." (ll. ]{or. 3, 18)

lialatta ink élete tehát el/Y
nuüu áirúltoeás, az átváltozás
nak 1Iliw/l'rt lf.IJüll;l/Ül'üségével és
lI,1/ii/reluél'cl c.rJ!J iitt. Ami őke!
e[változtalja, az a núndig újabli
o/rlrtli"(jf meYl1yi/atlwzó isteni vi
láy, 'I' mindill friss élmények/.c t

slfI.crfll'pő f orr1ulatoldwl relÍ,Í'uk
rí1'l(mlá isleni szel'('!et. Ez a? Ő

,í trrílf o.zás/l" il,lJön jJ(jrüsége. Vi·
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»zon! a tit.kainal: [eltúrásúlran
fáradlwlallan s «zerctet ének ta
lálékon y.wí .'Iá Im n után ozhottüla II

Istenség «zin« elölt «ernrn.inck
tűnik fel «zűk (Js korlátolt na
lá]uk és etf(jl nálile l}yijtrelmes·
sé lJOldo,l/ságllk (5S ez gilu}t
emészl6 tiizel benniink

Ez a lJ:lIÖnilörűsé.q aztán IIZ
iuazi _,ljlolwlijJszis I'alnlis ki
n.uilal Icoztatú«! MC,oki!!).!'í',; ..«
kinyi.latkoztatás Lelk-it, ltDolI át
(a dics6séll Atu iá! ) liIr'qi.-;in.'r
]ék" (Ef. l, 18) és mcoísmerick
"Krisztu» tit tuu: (E,r. 3, -1),
"Kriszlus j'elfouhatat'llI' flIlZ-
da.qságát" (Ej'. 4, 8), "mel.1f szá
zadok 15S nemeedékek ola el rolt
reiioe" (Kol. 1,26), "melyct seu
ki sem ismert czelll'ilá.llj'ejedel
mei kiizii!' tl . Kol. 2, 8), amcliI
titok .sicm. más, mint az, hOfJ.lJ
K riszt u.s bennetolc von"

j;;s a .IJ.1lermckké j'ouadás Lel
ke (Róm. 8, 15), IIk i a szol,l/líl)()/
nút (Ga]: 4, 17) alkotott S meg
adta tudnunk, '/OUy .sno«! /StCII
fiai.I'almuuk" (I. Ján. 3, 2), luir
"még nem liilll ki, hOllY mi lc
seiink" (u. o.i.: meri itt c föl
dön csulc "sza rakbo. nem foglal
haló sólwjtúsoklwl" (Róm. 8, 2fi!
imú.dl.oeot ! bcnniink, odaál el
hUII}Jt]aink/Jól [elezahiuiuit ki
últásslt! mondatio.: "AIJlw!
Atyánk!" «ua. 4, 6) "Js hallják
mindaeo n dolaokat, amikről az
Ur az IItolsó rocsorán mondott a
lanit1'áll:lJaillak: "Még sok mon
danioolom rolsut nektek, de
most ncm l'aU.l/lok h.ozeá ef (511
erősek." (Ján. ](j, 12) Amilucn.
foklia fl .. eröseIJl)(~k" Icsznel«,
oiuan {oktwu h all.iál: az Úrtol
(( "soki1/ondIlYli!'allít." "~'s ki
llilőzné elsoroln i a j'öl.w5ucsnél
/ölsI5,1/eselJIJ i .II(Izságokat, (Ilii i ket
(IZ Or nllír itt II fiildöu 1//C,l/
adott h í !'ei 111'1.', dc mnikcf ((zuk
amayuk leljes !'II/ó:irílwn fel/Or/
ni lu5plelenek !'ol! (Ik, amikn!'!..
azonbofl részesei 1'15 alwr:ia tell-

íJ/'U

ni őket: "Akarom, ho!!.IJ ah ol é II

rotiuol« {jk is velem. leJntenek,
IWl/.IJ lússú]: az 15n dicsősél/emel."

(.JÚII. 17, 'ui
jlI ind il/ meorcndiiitcn. fOl/om le

e,lnJ-C,lnl ijrel) embernek NI!!Y
ass'wil/lllak a «zemét, ki/Jől az
imént J1/(5.u alil/ lehetett ért el
me» I'áloszt kicsiholni, akinel..
ismeretei az iirel/sé.lJtől és IJete,ll
SI'!!föl ali,ll l'ilál/osalJlulk, mi 1/ t
l'f/,lJ j)ríkllúlós ZIll/; hánat.« ali«
liHJII uiint' eutt kixerlvrni) kÖ/lI/.If
cseini; szeretete ped i,ll csak el/Y
1/(/.11.1/0/1 réa! emléknek átsuh a
násúr« emlékeztet, Cs most, hosiu
fl h alúllsan kisealnulult l' Midi
keret.cl: kiiziil, lell.«! reseleette
WI)lJ iutllicilíf kop l st enrűl, mint
a le,l/nul/.IJoIJIJ hitfnr!lís tiulomú
II/}!I l'aJ/.IJ misetiku» e ITol/(((/f0
t ásu, I"S 'mel/il/(tulnal.. benne o
«zerct ct füz{ol/jflJ/wi.·

])1' éinicn e hiioen iimli) ist en]
det fwúl'{uláso Iiir i szét a 11511'1.'
szűkrc «zabott földies keretei!
I'S I'Z okozza azokal a mondlut
tollau JllJötrclmelwt. Pilozófusa
ink I'S kiiltöink [á idalmas katar
zisai 1/fI1Níny bctckinté«! enaed
nek abh«, amit Seen! Pál nyil
lan is "srí//fl:ilozás" (Il. Kor. ;J.
2) kiiz« pet! monsl: .Foluiszlco
d u.nk. a teher miatt, mil'el nem
a.zi akariulc, uoo» lC'I'elközfcs
«iinl«, lumem, hO,lnJ {etöltöztes
siiu k; lW,I/Ü azt, anu halandó, 1'1
/I.lJelje oz det." (Il. o. 4. 'V.) Saj
núliu]: clreszteui l' [ijldi életitu
kel, s IJe1111 C elkI5j)zeféscinkel,
el'cdnu;II/leinket. FJz a .Leretlcűz

telés" o terhes, ezt /Icm akar
[uk: I"S 111'111 lcimin.julc,

illI' JI li uir« nem okariuk 15S nem
kí/)(Íilj"dl~ a '1{j1W'JIJ il/llzsál/ be
tiirr"'~15t cd.d il/ i «zi! k kCTctwi/l klJe!
TiilJb mint nél/.lfs.ZÚZ éve lud]lIk,
1/0.11.11 a nap nem kel {el és lIem
/I.lJlIgs,zik ll'. ne meri /lalnJon ter
hcs 'I'olna az eddi!!i szólwsznú
ll"tlíl elió'ui, mell sajllálnánk fl
Jlap!.;cUNwz (5 S lIoplelnentéhe?:



/iízíjr/ű pOI'likus úrzrsrillkcl,
rerse] II 1.'1'1, d al.ainlcat, lriJ'r.irzl~

scinlcet áfkiillrni, azért lcmon
d u.nl: az i!!(/,zsá!! lne!!1'lIlásitásá
"'íl, P.·,fiy annal: is IJ;'zon,1jlÍra.
ílIe.lJ letu-tue találni II kij'e,jrzl;
Sl;t is, pI)(;zisét is. l~,~ lia il.llell
- - !t O.lJ.lJ rí.lJ.1J mo nd j uk - 'Jií
riiul.re 111"/1/ mcnű i!!azslÍfl ke
rcset iil r it, le ennuir« kednicuk rl
1(11 1'1111 (;s ej'önkiht [elii! áll, ak
ImI' 111 i t kell I'n'zniök clh u nut
Joillkllllk az isten! élet «zine
1"ÖIt. J1finö /01'11 II lat nak kell /JC
ál/u i uondokozásunklran; miflrá
jiilllll'l,' arra, !tOfJ.lJ "ami moaa»
do 10.1; «z emuerek efött, utála
l o» IiZ l si en. szcnH~/Jen!" (LIII.'.
ra. 15) JfikclI kell nekik: átmen
niiik; 1IIIIiy rfl/l Szent Pal trj'
Illl'szl'les,w'!!ére/ mondiák: "Ami
II.!Jrl'e,Ws.llem nolt , ad ·1'('sztc.w'.II-
ue]: itdtcrn Kri.sel u.sért, Söt·
Ili inde nt 'I'esztes(~l/nek tartok Jé
ZI/S Krlret u snul«, az én U ram
nak uu ndcn! [eliilmúls) ismerete
niiul], IIl.'ih t mrn den! szcmét
uek telci nlelc, csak!to.lJ.iJ Kriezt.u»
leY.lJl'I1 II u,IJeresél/em.." (Fil. :J,
7, H.) Sem 'oilúlJ.fJ/1űWlctlJöl és
értddll!/(IIJás1)()l; h iszcn ép)Jell
Seen! I'úl 11II11.1lsríl,ljozza, !tO!!.!J II

t ere ml nu:1I,IIek lel ismerh r fiS I' fl

li 01'11 ozztÍ k .J»! r II ihök erejN r's
i",tel1,w;l/('t" (Rám. l, 20); és ('P
);1'11 íj IIZ, Ilki "dicsö,w;!!rsllek"
fII'/'I'" i (II. Kor. 8, 7) a l,: ill/1 i
Lailcozí at á« alllcsotl.,lj1l1J/J [ormá
ját, oz ()szöret,w'fJef. JII(;l/is
('II<'I'!Jil,l/s(f/l k(;Jiri,~eli, (I OfJJ}
"Ilf'Ili tliesösél/es.,. ensiel« (f{Tisz
Ltcs nal«} t úl árudú lliesös(;ye mi
ul l, J/rl'f h a ol,lj dieúJ,w;yes, ami
I1IIÍ ta II dr), sokkaI d ieSÖS(IJCsdlll,
ami rnarnda nd á," (II. ]{01'. :J, /11,
11), .1 .I/IJöfrl'lemllck liliI/D i iize
i/N 1.'1'/1 e/l//criilniiiJ..: IIZ Ol.lllltl
"r!iesös(I/lk-"lIl'k is,mikkel II

II.lJlÍrsJwlmíri ül/l'rz('f szo/;III nw
.I/lÍf hiriilvenni mé.ll II 'I'alfási
életlll'lI is? A kl'.I//Jelem szine
I'I6ff !torlí fiinf d C.lI.lI 8,zelll

