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EGY RÉGI MAGYAR BETLEHEMES
JÁTÉK

A magyar kurúe-onv h,ilIgTtlatúnak «lmarudhatatlan hagyo
r.iú nya a betlehemes játék. Benne a Hé}) fejezi ki a betlehemi
Kisded i rúu t i érzellIleit, g'ol:dolatait. "mo ud nu iva lójú t ; képzelete
eleven í ti Illeg az ('I"ii kurácsouy éj"7.akúll,l!, c>:l'lnényeit. }~nekkel,

1llo;;gással, szavalással. saját viseletében odavnrázsnlja otthonába
II ~'zentesaláJot, a pásztorokat, a napkeleti bölcseket. Igy teszi
érdeklődésének, szerétetének eleven középpontjává a megtestesü
lés nagv titkát. Ennek az ősi hagyománynak százados távlatait
sejteti meg velünk az a betlehemes játék, melyet közel három-.
száz éve játszhattak a nóg'rádi hegyek között, Ecseg községben
a "Szent Kereszt Céh" buzgó Iegényei.

A magyar barokk kol' vallásos társulatainak vizsgálata köz
ben. a váci egyházmegyei könyvtárban előkerült az ecsegi "Szent
Kereszt Céh" Jegvzőkönvve.') Megtaláljuk benne az 1675 táján
;;úváhagyott társulati regulákat, a buzgó ecsegi ifjak névsorát II

XVIII. század végéig, az anyagi javakra vonatkozó feljegyzése
I-et. A szép, renaissance-magyaros niotivumokkal díszített, bőr

kotéses kódexben azonban első tekintetre leköti a lapozó figyel
mét a takaros, sűrű írással írt harmincöt rnazvu r prédikáció.
Pázmány modorában, a kor divatos forrásaiból (Calnmatus, Dela
minez) szedte össze őket Hi84 és ]692. köziitt a szorgalmas: préd i
kátor, Liptay István ecsegi plébános. Nevét a kódex elején lévő,

1686-ból dátumozott plébániai vagyondssze írásbau árulja el. Esz
tergomból, az ottlakó váci püspök helynökeként származott a
tőröktől megszállott váci egvhézmegvóhc. Prédikációi között sze
rénven meghúzódik a kódex lezértékesebb darabja - Liptny Lst
v án kéz írúsával, javítgatásávni és betoldásaival - a régi betle
hemes játék. Lejegvzésének időpontjút a kórlexbeu szcreplő éY
számok alapjún 1684 és 1694 közé tesszük.

A betlehemes játék cselekménve a PI/star Primus, az első

uásztor házhoz való bekéredzkcdésével és Szent ,József szállást
kercső moudók ájával indul meg'. A pásztor az istállóba irányítja
.Józsefet. El is vonuluak Máriával az akol felé. A második pász
tor vergiliusi névvel pihenni 'szólítja túrsát: "Titire baráto lll,

jel' nvug-odzvunk ez helyen .. ." Az alvók felett nemsokára meg
csendül az angyali ének, jön a három király és elmondják histó
riás énekre emlékeztető mondókájukat, Ennek végén ismét az an
g-yal énekét halljuk. Felébrednek a, pásztorok..Az első: a, nagy
fényei'3ség láttára megriad, majd társait szólí tja: "Induljunk Bet-

') Telljes címe: Liber Congregationis Sanctae Crucis juv enum Ecsektenslum Altari
Sanctae Crucis in Tempio Ecse kiensi in latere Meridionali existenti addictissimorum,
continens nomina Sodaliu m vivorum rt mortuorum, leges, r cg ula s, et bona ad j(..íe rn

Altare pertinentia.
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lehembe ... " Azok évődnek vele és a "Betlehem" szóból pajzan
szójátékot rögtönöznek. Végre mindannyian felkászálódnak és
elindulnak. Szűz Mária és Szent József elé érve csodálkoznak a
nagy udvarházon, a palotán, az iratos (festett) tornácori. A kirá
lyok és a többi szereplő körüljárják a betlehemet. A pá.sz tr»
rok huncut kedvüket még mindig nem tudják levetni. A megil
letődött hangulatot rögtönzött, fogfájós-borbélyos jelenettel za
varják. mely "Salatum Pastorum chorus" cím ű niókás énekes
táncukba torkollik. Az első pásztor menti meg a helyzet komoly
ságát. Iriditvánvozza, hogy kűvesxók "al1laz húr-om nemes ember"
példáját. Megemlékeznek az angyal buzdításúról és ők is elhozzák
ajándékaikat: a legjobbik juhot, lépesmézet, a lmúkat, süteményt,
a .Jcurtu, rUl'eSLl kis bai-iskút", IlO meg a íuru lvá.t. A második
pásztor rágyújt n nőtúrn és az "lógész Pászi.o;·ság" é nekelve járja
az előbbi pásztortáncot. Búesúzóul a k isbo.itúr ijesztgeti a tűz

zel a Pastor .Ma.'lnast, az öreg pásztort. aki felhol'kan:lsílval nll~g

egyszer megnevetteti a hálás kiiziinséget, hogy azutá» továbbindul
janak a bíróhoz.

A játék magán viseli a ma is köz ismert betlehemes játékok
jellemző sajátságait. Odon, patiuás veretet ad azonbull neki a ré
gies nyelv szóhasználata, mondatfűzése, Nem kerülhetik el figyel
münket a régi szavak mellett (rnint pl. al ítnám) a nyelvtörténeti
sajátosságok xern (pl. szulgúdot). Felépítése, szerkezete egységes,
bár a három király terjedelmes mondóká.iu betoldásként hat; in
kább a XVII-XVIII. század pouyvájáu szercplő históriás éne
kekre emlékeztet, mint a nl\p ajkán kelt verl"czetre. Eunek a rész
nek összetettebb gondolat.rimusa (Nem l stou i pa lotúbun, sem kár
pitos házban, Romlott istállóban fekszel csak ;iászolyban) tudós
tanult emberre vull, aki a szen tirúsban (Meg-erőtlelle<ltél erőí.lensó

günkért'}, a teológiában és á kÖ7.épkor prédikációiban is járatos.
Feltűnő például. hogy a három király ajándékának szimbolikáját
szorosan a középkor i, szentbernáti hagyomány értelmében hasz
nálja: az arany a királynak, a tömjén az Istennek szól, a mirha
pedig a szenvedés jelképe. A nép ajkán élő betlehemesekben már
ilyen világos k ülőnböztetést II Pili talit lunk.

Külőn Illeg' kell említenünk azt is, hog~' az eleven. inozgulmu«
ját-ékot a másoló javÍtgatá'saival, betoldásaivaJ, áthúzásaiva}..a
maga ízlése szer-int alakította. A pajzán szójátékot és a fogfaJos
jelenetet a ;jámbor ecsegi ifjaknál komolytalannak találta és ezért
kihagyatta. Tréfát csupán a játék végén, a búcsúzásnál engedett
meg.

A kéz.írutbuu sehol sem találunk hangjegvet. A cím (..Rithmi")
versre utal (~s ebből joggal feltételezhetnénk bizony OK. énekelhe
tőséget. A versaurok nagy része tizeukettös. Az elején Szűz Má
riának és Szent .Iózsefnek a pásztorral való párbeszédébell a szer
ző következetesen nyolcas sorokat használ. Sőt, inikor ebbe a
párbeszédbe nyilváll a músoló, Liptav Ist ván maga HíT. be Szeut
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J ózsef ajkán négy sort ("Engemet hívnak Józsefnek ... "), akkor
is nyolcasokat használ. Ez is énekre, dallanira enged következ
tetni. Másként itt mi kötötte volna a másolót éppen a nyolcas,
szótagszámhoz t - Feltűnő azonban, hogy a játékra., előadásra
vonatkozó latin utasításokban csupán két szakasznál olvasunk ki
fejezetten énekről. Egyedül az 'angyal énekénél és a pásztortáncnál
használja a "cantus", "canit" kifejezéseket ("Angelus canit",
"Cantus Pastorum"). Nem látszik tehát e,gészen alaptalannak, ha
azt állítjuk, hogy a játékot nagy részben recitálva játszották és
csupán az említett két éneket énekolték betétként benne.')