Pálnak IIZ önérzete? Hal'alaki,
akkor ö teft és «zenredeit Krisz
tuséri. l~s Im'.lJis rnll.llát "idd
lennek" (I. J(or. 15, 8), "cserép
edérumcl:" (II. J(or. 4, 7) nere
ei. És ezt boldogan tettr
mint nunuli«: .,OTÜml'st dicsek
«zem cTötlenségeimnl.l'l. hO!lY
Krisztu« ereie lakozzék ben
nem" (ll. Kor. 12, 9) De hom;
ez az iiriime I'lmhen mily aust
relmct 'is jelentett neki, muiat
,jll ae, ho.l/Y az Lsten. akaral-a
eWtt (hll(IJi.m mrghajló Pál, há
romSZOT szánja Tá magát arra,
hoo» t est ebe adott és az őt ar
culvel'ö "füuis" (ll. KOT. 12, 7,
8.) lIÍvozflltásáért oz Úrhoz
imádlcozzék, MáskaT meg igy
panaszkodik: "Módfelett me.l/
terheltett.iink, crűnlciin felül, úgy
hO.lI/Jmé.l, élrfiinkrtis mequn
ua.: (ll. Kor. 1, 8)

Il/IIZ, IwmJmindezek a füldi
szenrodéSI·t.:rc vo II atleoznak el
s6S0riJIIII, de ieizik, hO.lm minii
t isetulúson kell a telkeknek ái
esniiik. Kercsetes Szent János
ka hel/Jell.is mond.ia, boos II

tisztitlíhel}J és e j'üld seenoedé
sci lénJj(lIükben ú,l//Janozok;
azokkul a "zen oedésekkel kell ott
tisziuln! amiket Lsten kegyel
mébcn töké/etesbülö lelkeknek
Ut l(,1I1I kel! elezenoedniök.
Am';lllllO.lJ.iJllllfríúlln el is szen
oedt élc. Aquinói Szent Tamás
('(hl if} uránozhaiailanul alkotta
mea a kirlJJilatkoztatás teoláaiai
rendszerét, és mégi.s halála elölt
egy elracadtat.á« után 'igy nyi.
Latleozik Utkárjának élete nafj,l/
műoérol: Amiket miil'tunk,
(',WI k pe/YI'a! Lisieux! Rzen!
'I'rrézn el: nyi/ván bűntelen é«
erénirckben .IIa,zdalJ élete saját
IIU/l/II elIJft (IJm,lJinl semrni.~nek
fú nt fel, h OinJ utOlNIÍ két rsz
tellllejl'/wn a kéfséY/J(wsés érzé
SI;Oel í,:el1rff rcttenetes kiizdel
me!<et ri 1'llÍa, De a le.ll tö lJ Imé/
offl'an 1/0k a 1!'Nfi szenvedések,
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amikel mint Leltiszi S.ZCllt
{{amil nlP[Jfo(tplmazlrl ---- .Jst.eu
'l-r.qalmassaYIl1 -nak IICI'C<:IIC1.'.
HOflY csak l/(~!l(ill)/ra utal.iuul«:
Szent K amil nesnroen élliq hor
dozza lábának n.l/iU sclHH. A
miseiika Duktora: Kereszt es
Szeu! Jiiuo« iit !/nw/Jes sctu-l
hordoz; (t. lourdesi fJ.IJrJl/,lJilrJ [or
rást me!Jn:tlifrJ Szell! Hernodat.t
szörll.l/ü /orkasfál.l/oyot,

Amikor Assziszi Secnt Ferenc
a leYfJ.IJiJn.l/örüséuc,w!blJ elraqad
totasabon 1nc!I/apasz{aljo l st c n
túláradó szeretetét, akkor kapja
tagjaira a fájr/allt/J1S schlrclst«:
ket; amikor pediy clJlI;y//aloU

A KIS ÚT

,wí!fálllln I!{J.IJ al/,lJwll jiill ('S he,lle
díí:krc1l'i,IJaszta!}a, fl menn uc;
mclrídia az . ls/el/,w'l/ ,I1.l/ijll.'ljjríí
,~I',lJd. dc (!I.l/bell I'SZI'CSZI':itű fríj
d al.mat {~H'Ztl'f meo !'elc.

Amil fl ,~zellleh' il ! l/Ie,IJdtcl..,
azl la paszlal:iríkme!/ !wlotl:iu
il/k culcuil., NI'l!icslllo' lest iil, hlil
'IIII'!/, hal/em ut in dcn földies,w'.II,
!J.IJ'lri,í,wí.l1 l' s Mi Ilii ssél/o fi'01/1/a I
.idk t.ch át a u/I'q/w/ris[ fdjdalolll
ba II, dc e!/.I/re bd rchlu:» árad be·
II~jiik I/.Z /Íj élct: csndú« t.itk.a i
nak j'eltárulrísál'al ('snumnyci
.IJ.1Jiil/!Jiir"//e/': öziinl'/'ci, Halál az,
amel.l/ su«!

B (' I ! II II G p I l t· r t

,.Isten nem tánl<l5ztl\at ben\lem iIlt:gY;llósit\l<lt?Il\~~n

vagyakat; tc 11 át ha kicsiny, ha tiirpl' vag yo k is, v,jgYOG-
l.a turn , vá g yódno m kell urra , ilOl.!.Y sz cn t l'~gy<.:k ... El k c l l

rnagaJHlIt visc ln cru s'I.:lliltalan !(~1\01L'tl;,:n"':l'~L'fI\I1lL'1 ....·~yütt.
Je mín.denkcpp cn a lllL:nnyurslúglJil kell [utnum ; bizt(j:-),
egyenes és r ö vid utat fognk tc ha t ke r cSil ld ...

List..u x i Sz e ut Ten:'"!

E!/.IJ ki« családi 1)('1'1,(1['/)((1' allculmú ca! ,'.Z·('II/.("lIIre I'eil'fll' 1/

testvérem: mire való nálad ((" narNJ lelJ"; del, Hem lúl cnu, !tO!I ..i
különb lenné! másoknál! --- Narn/on meurendüot! ez a mondú»
mert - iga.z. Elmélkedem, ,Q,1/ónok, úldozoí«, jj/lrlle.!J/((y(fd!Í,~1 fJ/Jl/.h l '

rolok -- és 'igazán nem ltitom, horn) kii.:::efefJ!J len né]: IC isI'I'11
hez és hogy illo.zlÍn lialadtam roll/O " .iríIJIIII,

L Amikor NómPÍorszúdlHH
meg-l~]lített{~k az ebií óriási
autóatrádókat --- uyíleg-yellt,,;ell,
m inden iissZf'ii tközós i és pg'yéh
veszedelmek lehetőség'ét k izár
va -, azt puuaszoltúk a sot'f'ő

rök. hogy semm i feladatuk nin
csen, csak nyugszik a kozük a
\ olanon. a kor-si ~,;~a!;Jd ;;J,\.'~';i

tól ÓS ők csak attól ai l!c:yUíI
reszketnek, hogy cl tulú.uak
aludni a volán mcllett,

- Miért kell ettől reszkctu i,
kérdeztem. Akoesi nv ílcavr-uu
sen megy tovább nnurú tó l !
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ng'~' Ilöi\tnk r.uu, 111ill! ,'w·:
ilrii l t r«: -- Dp kt:J'PJII. húl eg'y
p i l la nat alatt lef'u t.nn a nú lvá
ról t·~ j)~SZI~zúz('>dIW u koesi ~!

l';JI j ut HZ e m her t'~z{~h(J il fen
ti ln\,(;1 olvustá n. Ig'(HI: 111'111

('c'illúll1l1k ~I'IJ)JJJi!, a kevűuk

PSil!, uYlIgSJlik a vo lú n ou.
mw!'ls: Is1<'llI'IIJ. ('~<ik el !~'-'

Hlu'djllll1 kiiz!JCll egy Ili llann tr»
SI'lll.

'1 .. 1~t('II1Jez kiizell'bh", Ec~t

III'JJJ lIlÍ'l'htdjiik mt't(~r-szalaggaL
Up lJlt',c,' t rirro nnm etriu i szám itá
~-'()kl(1l1 sem. Txto nh.-» eg'ys7.er "



magasságban vagyunk közelebb,
máskor a mélységben, cgyszer a
beusiísl'~gbc ll, másszo r a IIííség
be n, egyszer nz értelmi megis
merúsbeu. máskor az akarat ál
haÍlltossúg'ÚoUU - egyszer a ru
gyogú iolk i tisztaság'han, máskor
a bíí II búuu t omló könnveibon. Ki
tudja azt. hogy Illikor va n (~Jl

pen Jstcn közelségéhpn {os mit
tudnak elTií] m ások !

3. "HnladlJi a .ióbun !' Hog'y
az autónál murudju nk : cl tudom
gondolni, hogya kezdő lassan
veze], d,~ rui urlen nun eg'y ki~it

gyon'ahi)'1I1. Mornl.iuk Illi udeu
llaIJ l'g'y k ilornéterrol g'yol'sah
ban. 1<;;1, I:ag'y örűm szúmú ru , de
csak cgy ideig uichet így, inert
hiszr-u k iilii II heu egy év ulutt
múr a ;}(j;j k ilmuótornól tartulla
és kút I~V alatt 730-IU'tI. gr, nyil
ván k('IJtl'lclIség. A lelki éldhen
is így Van. A kiilsií. npnl ónünl,
hijz tartozó «sclek cdet i hűnők«!

egy-kettőre ]ev(~tjük. talán nwg'
k iizdü nk l'g,q>úr ross:.': szuk ús
sa I is, rru-rru ycseg'l'tjük hajla ma
inkat is. dl' aztún plériink oda.
ahol sajht természetünklwl. losr
bUII;;{)bb ("II ii ukkr-l állunl. szom
ben. Itt aztán nem segÍt semmi
más: a k""et úlluudóun rajta
tartnni a kormú.nvkcrékon és
vigyázni. vigyázni. v isrvázui.
hoev a k or-s i el 1Ie kunvnrnd
jon. Ie JJl' zuhanjon. Ri l~'n'
egés:.': életre Vii ló f'eladut,

4. Ncg:n'dikllC'k azonban úll
.ion itt pgy őszi nt« mea (~1I1pa

is. Tgen. ~'l,nll1orú. hogy m i, uk ik
1;ljiik a lelki ('letet. nem vagyunk

külüubek, És itt igaz fájdalom
mal jutnak eszembe Prohászka
szavui : "Igy járnak a bensős()g'

és mélysóg aposztatái." Nem
hitbeli uposztáziúról van itt szó,
seui erkölcsi aposztázi áról, de
it bellsú;;óggcl és ruélvségael
szemben való hűtlenségről. Az
imában nemcsak mi szóluuk Ie
tell hez, lsten is szól hozzánk.
Halkan és f iuoman. "Lógy csen
de;,;s(·gben. lsten hogyha hív.
Halkau szól ít, mint pásztorhan
gú síp. Kelj fel és indulj euac
dehueso u. Ku tvuska-v iguu, hú
ránvt-scudeseu. (Sík Sándor.)

Nem uarancsolva, nem f'enve
getve, halkan és f'inoman közli
Lstou óhajú t a magasabbra hi
vatott lélekkel. Akinek ,,t'ülei
vannak a hallásra" l)S engedel
meskedik a finom belső Hang
nak, au nuk eg'Yl'e szebben bonta
kozik ki a lelke. Aki lWJlL fi!_."}"el
a Hu rurra, - ha vállvouorratva
elhár-ítja a jó suznllatot, ha rest
vuluk i azonnal é" komolyan
megtenn i. am ire Isten csende
sen hívta. akkor elhalkul. talán
eg-észen cl is' hallgat a nag-yobb
tiikélctes:'iégre hívó hang. És ma
raduu k eg'y holvben topoaók,
éppen csuk a "bíin" ellen küz
dők. izzadva tapossuk az út S.'l

rát, lJedi,.; szúrnvalhattunk vol
na a m;I'!'asság-ok felé. "Ma, ha
rnesrhalliá.tok szavát. meg ne
keménv ítsétek sziveteket"... J<~s
akkor reánk is vouatkozhat ik
valami kevés abból. limit a kis
.Tézusr-ól tanu ltunk: "Növekedék
... Tstenll{'l. embereknél".

ÜGY EL.JEl'EK rá, kcreseténuel«, hOlJ:lj ha a mennuek orszá
lláníl hollotok, ne amaz alant való földi dall/ok módjára képzel
jei"k. ameinek éreékcinketllletik, se pedi.!1 anut múlékon.u örihnök
secriui; mcluek inkább meacsulitik, mintsem kielégíte'tl:ék képzele
tünket. Ott minden újdonatúj lesz s ahhoz hasonlót még soha
nem láttunk: N01'a lacio omnia.

Bossuet: Prédikáció miruien szeniek iinnepér>.

(i'l:;



ESZMÉK ÉS TÉNYEK
T r j n ~I j fl e I i (. s Y i II

Múz",., el,.,ő könyvének <'gyik
sokat vitatott, igen órdekr-s ré
sd'vcl fog!nlkozik !loÚCl't HUll
quetie abban a tn nu lmúnvú
han, amelyet az Eiudcs tett köz
Z!', A :32-ik fejczetrííl v au sz»,
illllely .Titkob k üzdolmút mondju
"I.

.Iúkoh, az isteni ígéret hordo
zója, miut emlékezetes. vissza
téi't szü lutésc helvérr-, Kánaán
ba, dl' fél bátviútól, Ezsautó l, s
még taj úlkozúsuk előtt meg
ak ari» png'('sztelll i. Dús aj;ÍJI(lé
kokat k üld neki szolsrá ival, íí
maga pedig, m i u tú n a gúzló uiá

sik oldnlún lriv tou súghu helyl'z
te kM fl'1l'ségét. tizenl'gy gyer
mekó! ('S uu-gru aradt vazvonút,
egyeoiil vúrja a választ a .lah
hok l'ohúl~ska partjú.n. fl ekkor
t őrtún i k, hog'y "valaki" derékon
rurradja .Ják obot, De ki ez a va
laki~ A tiimiil'sége r-Ilenóre is
bonyolult sZl'lltírHsi szöveg eJég
.!d· hizouvtulu n. A "valaki" m i n
douesctro egy férfi, Rouuuctte
~,zprillt azonban az összcfiiggó,.,
böl nem ki'-t,.,éges, hogy maga m:
Isten, a "kimondhatatlan",
mort h iszeu a "valaki" uern haj
laudó nleg'J\londmli a IIPv{d.
.,:l\tit kérdezed a uevcmet.?" ~
há r í tj» el .Iákob kívánesisácát.
At"gfelelí\cn annak a kijelentés
nek; amelyet kifejezetten .Jahv«
tesz majd Súmson atvjúnnk : "Az,
<'n l leV (>JII titok." S van l'gy még
uvornósubb mozzuuat, "Ember
!lelll lúthatja Úg'y arr-omat, hogy
<'!etlwll maradjon" -- m ond.in
majd l stc n Múzesuek. S ;J úkoh,
a m in t «sont.iait tapogatja. é]J
plm e~t nyögi mcgell)g'edetten:
.JS:t.eJlltól-szemben Iá ttam az 1,.,
tcut s mégsem vagyok halott."
Tó lzás természetesen, hogy
..s;'emtól-szemhen" látta. minii'lll
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lsten akkor is «sak elllhl~l'i
alakhan jl'lent nieg' neki. Mind
ezt ősszcvóvo azon ban --- ÚlJlI
pítjH n](~g Rouquet te -- a sze-nt
i rúsi sziivegllck nem lehet más
{·1'tl'\nll'. Illint HZ, hog-y igeni,.,
.In hvn rag111]ta meg .Iákohot, a
Hajút tercmtuiénvét, éH hi rkú
zott vele (~gé,.,z éjszaki'lIl át, ll!'
Iyesebben : jút.sznt.í.a vég-ig a
Inrkúzúsu ak ezt a jídékút. Ahe
J:y~tt hozv (wV fdl'sk/IV'd !>frV

szc]'íi)(~!1 ""hIlJ'(:kéJltel~n;I{~.< t~;;~lé
]Hl1'ÍllPrd, .Iahvr- cselhez Iolva
modik: k i fir-u m ítja .JÚkob ~sí
]li)jét. Az pm bel' azonhan nem
udjn ml'g' magát, továbhrn is
cllenfeJélw kapaszkodik, m íz vé
giil is .l nhv« kezdi kúru i :
..Eressz d. mer t feljő immár a
h ajnu l." .Iúk oh azonban. aki még
Hem li'dja tisztán, kivel van dol
ga, megérzi a szü rkülcthen az
isteni jeIImIót: Iélelmetes titkát
éH feltóielt szah: ,.Nem e reszte
lek ol, lIlig meg nem áldasz," S
ki is esikur.in ehben a .iátékhan
Iston közvetlen úldúsát. Mi Whh.
.Jahve hozzú l'űz i : ,.Ne .Iákubuak
hívjanak ezentúl. huru-m Izrael
nek: morf ha eriís voltál az T,.,
teline! szemlu-n , meuuv ivel i u
ld/hh fog,.,z gyiizedelnwskedni az
em bereken."

Igazán \Il'm esodúlkozhatnnk
rajta, ha H Szent.írús marryará
zó i gyakran zavarha jiittek e
képsoJ'ozHt előtt. Ch.aine jeles
ki)nyvéhlíl idézi Rouquettc:
"Úgy látszik, a folklór egy rú
gi t{'Jllújúvul úllnnk szernhen,
amelvet á tulakítottak és .Iákoh
ra aikultllaztak. A ](~ny. aki g-á
toJ:ja az útko lést, a hely géni
usza. ak i il g-iJzlótiírzi". Később
a hely g'{~J1iuszút azoTloHít.ották
Istcunel, El, majd Elohim né
ven s innen az elbeRzélés kiili)-



uös jellege. Még kósőbb azután
l~Hzrevettek, hog'Y vuu l~bbl'n,
ami meg ütközést kelto éH ősz

HzeférllL'letlen lHLI't1 uuuruxruu
d űscg'e vel ; akkor egy angyallal
váltották fel 1!Jlohilllot. ~z az
eset Ozeásuúl, aki már ekként
emlókezik J ákobról : ,EH férfiko
ra teíjebeu Elohimmal mérkű

zött, iueg'ruérkősött az angyal
lal és fölébe kerekedett: Lehet,
hogy ez a HzövegezéH magától
a prófétától sútfmaúk, \le az is
lehet, hogy a második sort csak
utóbb iktatták be magyarázat
kéut. Ettől kezdve azonban visz
szaáll t a-z eredeti lu'telem, a 111 i
kor még cgyá ltulúu nem voJt
szó Istenről."

Chuiuc es vele egy ütt sok ruú s
k utut ó is nyi lván fellélegzett,
ho"'Y ilyen rn ódou sikerült clhú
rít~niok a "botrányt·· - irja
Rouque tte. Pedig ha nem siet
nek auny.iru, szemct szúrhatott
volna nekik, hogy Ozeás is illeg
tartja a Genezis elleut uioudá
sos fesziiltsl~gót, hiszen nála is
valóban az Istennel viuskod i k
J ákob jóllehet akit legyőz, az
angyaL De még ha igazuk is
lenne, vagyis lm valóban egy ré
gi népköitészeti hagyomúuuyu l
állnánk szem bell, a pro bléma ak
kol' ü; uicgmurud II teljes egé
szében. i\legll1arad, mert akkor
is fel kell tcnnűuk a kén!{'st:
micrt vet.tók út s nriúr t nem lm
boztak J áhvére n lkulmuzn i a
k iilouős elueszclóst a S7.entíl'ÚH
sugulmazott szerzői't Miért hit
ték, hog'y I'Z a", aut.ik tiit'Íl~I\('t.
k isse meglehhontlwti előttiink
azt, hogy III i az éli) lsten. s iu i
ért Ilelll kiiHzöhiilték ki ezt az
l'pizódot, mi nt móltutlaut UJ II lak
11 .Tahvénak nwgasrelldíísógóhl'z,
aki előtt arr-uukut is lr.takar.iuk "
Végtóre is nem feledkezhetiink
meg- u ri-ól -- fig'yc1Tnezh-t Ho
uquette -, hogy a Hibl iu noru
az cg-zegéziH kcdvéórt adatot t,

hauem hogya vullúsru tu n it.so n
mi ndu uuy iunk ut, azokat is, ak ik
nem szöveg'tudósok.

Am nl~zziik, mi lvon Inpt.!.'oldíh
ra jut maga a szerzó. Houlluettt>
abból indu l ki, hogy a Bíbí iiI

elbeszélései a Szentlélek tá
musztottu vallási tanasztalá st
továbbít ják számuukra. azt a
í'okozntos, de f'ejlődésóhen is
egvuzon val lúxi tapasztalúst,
amely által egy kis szemita nhl
felfedezte é" megismerte az éli) ,
Istent. Múr most éppen a .T:'l
kob k ii zde lm éről szúl« furcsa
elbeszélés uz egy ik csomópont ja
eu nek a tapusxtulúsnak, moud
hatni, egyik kulcsu a bihliai hi
nyi la tkOJlÜItúsuak. Mert uern ke
vesebb a célzata, m int az, hogy
II kőzóppoutjába nyisson uuna k
a m ísztériuinuuk, arnelvet AIJ
ruhám, Izsák és .l ákoh Isteue
jelent. Hogy ezt igaútball meg
értsük -- mond.ia Rouquettc -'-,
össze kell hasonl ítanunk Pluto n
I stenót és a júkobi tusa j Htell('t.