Lássuk azonban a könnyebb mcgércést célzó bevezetés után
magát az ősi szöveget,")

Rl'l'HMI PRO EPIPHANIA DOMINI IN PROCESSIONE

Pastor Primus

Nyiss ajtót, jó gazda, lógy jó víg örömmel,
F'orgódgyál serénven. légy is készülettel, .
Mert királyok jőnek házadhoz ezennel,
J ózsef és Mária a kisded gyermekkel.

Josephus

Adgyon lsten jó estvét.
Kévánatos jó szerenesét,
Boldogítsa házad népét
Hogy szerethess sok jövevónt.

Pastor Primue

Honnan valók vadtou]

Maria

Im azért jöttünk hozzátok,
Hogy bennünköt meg szú..njatok,
Nyugodalmas helyt adg~ '\tok.
Kérünk légy hozzánk irg-clmas,
Mint hogy az idő ártalmas,
Fogadgy bé -melqg házadban,
Hogy hadd nyugodgyunk meg abban.

') Megjegyzendő, hogy a két vendégstrófa szerkezete is teljesen elüt a játék ver
sc lésé től , A "Dicsőség légyen" kezdetűnek majdnem teljesen azonos, korabeli vál
tozatát a Körmendí-kó.dexben találjuk (Tu~1. Akad. kézirattára M. ';;od. 4r. 34:,
sz.}, és ebben a formában még ma is élő' protestáns :eigy'hl\:zi ének, - A máslk
valamí himnuszna:k tréfás, a 'korban divatos diákfor.ditása lehet. Hasonlit Kájoni es
"isdi ,,an dulci juh ilo" forditásához.

') A szöveget pontos filológiai bernutatása helyett Kerecsényi Dezsönek A Magyar
Próza Könyvében kifejtett elvei sz ertnt átírtuk.



Pastor

Kinek h íuak benneteket?

JOM'ph

Engemet hívnak .l ózscf uck.
Mária HevŰ h itvesénr-k.
De könyörgök kegyelmednek.
Agy szállást illy hidegvetteknek.

Pastor

Én. bizony nem adok, mert én juhász vugyok
Uram híre nélkül senkit Bem bisztatok ;
Majd az akol felé én is kiballagok,
Hogy az juhot meg ne f'uitsák az farkasok,
Ha szállást nem adnak, ím vadnak istállók.
Hiszen én is ugyan csak azokban hálole.

Maria

Kéntelenek vagyunk véle,
Mennvünk az istállók fele,
Im az szalmával tele,
Abban magunkat tegyük le.

Pastor Secundus

Titire barátom, jer nyugodgyunk ez helyen
Míg' az hajnali esillag feltetszik az (·gen.

Angelus canii: Dicstisséü lem/en etc. Vide
post Reae« in sequenti [ol! o.')

Rex Primus Casparus

Jöttünk napkeletrül hozzád nagy sóhajtva,
Nagy szorgalmatossan kérdeztünk óhajtva,
Hol született legyen Világ meg-váltőia,

Ki lész a ki volna e dolog tudója.

Nem vala senki is, a ki megmondaná.
Hogy már születtettél emberek vá ltsúg'n ;
Noha tudakoztuk soka-ktúl az útba,
Csak csillagod vala ennék tanítója.

4) Az utasítás a másoló betoldása : "Az angyal énekli: Dicsöség legyen stb. user
a királyok után a következő lapon,"
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Vigad azou lelkem, hogy ez időt értem,
Mallyben Szeut Uramot kisdedcll szemláltom ;
Áldott legyen neve, ki t meg sem remé1tem,
Hogy Hzentek k irú.llvút lútni múltó lettem.

"I'o neked éu nzéi-t nugv sokkal tartcznám,
Hogy kedved találnám. szivbűl is kévánnám;
Csak tuduék tetszeni, biz el sem mulatnám,
Kedveskcrlném ol ly al , kit jobban alitnám.

Hogy ha kévúntatnék nálad szolaálatom,
Nem kéinóluém tűled serény udvarlásom,
Mint most nap keletrűl hozzád lött járásom,
Ugy kéHZ volnék holtig köriiled forgódnom.