Platon Istene olyan, amilyet a
magúrahagyott emberi Hzellenl
a legmagasabb terrnószetcs eró
fesz ítóssel ruag'n elé állít. ]';Jlt'\JI
Istell t az ember csodál ha t j H, si) l
kell is, hogy csodálja, szerethe
ti is, m.int egy fiinségeH mű ro
mekut, de (,JI az Lsten az i) egye
diilvalóságá!Jan, magasrendűsé
g'éuen és önclég'ségcs voltáhan
ilwgkiizelithetetlell marad az em
j/er számú ru. :BJlképzeihetet1ell
folt psnék ezen a görög Iste
llen, ha órdeklődnék az einber
iránt, s még elképzelhetetlem' l ,1)
folt, ha lesútllna az ourbcr sz i n
vonalára. 'Nlcrőhen más a zsidó
lsten. Nem kélHéges, ó az "Eg;-
szen Más", a ,,'L'I'elnenduJlI" éH a
"Fasl'inans", De ugyanuklwl'
ru intha el sem szakadhatna .. IZ

embertől. Bizonvos, ahhoz, hogy
létezzók, scm m i szükség'e a L-
remtméuvére, de Hl indeu úg'Y
folyik, m i ntha nem lehetne HU'g
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uélk ülo. Szinte ki van fe~zítve

a magasrendűsége és a törté
netben való jelenléte között,

l:<J7,t a feszültséget fejezik ki a
naivul emberi képek: a Gouez.is
első Iejezetcinek Istene heszedi
magának a zsengét az ember
kertjéből. Vagy a szóbaulorgó
nagyszerű kép arról az Lstenről,

aki derékon kapja tcrem tmé
nvét, eijútssza vele a viaskodás
játékát és magával egyeulő fél
ként bánik veJe. Csupa HziJWH
kép egy gyermekkorút élő uóp
számára, amely még maga i s
csak képekben tud beszélni. De
ne essünk tévedésbe - folytat
ja Rouquetto -, ez a naiv kó
pesbeszéd Isten mélysóges uieg
tapasztalását fejezi ki, amit ls
ten kui-izruatikus felfedezésének
is nevezhetünk. Az Ósziive1sóg
nek ezeket a .nagy "littúit", Hll
ga1Jnazott tollnokait a legmaga
sabb keresstény m iszfikuso khoz
hasonlíthatjuk. Semmi kótség
.azonban, hogy ők még ezeknél
a miszt.ikusoknál i s közelebb ju
tottak Lst.cu m isztóriumúhoz.
Mindannviszor pedig siettek va
lamit órló~ünkre iH ndui elmond
hatatlan óiméuveikből. S ahogy
a mi urisz t ikusainknuk, nekik ü;
szimhól nmokhoz ÓH képekhez kl>]
lett f'o lvumod niuk, hogy tupasz
talásaiknak legalább a nuurvú.t
kifejezhesHék a m i sze:~(IlY'·H.
nyelvünkön H meglútásaiknt va
Iamelvest a 1\1 i va kondok-szcmc
inkhe~ mérjék. .J1Jz vonatkozik
ana a kiJlyilatko7,tatúKra. iR,
amely Jahvét, az ]<JgÓRZl~1l M(lst
akkén t ÚU ít ja elen k, auu II t
egyenlő Iólként kezeli é;" lle~'~~
kon kapja az embert, ukit saját
képére és hasonlóságúrn alko
tott.

Antropomorfizmus! A7, is--
feleli Houquette --, de sok kal
inkább: előkészítés. Eljő'ugyan
is a nap, amikor beteljesedik az
idő, s Isten az ember alakját öl-

eCil

ti nuurúr». .1 {~ZIlH Krisztusbau,
az emberré lett Istenben, Jahve
megT:lgadja a;r, ernber i természe
tet, mi Wbh, hel(\ie kültözik, fel
keni a;r,t i"Í!'lIség{~vel, egyenlővé
teszi lllag'út a;r, eurberrel, akit ez
úl ta.l l'rlcmel a;r, istenült életre.
.Iézus Kr i sztu« úlur« lIliigiitt 
mourlotta Luther -- a .Iúkohhal
küzdö .Iah vc llngyala. A formu
la n e rn por.tos, dl~ a jelend Y1i

Ióbuu .l Í'í:llS K riszf.u st h i rrl-t i
meg.

.l ákoh k iizrl«] lllének Istene lp
gyilzetett. HahHwlgakéllt semmi
sítette Illeg magát, meri mon
dan i SZPllt Púl a keres;r,trcfeszi
tett Krisxtusrúl. I~cg-yf);r,öt.t és
gyengl~ a Miudcuható. Mi l,;;vpl
kez.ik ehbií\G! Mindl1lwkeWtt az
..- fejti ki ]{OIl(J uette v->, ho:·'y
hogy Tsto u, noha scm m i sziil",{·
ge rú, az ember helY!'H'(~Hét {'S
hozzújárulúsát slil'geti i:,:"z!'s te
remtett m űvr-i hez. Mer! tiszteli
azt a tercllltrn{·nyét. akinek sza
badsúg» Irizenvos mértékl~en

rf'szvMf'l a t!'relllUí szuhadság
han. 'I'őrvónv« I~Z llZ isteni 'l1.'l

·g'atartú.sJlak II Hibl iú ba n. A t isz-
telet még s;r,l'lIlheiíinóhh. m i n t
Tsh'n szel'pt(·je a hiíniis irú nt.
Vu lóbun, Isten úgy tekint az
«mhcrru, m i n t mu nkutú.rsáru.
Még a ü'1'l'lllt{'snél is mórlot b
l ált Adúlll !',wbad kiizn'lIlííl{i;,F~

sére.: ö adott nevet az (~SHZ(~S úl
Iutok nuk, auie lyek olőtt« felvo
u nl í ak, lH'i'cj('zve ízv létrchivű

su kn.t a ml'vkiiliilJ11iiztetésiikktd
(·s a róluk szcrzot.t ümwrettd. A
k i nv i ln tk ozlu tú xun.k ós az embe
l'iH{~g bol11u,!!:p;útevósénck művé
IlPZ i" el kel let t hagynia. Abra
húru ajkú.t a ..Legyml"-Ilek, .urni
kol' az ils:'. patriarka a ma.ra
nusry hizodul máhnn fiát IzR{~kot

iH kós;r, volt ú.ldozutu l hozni, Fl
egyenesen "ürült 1111lrÓHzHé~dí" a
kép, amely II mondott tiirvényt
.Iúkob kúzrlelmóhen ér7.ékelteti:
a m indenhutó lsten, aki nyilván



erüsebb, hogy k ibon takozzék az
ember szor ításúból, terem tmé-
nyét kérleli, engedje távozni.
Mindcz azutún a l('glllagasahlJ
"Legyi'll"-lwz fokozódik, ahhoz a
í'élénk, de iI:ljl'sen szabad "lgCll,
;!l;arolll"-hoz, u me llye l az Asz
,."ony az ('lIi1)(:1' :-izabatl elhatú!'o
/,úsúllak jweHétjét teszi rú Isten
Il'rveire, Krisz t us ped ig, amikor

- ('sodúlato~ el lcu truoudú skó n t
arra tanít m iu ko t: kéri ük Is

il'llt, hajL-ia végTe az ő isteni
ukarutát, az imu út jú.n voltuké
pen u.ibó l (;s ujhúl ilPiktatja a
m i júvúhag'yúslllllwt Istell H111II

kújúnak J1wnetébe. "Ilallathlll"
i IIlúdsúg ez, de nag;von is iissz
iJallgban van a bibliai ba,ó'o
n.ún nyu]. umclv s/'('l'int Iutou
valúlJHII 'I\l\lllkalún;a g-yall:'lllt
i;ezp] i az ellJlJed. lstell !JIiudeu
Jwtósúgúnak (ís az c m hor g,yell
g-l,sóg-{mek tüneruéuves dialekti
kája tehút az, amí" ,/úkob gyö
zelmúbon tükröződik. -Iuhvót
azonba Il IllÚS mórlnn is !egyözi
ill, ember: HZ i rú ntu uk vu ló
::c;;'det útjÚ'l. ,\ k ön y őrú lc

tf~sség' és a g·yöllg'{~d:·d~g" H7.
ig az,<I,t;'O,.,,, (I '.': r;;j{. kel'ckedik
[denb"lI. úgy ali ilYi1'<I, hogy

ru i n t S:'('lIt Púl dndo(('va
kiejti a sz in tr- llle~djotn'lnki)z(:\'

tú szót "lwllóziKlm", Illeg
S('flII11isii!('sl,,· viszi IsteIII: ur
r:: :1 1:('n's%I1'(', nhol az ,',Iii 1,,
lel!, ilOgy ltllOg'vúlisoll m i n ke]. ;1
bűn.is emhcvre l eg-yiitt v \;:.::i g'(';;.,,-

, Icksz i a hu.lá l tajJilK/'talúsút, Ncui
\'jI,ÚY, hogy Isü'nlwk ('zI a ve
1'l'~Í'I,·{,t, :1 III1;\y , a mi g-yiízel
m űn k «xak a Golgota fényében
'-'rlhdjLik 11)(0;.:', dn az is hizo
IIYOS, hogy ez a l'én y vr-t v i lú
~ossúg-ot ill, ngél.;z ()SZÖVl'tKPg-rC
is, arra az l'jlizóura is, anwlyd
1,(J!Iloktérho úl l ított nn k.