Mit kévánsz, megadom neked Szent Uramnak,
Kit is szúndékombul hoztam királvomnak,
'I'irus aranuvát, vedd Thársis bánny ájának,
Mel lv f(~I'z p{-ldúzója, király voltorlnak.

Rex Secundus

Sábúbú I jöttem én is hozzád mcssze földrül,
Istent hogy imádzvak, ki leszállott égbül,
'r{'ged egek Urút tisztellvelek sz.ívbűl.

Ne utáld szulgúdot, ki niost hozzúdtérül.

Kisdedell tj;t,eJllléllpk, de iuurv Üruuk hiszlek.
Romlandó test alut t Istent s PIlIIlPJ't nézek,
Temjén il lattvúvnl mint Isten tisztellek.
Ez hitben meghalni mindon lng0111 készek.

u-« TerI ius

Üdvöz légy, nr Kisded, kinek nagy hatalmát,
Az {-g mcmuutatta diadalmassúaát,
Csillagjút boesátta, hogy mutatuú Urát,
Ki múr lllf-ghlllított, JlOg~' tudnánk szúllúsút.

N ern Tstr-ui palotúha n, sem káruitos házban,
Hom lo tt ixtál lóbun fekszel csak júszolyban.
lm szcm ii nkke] látjuk, fekszel csak szénában,
Kevés posztócskák közt szorultál pó lyákban.

Erre Hem szor ultál, hanem Illi kedvünkért
Szenveded ezeket a bűnös emberért,
Megerőtlenedtél erőtlonségűnkét-t:

Tudom, többet is kell cselekedned ezért.
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Illy nagy jó voltodat mivel háláljam meg,
Sanyarú kínodat mivel szolgállyam meg~

Vegyed az Myrhácskát, mert ez jelenti meg,
Értünk meg fogsz halni, de nem rothadel meg.

Dicsértessél azért mind földün, mind meunyben,
Hogy megadtad látnom magadot c testben,
Kit régi Szent Atyák kévúntak éltekben.
De nem jöttél földre hozzánkjrle.iekben.

Angelu8 canii

Dicsósség legyen menyben az Isu-unek,
Békesség Földön lakó embereknek,
.Tó akaratú együgyű kösséanek,
Minden népeknek.

Pastor

Micsoda szokatlan zendülés hallaték fülelllbelt
Úgy tetszik, Angyal i éneklés jöve füleimbe;
Ragyogó fényesség jöve szemcimhe; .
Úgy tetszik mennvézben valák az elmémhe.

NB. Serkenj fel vide it/fra.')

Hullodo barátom, 'I'Itire, keljünk fel fol inounyűuk

Betlehembe.
Lássuk meg, mit adott Isten ott az helyben.

Tuláru .vulumi jót ad aggot vénsógünkben,

Pastor Secundu»

Bútor menuvűnk el épen Betlehembe

Pastor Tprtiu8

Bele tehénbe. ,.

Primu»

Oda, Betlehembe! Bolond Bet. ..

') A másoló a következő sorokat kihúzta ko motytatauságuk míatt. Itt a ímyta
tást jelőli meg: "I\B. Serkenj lel, ... Lásd alább."
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Arutelu»

Sorkeu] fel, Lstennek vúlusztott serege!
Semmit ne mulass, meuj be Betlehembe.
Ott az egek urát llIcgleled romlott hollvbcn,
Dicsird.s magnsztallvad együgyűségedben.
.l ászolvban tu lá lod vilúg ulkutóját és megváltó.iát.

POSlOT Secundu»

Mi hozott engemet ez Hagy U IIvarházbau.
Az Apám sem lakott nekem palotában,
Magam is gyakrabban ültem az gun yhóbau,
Hogy Hem el'féle iratos toruúvban.

II ic reuc« Pf'(l('OfJl'J'C l)()S,~ullt. Consequentur omnes
ride iolto pn'cedenfi.")

POSlOT Tertius

Ti tire barátom, jó tanácsot H(l,il,
Oktoride bátyúdnak 01{()SHlI is szólúl :
}<~j'féle dologrú l sokat is meg' szúuuál.
'I'ulúm végre iruruár l'ajtl1III szánakod nál.