Nem is ]olwt kútel kcduünk vi h
kIn - írja Rouquett« --, ho~y

.Iáknh tiirtóltojóvel a k i nv ilut
'iozb:tús egyik \':,;oll\úpolltjúhoz

értünk. Ekkor adiu Isten azt az
uj nevet, amely feltárja az epi
zód jelentését az eg'ész történet
HZÚ ruá ra: uz Izrael neveL"Ne
Jákobnak hívjanak ezentúl, ha
nelll l zrueluek, mor t erőa voltál
Istennel szemben és győzedel

rueskcd n i fogsz az emberek fi)
WtL" }1'ig-yelcrureméltó, hogy Is
ten az üdvtürtónct mindon nagy
Iortlu lújahan maga nevezi ej
vagy jelöli meg' új névvel ter
vének végrehajtóit: Ádám, Ab-,
ruhám, .Iúuos, J ÓZUS, Póter",
J ézus imádandó neve utan Iz
raeló a legsúlyosabb, Izrael a
Genezis szerin t annyi t jelent,
mint "erös Istenilel szemben",
vagyis: "Isten Iegyözűje". Erde
kei;- je~~'zi Illeg Houquette -,
hogy milyen sokan ti!takoztak
ez ellen a multban, Miudenké
pen oda szerették volna magya
rázni il szót, hogy "Isten a gyó
ző". Pedig a Biblia szővege fél
r~érthetl'ÍlenPS a hagvomúnv is
kitartott me llette. S móltán, mert
elóbb .Iúk ohha n, utóbb ,J6zusbun,
a;·:i ve] a~ "új l zruu l" következ ik
ej, az l'mber igenis lsten erejl;
nek eriíss('g'e, lsten gyiíz(',lmélld;,

.l'gy(íztesl' I"it; a bú II iersiízú.ie,
agyiiliijet ll'g'yűúíje, a halál le
g-yözóje, ;lZ isteu i igazsÚgoRGúg
leg-yüziijlJ --, ahogy a Biblia
lIl(lI!dja il IlW,~'a surrul ruazot t
nyclvóuek is11'1Ii mcrészsógével:
Isten leg-yiizííje.

•
"N{~gy fal {ll' eg-y hovcró.' gk

ként jelll'lllzi Jijr.rl lllauihe a:.!
új lakásberendezési stf lus lé
nyegót. A dolog- természete ma
g-yarúzza, hogy Mauthe írá
sábnn. amely a TVort und
Wnhrhcit rÍ'szóre készült, vall
nak olyan állítások vagy meg

á llupítúeok is, amelyek CSUp{Úl
az ottani viszonyokra érvénye
sek, dc ez a körülmény csak
fokozhat.ja elemzéseinek érde-
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keHségét. Mi példúul egl'Hzl~ll
más okokat tuduú uk l'elhm,lli "
lakúsuerentlez{'H által iULOS egy
szerűsödésere, úrn unuút J'lgYI'
rerureru e I to lJb, üogy 1\la II t h«,
amikor a teuYl'ziíkl't kvt cs i , eIH\)
sorban az osz iuei s méglJlÍ\alHJ
az auyag i bizonvtalansag érzé
sére utal, amely az ő társadal
mi formáik között uralkodik.
Az ern berek nicgszoktúk, hugy
bármikor és uj ból és uj ból Ilya
k ukba szakudhut a m uuku Illol li:ü
liség, ami el leu a szociúl is biz
tesitás seui nyujtja azt a vé
delrnet, amely elkerülhotövé
teuuó az add ig' sze rzet.t ingóHÚ
gok clvesztogetósét. A kereset
utódjának és üSl;zegéllek úllaudó
hullámzása azonbau egYllwga
il; arra készteti a lIolgozókat,
hogy életük vágányát itleigII'
nosnek tekintsék. Ez a bizon v tn
lanság és ideiglenesség nyomja
rá azután bélyegét a st.ilusokrn,
irodalomban és niűvószctbon

épp úgy, ruin t az épLtéHzethe.1l
vagyalakús hercmlezésóbeu.

De bárlllilyen hátteret f'essüuk
is mög éje, II tény iuiudenesetre
az, hogy a belső kiképzés, POIl

tosabban: "a bútorok é" huron
dezési tárgyak eloszlása a la k ó

térben", az utóbbi évtizedekben
teljesen megvú l tozo t.t. Az idiíHze
rű Iakúsnak az II tiszta ti pu sa,
amelyből már kiszűrték a m u lt
hagyománvait, sokkal közelehh
áll a japán tipushoz, lllint a ki
Ieucveue« lovek l'urólJai vagy
amerikai tipusához. Megsz űu tek
a ruercv barokkos cl rendezések.
Ma már num csoportosit.iák a
bútorokat a szoha köz(.ppontja,
a kerek ebetl löusztul köre, anlPly
fölött a k r-istá lycsillúr l'iigg'.
Alig ismerik WÚT' az ebed lőre,

hálóra és lakószohúru OSZUISt.

Eltűnt a "szalon", ez a ]'{~g'ehhcn
is lcgtühbszii]' órtchuettcu rep re
zentácrós szoba. akúresak pllen
tétele, a húztartási alkalmazott
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szobúja. l1Jgi'Hz hú tnrueurck hul
nak ki: a kredou«, a ZOIlR'{)l',t,
az ';l'íÚl-;i kl't1imúg-y, a diyúll~- l',",
<I "konJ]J!d" garui t.úrú k. Ife
lv ilk ro il k ir-si uv, kÖllli~'ii (.1-;
n!<ll'son~· Jl(':'ellde7:l~si t:ll',!!,',ntk
léptek, amelyek, m iut il lit'\l'l'ó
is, egyszerl'l~ tiihh céh-a hasz ná l
hatók és a szűk ös térnek a tú
gass;-lg' elönypit adjúk. S Ilii "n
laki m indcz t "mellékesnek" il i 11

Hé, auuuk méltúu feleli Ma ut h t ",

hogy talán mégsem jelent{'kt(,
Icu történl~s az, ha évszúzndo
k on út gyakorolt életszokúsok
két 1lPlllzedl·k alatt l~gyszprib('n

a fpjiik tetejére álluuk. Szerin
te abból, hogy leszedték -los <lZ

új szoba szl·I{'I·e helyezett. ál lu
Iű mpávul escrólték Ie l n kri.s
túlYI'sillúl't, könnyebb a t{'I'SZI'I11
IMet és U~rél'zés vál tozúsúru k ö

vl'tkl~ztet n i, in i II t egy Picasso
képből. NUll kisebb ez a válf o
ÚlS, m iu t az a músik, a Ille Iy r ..
.Al o is Hil'gl világított rú a késő
rÚlllai m ű i pu rbu n. A nlO(1t'I'Jl em
hernek az a huj l.unu pedig, hogy
a Il;I!~ysziilók kerek l'bédlónszta
lút a lukőszoba egyik sarkúba
tolja, nagyoll izgailIIas l'!lItl'lkt'
désekl'l~ ösztüuözhctne egy 1011
tÚl'psziellol úg'usL

Egy XVllL szúzud i I'TlI1)('1'

alig értenl; Illeg a sti lust.iszta
modorn lukúst s m iuden hizunv
nyal nem i~ érez Illo jól IIIilgIl t
heune -- Íl'ja Muu í he. Ig'ell V:l
lósz ínű viszont, hog,v egy \'ÚJi

dodó PÚH:ztOl'tiirzs tagja hama r
medmrútkozll{'k vele. Mert a
modorn lakússti lusnuk vuuuu k
nomádos vo u nxa.i : az úItala
l'ornui lt liú torok küu nv űek. ú/.O
hog'y i'ilnllli-iilg Iil'lkül le het
>;zÍlllítalli iíkd, ru inde u rósztla
rub.iuk kil'seri.JheUí s Il1)HtlLOg'~'
uo m dníga, kűnuvcu pótolhn.tó.
A dolgok ru-m jelellÍlmek torhet
hi r tokosu kru : m i n thogv nem
bonvol ul t nk, kevés l'igyehllet l'S
g-olldozúst kíyúJlnak. NI'1lJ 1"/



illl~·ng· t'lj'![,kt, ío n t o-. L:lllPIlI HZ

l.I!(Jk Sí:t"P;';l"~~'(~ l"'1ol cli'ÚJIYO,"'lSúgn,

"'S liH HZ "iiI' 1't'-I"llll{'!il'lI" SZ"11
Yl'dö m u lt szú zad ('g'Y iin's 11('
I~·is{)g'pt ~iyÚl'IHl~\. ('.:--; ~zl~g'()nyp~

uok {'l'zPlt, lila II{';~'Y ('SlIpas;: i'(,
Ill'l'l'l' nwszl'lt ral Illng'úb;,n is
,,;ú'P SZOhiJlI,lk SÚl IIIit. ./el{'iil a n
link. hog'Y "Z,'\dll'll nz új U'I'S;"
g'l'kbe'l id"igl('lll'S {.j,d l'o lv ik.
('gy <:IYIIII «iubor luk ik heli II ii k,
aki m i ndenk or ki'sz n vú líozú

sokrH {'s \ esz1 l's,"g;ei t kl\l'tíí n la
('sonYI'iI úllHjtja sZilhni, NiI!·o'
,.;zii.lpinl, HlTn (ül'pk,'dtpk. hOl~'~'

pg-ész {)!etiik.;n út (~,!2,':'-. (~s ll~'~'all

HZOil la kashu u nlill'ildhilSSHIWk.
f·~·~· (~S lI~'yn II (lZOll i ro m hukr-rt-k ~

asztal kiiri'd n s'I.ohújllk kiiz,'
p{'II, }l i v i-.zou t YI'IHÚI'I'llIk :'g'~'

ala"sol',' ll{'g:ysziig:ü <l"zhIIJd.
l",úllítjllk H szoba vu huur-lvi k
"al'k;'dla. s d{'lh"11 el,,:'dlóaszhl·
lIHk, est!' dohú nyzúasz1allla k, /p.
i'eln'{'skol' {'j,iei i':'fekn''1I~'llek

hu xz n a lj uk. Na!.':ys::iileillk szú·
lllÚl'il (l .,Inhlli" valu m i IIlPg'l'('Il

rlit hctr-tl.-r. á llu po t vul t, a Illi
sz á m u u k rn !lil 11('111 is k{'IIY'
szerülünk l'ft -. a Wbb{,-hyps!lb{,
szellellles l'iig1ijllz(~s"k sOl'ozat",
E~y idl'ig!l'lll':';l'J1 {,j dpg-{.jií

elllh"l'tipus m i udr-uknr vol t , ('.:,
])('<1ig a "k,dandol"'. aki últI!~·

1'ottn a hiztosított I{d k orlú tu.it.
hogy l'úhíZZl1 )IJ;I'~'úl 'I hi'éOil"t:!,
IHIIJ'H, Ü volt az l/Z (,Jiliwl'tiPlI';
is. aki ii:~ .. ('setn'íl-ps"ln'" ,'o/l',S
lu-u, il ,'sakll"llI IIliJllli~' lní'IY';:';'1i
,,!eJIIPkd is tal'tallllaZ(1 l'iigtiill'
z{'seldH'1I vn lód i {~I\'e:wh,t tn.lú lt.
\. ..k1Ji'Il111ol'" {.s m: ..{,Idill 1'1

Y{lt'-'·Z" rO~>aJlll(t lIPJlI esi k nH~SZ

"'ZP ('/2,'\ liI;'lstúl s Illilldk ... ttií az
id"i.!!.'ir'llps 1ipmd jlo/"'lIti, ;'.Ia flíl
l l l\111' I'n d: úi~i11ú!lall {'Ildlllíin',sz
II"k kpll 1PlIllip. 1":'11' Ilteg!"'/ll,tii
""II kalalll1os, :! kiiliillh·;',g- ki;zle
{·s a IlIIlit idi)k 1"i111il<1ora kiiílt
1;l! ú II ('sak annyi, hogy npki
{'d,'s-lwv{'s g·yijllyiil'i'lsó(~(·t olwz
n hizollyütl1lIlS;'Ig'n,J!, 11'1 az {'l"

zl",.;e. alllel\'\.ií! 11 sziilddt k a lu n
rlo r ,IIlityi iil'iillld tucr ített. Am
11I111t lllindell t('j!ijd{'snek. e n nek
m: úllapotlla]; is nWg'Yilllilak az
('Iiíll~l·i i'l'jezi be Muu tlu-,
I deig'leJl(I'~:H{'!): {~S l'()g'ti)lli{ls az
:11 kIlllllilzl.. "d ;'1" ki ,,1'1' IeU, II ek
eredruéuvei, az n lknhnuzkodá
~\('·Pt'ssóg:p ]H'clig- (IZ (~lptt~I'() 1.o } _

jess{'g'ól'úl tanúskodik. l';'~Y pil
lanb'ls az új lu kú sok uu lllPg
~.o'iízlil't orrő]. ..