Pastor Printus

Mi Iölto aszllllot. talúrn köszvéIl~' há!lt.ia~

POstor Secundu»

Dc hogy, l'ogu imot most burútkoztattva.

Postor Pr imus

Pastor Sceurul us

Atkozoni, III ígo élek, éli II Bibie halmot,
mert bezzeg valóban megégeté számot,
sohn uem adtam még tol vajok irnk vámot,
De bezzeg megverék hóhérok talnainot.

0) Utasí tas a [atszúkn a k: "llt elöjöhctuek a királyok. Követik őket a többiek; lásd
az előbbi oildnlcn".
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Pastor Primus

Nosza, had lássam meg, inaid llleggyógYí.oln éu.
Már sok sánta bakot l\lpggyógytottmt1 ón;
Fckügy le csak hamur, majd hozzálátok én,

.Iu.i, tI' IS lJóllé']' \'<lgy, átkozott. 111"111 JJHl'b{'I.\'.

Cantus jJ"x/OrlUII

Salutu UI l'mito!'Il111 cho ru«,

Adatott nek üuk oru n i l.us,
Üdvőz ítón l: Apll/illu!',
Nagy ill'ilu Iillik J'l1'1l ti bw'.;)
Hollók ('sal' ('S<ll' I,o'akor!yák.
Az új k i rú lyí illlú<lgyál,.
VPJ'f'lwk «si r ('sil' r-si r i puln nk,
Fü lemü lúl: lip lip lipPg'I'l'k.
A g'ö(]i;llúk bW<lgjúk.
AsnUll< /íl1\{'ollyák.
A Pí]sziol'ok v iaud nuk,
l::(les IH)l'á t 1!Il'gisszú k,
Füstö« k,'J!,ászJ k{'yál"lúk.
'l nnét tov{tlJh hnk tn t II?I :~.

Pastor Prim'ls

Hej, Hllg'ula, Illi ne m úri, h n uwg' is i ud u lu u k.
Amaz hú rnm ~!'lIlpS oru hert ü l tnlllllJmk.
Hu llú d.' az An av a l, Illi! III(i!l<!lI Il:i lIpkii,,!;:
Meuuv ü u li: Betlehetn hl'!
.Iászolvnuk tu lú l lvu k \'il(lg' u lkot ó.iút
l~s 11Ieg'yáltójúL

Pastor Secn ndu«

No bú/or, Illl',uuyiillk el, dl' 1\(' I'(1Szt:1 k('zz!'],
De m iu t hogy az hút-su t szokjúk JÚI'ui, ]J('uzzi'l.
Az ki nkm' jÚl'ui haszuo« llycl'eS\;ggel,
Ajúudakot v isrvim k nr-k i uag-y héh's('gge!.

,) Salutum -.- t rctasnn J,:L'!lzdt m cllck nevI ivc né v. -- Omnihus, ~<':,ntiul;~. fkllt;h\l~

m ín dnyájunk n ak , II cpckn l 1\, si rókn ak : a IHclgyiH és l atin szavak k cvc re k e tesz ik vi
dá mm á ezt a pás zt ort áncot .
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f:s lllindgyúrt fel teszem legjobbik juhomat,
Mcllvtiil telé fejem kétszer sn itáromat,
Azontul peuigleu m inrlen esztendőben

Kótf'z('l' cll ik. ni nr-seu kétség ebben.

Pastor Tertius

(:11 hizouv TWlIl uu-ro m 1'(,1 ten n i juhom ot,
Ml(rt ig'(~n retteacin mustohn Atvú m ot.
Husoulutos képen patva ros Auvúmot,
Ha fel tenném, jól meadenz'áznúk hú tu mot.

Tnkúhh lÍ'])()sJllPz!'t, nrlok neki. II .urv iiriillH'st.
Almúkot. sz{'p('kd hoztnm neki {'c1f'st.
Ynjlls {'s uád mózzel süt tetest l)(;I('st,
Eg-:vlIóhúny herőcét, eg'cn szóp í'risseket.