Milldellllajli kenyerünk,
<I 1IH'ly 111'1, <lkko\'a hangsúlyt
adott HZ el' illl;'l<!súga, 11('1Jl is
olyan l,gysz"rií vuln m i. m i n t
.uu i lvcn n ek az ol m u lt é\'('7,)'('(I('k
/',o'l(ioltúk, Mutatja. hog'~/ ,IZ
idei év e1njéll IlJÚI' nornzctkőzi
('l'1l'k('zll'l is fW.('i,l1kozo1t n ke
lIy{·r!',,!. Oka pedig' az. hogy 11

l('/!,'újahb {,ldtalli vizsgl'!Iú(lúsol,
il kUIIY"';'1'!'l k<l!H',.,o],J!hail is
sok nl y an kérdósr« híy(:,k fel
11 fi"'velllwt allwjyeket 11 fo
g-yas;iúk {'l:dpkl'!W;1 jú jl'llll;'
ruielőbb llwg'ol<lalli. Ewkrii! a
k{']'(\{>'l'kl'iil is túj{'koílbt Illinket
a t iíl(~ JlH'g'szokot t ;]ln jlOSsúg'i!'a l
{IS yilú~·osSÚ~!.:f!:Hl ...-Iqust i no (/('
nu-lli abLa II ;] tu n n lmú u vábuu.
umolvot il kenvér fizio-!r'l/(iai vo
II<itkozúsairól 11 Vitu (' Pensicro
"z(llllúnl írt.

:\ lisíltl'l. m iut tndiu k. k ii löu
hi;zi) l'ok hu u iíriilhet,ii'lk ki a ga
bonából. Ha p{~!dúul 100 kiló bú
zúból SOl,iló l isz tr-t úllítlJllk e](í.
akkor H()'.i-os a k iőrlós. l,;z eset
heu kereken 19 k iló korpa nw
rildl\'IJII. 11IilltÚJI iíl'iés közben
kiizP! egy kiló anY1I!!,' JlOl'lik pl
i'·S IllPg'," ynszPlldúlu', A IOO'!r'-os
!.: jiíl'lés l'l'P<1nléllY{'1 integ'l'úlis.
\'it!!.'yis tp]jes lisztnpk lIevezi n
tudOlllún v. BJl11IPk iisszdútple
azollos t('l'l1l{~sz('tesPIl nHlR'ú1I.'Ik
a ga honú 1111 k iisszptó1pló'Ve!. A
kl'l·esl,e<1(.Jllli forg,domba ho,
".oit liszt\\k öss'l.e1{'teln nzollhaJ1
tii1Ihf-kl'vl'sbb{, p\tér "ttill. ('" PJ.'
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dig attól fűggően, hogy milyen
fokú volt a kiőrlésük. Utóbbi
nak változásával módosul a
lisztben levő tápláló -anyagok
aránya is. Minél magasabb pél
dául a kiőrlési százalék. annál
kevesebb a l isz tben, illetve a
kenyérben a cukor s annál töbh
viszont a zsiradék és az- össze
tett, fehérje. Igy a 100%-os ki
őrlésű teljes liszt 100 grammjá
ban 68 gramm cukrot, 1.4 gramm
zsiradékot és 10.5 gramm fehér
jét találunk, mig a 75%-os ki
őrlésű fehér lisztben 75. 1.2, il
letve 9 g rammot, Ami azonban
fontos itt, nem maga a tarta
lom, hanem az a körülmény,
hogy amikor a kiőrlési száza
lék emelkedésével növekszik a
fehérjék merinvisége, ugyanak
kor csökken azoknak emészthe
tősége, A kutatók ugyanis ar
ra a meg'állauításra jutottak,
hogy amíg a fehér kenyér fe
hér.iéinek 85%-át felszívja az
emésztési folyamat végón a bél
nválkahártyája, a teljes kenyér
fehérjéiből csupán 70% szívó
dik fel. Ennek a különös jelen
ségnek pedig az a magyaráza
ta, hogyagabonaszemek héjú-
nak emészthetetlen eellulózéda,
miután izgatja az emésztőszer

veket, meggyorsítja bennük a
táplálék áthaladását, s Cllnek
következtében az emésztőnedvek
sem tudják kifejteni teljes ha
tásukat. S -egészen természetes,
hogy a megemésztett fehérje
aránylagos csökkenése nemcsak
magának a kenyérnek fehérjé
ir-e vonatkozik, hanem mind
azoknak a táplálékoknak f'eher
jéire iE. amelyeket a kenyérrel
fogyasztunk el. Mínél barnúbh
kenyeret eszik az ember, annál
több a székletében a fehérje.
Érdekes, hogy e dolog érdemét
már régen meglátta egy f'runciu
kutató Permerd.in; aki 1794-ben
kelt b~advánYában arra figyel-
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meztette a Iranui a ulkotmáuyo
zó nemzetgvűlést, hogya korpa
belekeverésével esak a kenyér
súlvát szujror ítu núk, de nem
magút a kenyeret. Legutóhh
Snyder mutatta ki egy hires kí
sérletével, hogy 95 ki ló 95%-OlS
kiörlésű kenyérnek az ember
számára ugyanannyi a tápérté
ke, mint 7;) kiló 7;{1r -os k iór-lé
sű kenyérnek. Köznapi nyelven
kifejezve tehút a fehér kenyér
jobban emészthető, mi nt a har
na s éppen ezért gaulaságosabh
is. Hichet jeg'yzi fel, hogy 1940
44-ben, az élelmezési niegszori
tások idején azok a parasztok,
akik otthon kezdetleges módon
megőrölték eltitkolt guhoná iu
kat és az így kapott teljes
lisztből kenyeret sütöttek, az
időszak végére 2 kilótól 10 kiJó
ig vesztettek testsÍi lyukból,
szemben a városi lakosokkal,
akik ez alatt a jegyre júró hi
vatalos minöség ö kenyéren él
tek. A teljes kenyér dús cel lu
lózetartalmu ugyan is - állapít
ja meg Richet - "ellen-táplá
lék" gyanánt hat és meggátol
ja az egyébként értékes össze
tevők megfelelő hasznositását.

Hivatkozik azonhan Gemelli
egy másik kedvezőtlen mozza
natra is, arra nevezetesen. hogy
minél teljesebb II I iszto annál
több benne II növényi sav for
májában a foszfor. S itt nem az
a lényeges. hogy ezt II savat
nem tudja felszívni II hél nyál
kahártváia, hanem az, hogy ez
a sav mészelvonókéut niűködik,
vagyis lecsapódásru készteti
azokat a már feloldott iuészsó
kat amelyekre a szervezetnek
szüksége lenne. Angliábun fi
gyelték meg 1940-bel\, hygy, P
liszt kiőrlési fokának növelése
vel nárhuzamosan emelkedett az
ostoopatiás betegek száma, az
osteopatia pedig a csontre~ld
szernek az II Illeglwtegedese,



amelyet a mész hiánya vált ki.
J<~llenszerként el is rendelték
akkor, hogy a lisztbe kalcium
karhonátot koverieunk, amellyel
sernlegesiteu i lehet a növényi
xavat,

Az eddigiekből tehát az kö
vet~eznék, hogy minél fehérebb
a liszt és a kenyér, annál táplá
lóbb és egészségesebb. Ám vi
gyázzuTlk, ruer t van az éremnek
('gy nem kevésbbé fontos má
sik oldala is Ez pedig az, hogy
a kevésbbé kiszitált, tehát dur
vú hh lisztek gazdagahhak vita
m i nokhuu. Miuél alacsonvubb
fokú a k iőr lés, másként kifejez
ve: minél f'inomahh és Fehérebb
a liszt, n nuál k isehh a kenyér v i
tam i n-órtéke. Ebhől a szempont
hól a teljes, az i ntegrúl i s liszt
kétségkívül messze fölötte áll a
szokásos Liszteknek. S rnost már
hizonyára meg is értettük, hogy
a leg újabb tudományos kutatá
sok eredmén yekénf miért. lett
probléma annyi évezred után a
kenyér. Vnnn ak élettani érvek
nemesak a fehér, de a barna
kenvér mellett i s, fi ugyanúgy
vannak ellenük is. Kézenfekvő

tehát, hogy ami eszményként
kirajzolódik, az a viszonylag fe
hér kenyér, vagyis az a kenyér,
amely könnyen emészthető 1'01'
mában agahona valamennyi
fon tos elemrit tartalmazza.
Nagy kérdés azonban, hogy mi
ként juthatunk ehhez a kenyér
hez~

A gahonaszem olyan termés-
folytatja Gernel li -, amelynek
van egy külső fala vagy kórge
s van egy magvn, amely négy
részhöl ú11. Flzek a részek: a
hurok, a esi ra, a mézaásrétez és
a magfehérje. Az emberi túplál
kozás szempontjából a magf'e
hórie koménvítöje és a csira zö
mét tevő popszi nes pajzsocska a
lényeges. Ehhez kellenének még
a gabona egészében s kmönösen

a kéregben elfekvő vitaminok. A
malom technika azonban máig
sem fejlődött oda, hogy az ilyen
módon eszményi lisztet elő tud
ná áll íta n i, A modern malmok e
pillanatban úgy dolgoznak,
hogy lehető legnagyobb részben
beleviszik a lisztbe' a fehérjéket
és közepes sz.itálással megtart
ják a lisztben a vitamintartal
mú korpa bizonyos mennyisé
gét.

lJj utat nyitottak azonban
azok a kezdeményezések, ame
lyek a kenyér fiziológiai érté
kének mesterséges gazdagítását
célozzák. Maga az ötlet szinte
önként adódott azokból a kuta
tásokból. amelyeket a kenyér
fém- és vitamintartalmára vo
natkozóan végeztek. Kiderült
ugyanis, hogy amíg a teljes ke
Ilyérben 43 egység vas, 70 egy
ség réz, 60 egység El vitamin és
26 egység B2 vitamin van, ad
dig a félbarna kenyérben 30, 40,
40, illetve 17, a fehér kenyérben
pedig mindőssze 27, 25, 18, illet
ve 9 egység található. Mi volna
tehát, ha a fehér kenyér meg
csappant fém- és vitamintartal
mát kivülről, mesterségesen
próbálnők megnöveIni ~ Már
1938-ban javasolta ezt Cogwill,
1941-benpedig össze is ült egy
szakértői értekezlet, hogy ezen
az alapon egy "standard-kenye
ret" szerkesszen. Ma a mcster
sóges gazdagítás öt J}lÓdO~l tő r
ténik: 1. sót, vasat es szirrteti
kus vitamint· adnak hozzá a fe
hér liszthez; 2. a dagasztásh~z
szükséges vízben vas-sót, Bl es
pp vitamint tartalmazó tablet-·
tákat oldanak fel; 3. vasban
gmIdag és El vitaminnal telí
tett élesztőt alkalmaznak; 4. B2
vitaminos tejport 6:100 arány
han elegyítenek a liszttel; 5. a
korpát megcsiszolják és úgy
adagolják bele a fehér lisztbe.
A legáltalánosabb ezidőszerint
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az éleH:diís éH a tejporos eliá
rás,

Nehézség" azonban az - álla
pítja meg GemelIi--, hogy egy
általános, m indeuiitf beváló
mintakenyérre bajosau gondol
hatnuk, mert figyelembe kell
venni él konkrét társadalmak
eg'yéni sa.iátosságait is. Azt
például, hogy rendes tánlálékuk
milven élelmiszerekből tevődik

össze s hogy mekkora szerepet
visz ebbel! él kenyér. Mert vilá
gos, hogy más "stan<lanl-kC1Jye
ret" kell mezhonosítaui Olasz
országban, ahol a tápl álkozás i
saínvonul ~daeHony és ahol II

legfontosuhh élelmiszer maga a
kenyér, mint azokban az 01'HZÚ"
gokban, ahol a sz ínvonal sokkal
magasabb éH a kenyér csak J\Í
séröje a többi élelmiszereknek.
A mi O laszországot illeti, G-e
melli úgy véli, hogy keuyórsű

téshez a 8f:)%-os k iőrlósű lisztet
kellene használni. de ezt a l isz
tet ne úgy állítsák elő, hogy a
fehér lisztbe bizonvos mcnuvisé
gű korpát kevernek. hunein ak
ként, h ogy a teljes meuuv iség ű

korpát alaposan megcsiszolják
és kif'énvezik, Ebben az esetben
olyan kenveret. kész.íthetnének,
amely nemcsak gazdag érték ü,
de arnelletet még ízletes is és
nem izgatja a. hél nválkahár
tváit.

Ne gondoljuk azonban, hogy
a kenyér kérdését a liHzt leg
célszerűbb őrlésével és mcster
séges gazdagításával már telje
sen megoldotiuk volna. Hátra
van még az a feladat, hogy ki
'vonjuk belőle az u. n. "el1en
táplálékokat" és "ellen-vitami-
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uokut". lDz a két fogall)Jll is a
legújabb élettani kutaíások nyo
mún meriilt fel és kapott va
lóságot. A uyagokat fedezték

. fel, amelyek hatástalan itják a
táplálékokat és vitaminokat,
sőt ezen túlmenőeu nem egy
szer ártanak is az élö szerv«
zetnek. Akkor figyeltek fel er
re a Ludúsok , amikor a rOZH- és
kukoricafogy asztok betegségét,
a pel lagrú! vették v izsgú la.t alá.
A llellagTút a pp vitamin hi
ánváuak tulajdonították. Kide
riilt uznnbu n, hogy a rizs l'o
gyasztúk sohasem kapnak pel
lagrát, holott a rizs még' sze
génycbb ebben a vitamin ball,
m irit a roz» vagy a kukoricu.
Igy jöttek 1'11-- Richet érdeme
ez -, hogya rozsban és k ukori
«ábnn vall egy clIen-vitamill,
amely a pel lngrát idézi elő. S
ug'yunígy V1IUlIak ollen-túnláló
kol. és" dIeU-HÓl. is. Mint már
szól tuuk róla, a uövényi sav, a
k iu őnbőző foszforvegyületek is,
amelyek bőségesen találhatók 11
gabonáb:lll, .a mészsók elvonása
miutt m iud ilyen eUen-táplálék
gyanánt hatnak. Hasonlóan hat
a Pekete és baruu kenyérben Je
yő nagy inennyiségű ceIlulóze
IS.

l~zek a 1Il0HI. tárgyalt lezújabb
kututások -- fejezi be tanulmá
nyút Gemelli -- nem vezettek
még egyetemesen elismert ered
ményekre. Sokirányú sz ívós
munkára vau tehú t szükség,
míg az emberiség hozzájuthat
az eszményi kenyérhez. Hogy
azonban hozzá fog jutni, már
ma sem kétséges.



SZENT CECIL/A (November 22)

Róma felett a [elbomls) társadalmi, erkiilcs), és poliiikai élet
hullabűze terienuctt: Az or qiák va.d lármája fölé azonban --- mini
valami halk éteri zene -- széiteriilt már a katakombák zsongása.
Ebből rt mindent átható zsonuáshól emJ fiatal lány han,qja csen
d iil ki éjszakánként. A Caeciliusok előkelő pogány esa1ádjának
friss hnjtásn ez a lány, n katakombák előirruidkozója és előéneke

se, Tisztn szivéből csodálaio« imáN; és himnuszek fakadnak. Ahol
megjelenik, korill ocseik a keresztény hivek. Amikor maaaolkott a
i nuiit mond.i«, ('sodála/os finomsá,qqnl zeng d.allamo« hnngja s
ettől rrwf/nyuf/szanak a bátortalan ,~.zi »ek is. K eneset tudunk róla,
de az a nehány mondat, amit tündöklő életének és vértanúságának
tanúi fcljemjeztek, éppen eleget mond: "A dicsőséges szűz állandó
an keblén horr/ta Krisztus evangéliumát. Éjjel-nappal seiiniele
niil Istennel uirsaluott; hozzá fohászkodott. K ittirto karját, úgy
imádkozott az -0-1'h0.<: és szive mennsjei tűztől lángolt." Akkori
«zoká« szerint jóformán mettkérdeeése és beleegyezésc nélkül ie
lJ,Ilczték pl szülei a pogánll Vulerianussal. Az esküvőt megelőző

napok/Jan már luuuto« rol! házuk a mulatozásiól és szüntelen
muesikát.ol. Cecilia mosol;l/ogva járt-kelt a zenebona között, foly/on 
fohászkodva: Add Uram, hogy e vad muzsikdn át mindig hall
jam a Te hangod s a viláfJ szennye [elett is mi.ndig viruljon s.'ZÍ
rem.; maradjon szeplőtelen, hogy vneu ne szégyenüljek. Nászéj
szakáján bátran megoallja elhatározását vőlegónyének: testben is
tiszta akar maradni. H Of/Y ezen a :vallomáson kívül milyen pár
beszéd folyt le a pogán;1J vőlegén;1J és keresztény menynsszonya
között, senki nem tudja. Annyi /Ji.ZOrl-1I0 s, hogy másnap Volerianus
felkereste a katalcombák/mn rt kereszténuek. fejét, Orbán pápát és
meukereeetelkcdett, A vőle.qény fi1Jére - Tlburiiu.s - is hamarosan
megtér és osztozik a család természetfeletti örömében. Ez... 1IJár
nem maradh arott titokban. Almachius városparancsnok emlik
fi.szi jét, MaximusI kiildte ki, hogy fOlJia el (( fjatnlokat. A pogány
tiszt felkereste ps imábnn találta őket. A parancsnok hiába várta
vissza tisztjét, az ott maradt a Cueciiiusok: házában és buzgón
tanulni kezdte a kereszténttek imáit. A három férfi megelőzte

térifőjétoa vértanúságban. Holttestüket a Praetextatus katakombá
ban temeti el Cecilia s a fájdalom könnyein át itt boldogan
pillantja mea a maga közelgő vértanúságának dicsőségét is. 
Vannak vi.rágok, meiueknek nemcsak szine,illata, vagy formája
ejt bámulatba bennünket. Kely!tükből minih.a csodálatosan finom
zene áradna: a tisztaság muzsi.kája, melyen keresztül Isten lelke
seál. Ilyen vira'); volt Cecilia; Ezért fogadla egyik védőszentjéül

az egyházi zene.
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AZ EGYErE~\1ES ÁLL~MFÉRFI

Az "Ér". ahonnan elindult, az
a Felvidék volt, melvben az
"una eademque nobilttas" nagy
köpenyege alatt talán legerő

sebb volt a kiváltsagos rétegek
közőtti harc: ebbe a század-ele
jének forr-óságában' má r turla
tossá váló nemzetiségi j, '\z.le1-'
mek is belevegvültek. Az EJJ
ciklopádia s a f'ranc.a fnrrarla
lom szava utat talált mauának
a méhesekben s az európa i
polgárosodás fény.)től «sábítva
tömegesen indulnak világotlátni
a kis- éR középrendű emberek.

Fiatalsága egybeesika lelti:rő
század romantikájával s a fia
tal jurátusnak, ügyvédnek, kez
dő megyei politikusuuk, a ter
mészet minden kűlső kincsével
is megáldott megvci -törzsókös.
deszerényvagyonú értelmiségi
embernek először, ölAkebb pát
riájában sikerrtil áttörni H7. iR
meretlenség ködét. A "moneki
gróf" még nem ellenfele 11 mono
ki hétsz.ilvafásnak, főúri klien
sei segítik. mágnásasszonv ré
vén jut be "abl:'entium ablega
tus'f-ként az alsó táblára. Vaj
jon mikor kezdődik el csodálatos
belső átalakulásának folyama
ta? Mikor nyer benne mélvebb,
átfogóbb értelmet a század, leg
elejének szóhasználatáből úgy
szólván még egészen hiányzó fo
galmak rendje, mint "gyáripar",
"vasútépítés", "tengerhajózás",
"országgyűlési napló" s "gyors-
írás". '

A romantika s a kora-kapi ta
lizmus néha összeöllelkezik, né
ha ádáz ellensége egymásnak.
Az ősiség megfojt mínden hi
telen-alapuló, modern,' gazdasá
gi lendületet, a szó szabadságát
már csirájában bénítja a cen
zura. Kossuth kapcsolata . a
Verbőczy-világgal inkább már
csak ösztöne mélvén lappang.

fM

hisz ő az első, aki minden ken
dőzés, minden érzelgőség nélkül
intéz nyilt támadást a régi világ
elaggott, intézményei ellen 
s így kerül szembe Széchenyi
veI.

Kossuth elválik itt osztályos
társaitól s a dióták Iégköróbeu
már az első magyar szellemi
nroletariátusra támaszkodik,
vagy Ieg'alábbis formát ad po
litikai elképzeléseinek. Nem lép
heti· át - nyilván anyagi aka
dályokból -- hazája küszöbét
úey, mint Széchenyi és Wesse
lénvi, de rengeteget tanul - fo
galmakat, összefüggéseket, bele
helyezkedik ez mindvégig
csodálatos tulajdonsága marat!
~- a kor nagy szellemi s politi
kai áramlataiba, .Iamaika alkot
mánva éppúg'y érdekli, miut a
földgolyó bármely részén folyó
tudományos felfedezés. Attöri a
nyelvek korlátait: a börtönben
Shakespeare felé hajló Kossuth
alakja bevésődött nemzeti tör
ténelmünk élő emlékei közé.

Ezek a késeibb harmincas s
korai negyvenes esztendők, fér
fikora delén jár, ismeri a kor
publiciszfikáját, eligazodik a
közgazdasági fogalmak között,
mérnökökkel tárgyal a Fiume
Vukovár-i vasútépítkezések ter
vével kapcsolatban, behatol a
polgári demokráciákban kiala
kuló állami költségvetési rend
rejtélveibe. megismeri a töme
gek szervezésének alapf'orrnáit:
nincs határa, nyugtalan, fürké
sző. mindenre kiterjedő'érdek
lődésének. És ír: a korai Kos
suth már biztosan kezeli tollát:
stíhrsának tömör, robbauóerejű,

f'antáziátkorbácsoló . szépsége
már. első szerkesztői működésé

benmegnyilvánnl s fogsága
után a Pesti Napló hasábjain
kap szárnyra. S ahogy bővül



látóköre, úgy mélyűl el benne it
szociális tartalom, és itt már
nem köt paktumot a hagvomá
nyokkal: él jobbágy-botozás ké
pe a pécsi piacon. - vezércikk
formájában - minden feltétel s
minden kibúvó nélkül kiáltja
már oda a "Vádolom"-ot.

Hogy Talleyrand állámférfit
meghatározó szavával éljünk
Kossuth enciklopedikus politi
kus volt, nyilvános fellépése
kezdetétől, aki a társadalmi- és
államélet minden jelenségével
kész a legszorosabb kapcsolatot
meg-teremteni. A szakértő, szak
e-mber s szakpolitikus tipusa ak
kor kezd kialakulni az európai
fórumon, de Kossuth politikai
egyénisége az "egyeteme,s" ál
lamférfiú jellegzetességével bir.
Ez nyilvánul meg akkor, ami
kor férfikorának delén a lHtg-y,
mindent átalakító kataklizma 
őt a pénzügyminiszteri (8 Szé
chenvit a közlekedésügyi mínisz
teri) székbe repíti. Kossuth
posztja 1848 márciusától kezdve
itt sem formálódott másodiagos
szereppé, mint ahogy'ezt az első

felelős korrnúnvt kialakító meg
gondolások _ elképzelték. Mirit
nénzügvmíniszter, e leghálátla
nabb szerenkörben (semmiből

kellett megteremteni a magyal'
államiság új épületét, a kivált
ságos osztályokat is befoglaló
közteherviselés elve szerint)
szinte napok alatt magáhozlán
colja az eddig majdnem telje
sen közönvös parasztí és több
nyire idegenajkú polgári réte"
gek fantáziáját; az az ember,
aki az első magyar, modern ér
telemben vett állami költségve
tés fölé hajolva tölti éjszakáit
- másnap már elindul az áldo
zatos úton, hogy megteremtse az
elképzelése szerinti független.
szociális elemekkel telített par
lamenti demokráciát.

A pénzügyminiszter fellép a

szószékre --- ú:ioncot és a ma
gyar hadibudget első millióit
követeli. Miesoda őserő, sokrétű
ség, varázs árad belőle, min
den ábrándkép valósággá válik
keze alatt; senki sem jegyezte
fel e hetek naplószerű történe
tét, az óJ:ákat, amikor egyik ke
zével igyekszik békés, masikkal
hadigazdasági rendet teremteni,
minden feléje áramlik, mozgás
ba kell hoznia az egész magyar
forradalmi diplomácia gépeze
tét, minisztériumokat s vezérka
rokat szervez, a katonákat hoz:
zá ő toborozza össze a városok
piacain. Kossuth e teremtő hó
napjainak minden órájában va
lóban benneremeg a forradalmi
s ujraszületőország keresztmet-
szete. .

Az utókor minden évtizede
más és más Kossuthot keretezett
be képzeletébé: legtovább a sá
padt, emberfeletti hatást sugár
zó, majdnem teatrális szónok
alakja rögződött be a közvéle
ménybe, de ritkán s kevesebb
szeretettel közelitették meg az
emberibb Kossuthot, aki maga
sem meut emberi hibáktól : hi
székenységtől, rétori elragadta
tástól. féltékenységtől és hiú
ságtól - és Ilki a szabadságharc
hevében, a perc aggodalmai kö
zött, félelem és remény váltako
zó periódusaiban teremt maga
körül és sokban saját képére és
hasonlatosságára egy harcoló or
szágot, melvnek szerkezetében
már csak alap az ősök hagyo
mánya.

A romantikus kor nagy eezu
rája úgy k ívánná, hogy Kos
suthot személyében is elnvelie
a forradalom katonai katasztró
fája. Ám Kossuth nem temet-

-ke zik ebbe a képzeletbeli nem
zetsírba, utána még fél évszáza
don keresztül él. Ez nehezebbik.
dl' ',sol1álatosa II emelkedő kor
szaka e hosszú, magányos élet.·
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pályán: belső és külső rágal
maktól köriilnvaldosott, szegény
emigráns, akit a "második szont
szövetség" üldöz, eleinte csak
Európa Betegembere fogadja be.
De. ő kitör, Rodostó.iából, elkez
dődnek bámulatraméltó "tarkuló
évei" ~ már nemcsak Európa,
de az egész világ nagvrpoli tikaí
vándorútjain. :Míg Turini Reme
tévé öregszik - ragyogó értel
mével, mesteri ékesszólásával,
meggyözőerejével s a benne
lappangó potenciális erővel 
egymagában tényezőt jelent a
császárok li]urópájában. Önma
gának kancellárja, írásai az
emizrációból híven megőr-iznek

leveleket, reményeket, nagy po
litikai helyzeteket, mint amilyen
az éjszakai audiencia a harma
dik császárság párisi palotájá
ban. S ezekben az évtizedekben,
amikor a knp i talixtnus a gátnél
küli érvényesülés korszakát va
rázsolja a világ elé s Nyugat
európában az eszmék egyre hát
rább szorulnak avagyonszerzés

1·lémona möuött - egyedül, tisz
tán, Illegvesztegethetetlenül, le
kenyereehetetlenűl jil l - profil
ja egyre nemesebb veretet kap,
szava egyre mályebb, jóslatsze
rűbb, Iitozof'ikusabb. Hajlott,
öreg- és aggastváukori fejlődőse

- ahogy nyomonkövethetjük e
páratlanul szorgalmas, állandó
an a munku lázában élő ember
írásaiból - egy politikai vezér
egyéniség meanernesedésének
szinte magábanálló tükre.

Amikor-elindult, Hein nézett
olyan messze, mint Széchenyi:
uvuatuluu. lobogó. majdnem la
tinos f'antáz iú.iúva l sohasem ért
hette Illeg' Deák szűkebbresza

bott szemléletét. Benne ~It korá
ban, átélt bel öle minden percet.
sokszorosan és sokrétűen - de
világát saját képére és hasonla
tosság ára igyekezett önkényte
lenül iR átf'orrnúlu i - egy olya"
ember beJl.,() harruoniá.iúvul, aki
től a humánum egyetlen nagy s
örök gondolata sem idegen.

O. f. T.

Bossuet: /,evd A/adrone d'All)(?rtho"

DiCSÉRETET iotmali z-enf}eni, meri szeretnek; PS secreini
ioonak, mert látnak: igy mond.ia Szent A,qosfon, ,~ ez amaz örök
Allrtujának forrása, mely (IZ éfltől a földi-fl hangzik, aho,qy belénk
is kiárad a mennyorszá'l öröme, aminek hitünk és reméruriink: (l

kezdete. Ezért fiflJlelme;;let annaiseor Seeni Pál, hp,qy irr-oenrlez
nünk kell. S nem szükséfJeS, hOflY ,'z az öröm érezhető legyen;
gyakran olyan mozeanatok reitik, mcluek; érzékeink számára. fijl
fog!wtatlanok.

A ltIEGDICSÖÜLT SZENTETEK ann.uir« meg,~zépíUk /,~ten

ajándékai, hogy seinie az egész örökkévaló,wíu sem elég hozzá,
boa» moaukra ismericnek. Ez az a test, meii) efl,likor annyi gyön
f]eségben leledzett? Ez az a lélek, meiuncl: ldpesséyei oly korlá
tozottak 1iOUak'1 Nem tudják fölfor/ni, /1O.lJ.1/au lehetett képes 1'1.'
kora csodákra! Sokkol nagyobb bősé,CJ.IIel árad beléje ae öröm,
«emhoa» rendes csaiornúin haladh aina: lsten kezének kell «zú
mára utat nyUnia; az J Lelkét kell mintegy odakölcsönöznie nl;
kik úgy, nhOlJ.1/an tulajdon 'JOldor/sá,qál)((n is részelteti őket.

Bossuet: Prédikácui minden.uzeniek. ünnepére,

Felelős kiadó: Sík Sá""-c!.,!_r _
elet-nyomda Budapest, XI., Bartók Béla-út 15, - F, v.: Gaál Ferenc il(Hzgató