Pastor Qunrtus

Éli is nm az kurtu, f'uresn kis bnriskút
Oda III10m kezébe, had szaggassa gyapjút;
F,zt is neki udom, n szép furollyúcskát,
Nészlwtsc mol ly hungo« Fu.ihutszu a lvukát,

Pnstor Secundu»

Bizonv isren haiuros majd Iúok pgy nótát,
F,z «s inns muzsika megérne e'x~' kra.icárt,
Az ('g'ész pásztorRúg ne k i mó llve lábát,
Kiki s:l:ép m óduv ával júrjn i t tr-n táncát.

Flst ula can i! et nast orc» omnes suUl/ul dicente« Caniu»
Pastorum Solatu m ]las/orI/ni Cl!Oí'/IS rido circa finem pos!
rersu« dolet o«.
Potortt si i em pn» et res nost ulu rcril ; et pl'rrniseril ad
/I//C prolo nqar! SeIIUI'/llilIllS.')

Pastor Prim us

Hej. Huj nrn, tc v:lgyé oda 1'('1 a boglyúil1
Hulhul-o hu otl cSl:nek II .iuh ok n szénáll?

!'aslor Sccu nd n»

111Ie. i ttr-n vnsrvuuk ketten, rakjunk tüzet,
'!'ik is m.urn tok nnk, gycrmekek, mú s helyett.
Ken-ssctek közel, lobbancsatok szeriet.
Az m ii; 1'('11 l:'lttyiitok az GiincŐ-szekeret.

') Hnssv abh IIt;,~it:;~ :l i{'t~7oknak: "A fu ru lya 57("1. a pásztorok valamennyien
tmculua k és l'rl<'l.;.:lik a pfl~z1()rl!a1t: Sn latum Pastor um ChOfl1S; lásd él vége felé, az
athúzott vc rssv ako k után. --- Ha :IZ idi) és ti körülmén yek engedik, meg lehet még
tllldélni II k övctkcz ők'kcl".



Pastor Tertius

T'it ire barátom, jer ny ugodgv unk ez helyen,
:\fíg az hajnali csillag fel tetszik az égen.

Pastor Paruus

Nézzétek, uózzétek, melly igell ('g'uek az istállók.
Nyilván, meggyujtották azt valami szállók.

Pastor Secundu s

N osza, hamar költsük fel az A tváukot,
Mert majd itt ógettyük mindeu juhainkot.

Pastor Primus

Nosza, hamar Apa, meggyújt az istá lló!

Pastor Ma!/tl/Ui

Mi dolog? Mi dolog?

Pastor Secundu s

De urit k i rj ákod tok, talú n; n iucs eszcl ek?
Gyermekek szavának serumit ue higgyetek.

Pastor Tertius

Lnkább i ndully nu k el iunét, rucuuvünk az Bíróhoz,
Mert hogy i ti mn.radgyunk, n incsen kedvem ahhoz,
Vigan vár bcuniinköt az piutes kalmához,
Mel lyet megkészített már az usztalához,

Mcuuvünk el! Örizze Lsteu juha i nku t,
Vczórel lyc m iuden utaiuk a t,

A bevezetésben kii\ etkezetcsell he IIehemesrő l írj link, pedig n
cím vízkeresz tről é:-; processióról, könncllelről beszél. A középkori
vízkereszti játó'kok emléke keveredhetett öukénteleuűl is az Író, a
másoló cmlékezetében és Hem véletlenül. eg'~llnazt é rezhet te ebből

II játékból, ami nekünk is sejtésünk: Nemcsuk HZ c('scgi jámbor
társulat, a "Szent Kereszt Céh'" de' a jegyzŐköllyvébell ránkmaradt
betlehemes játék is k özópkor i szellenrröl és lHlg'yollH'nlyról tanús
kodik a magyar barokk korban. A [r.l/l'éllili/) ixmcrt nU/.II.IJ(/r bette
hemes lejegvzésünk tehát bopi llautú st eng'l·(l nóp i jútékaink fej
lődést örténe t t'be.")

Holl Béla

~I) Fe,ljőlléstiirténdi jclcu tő sé ge t a Yigili,1 k dve tk c z ő sz án.úb an dr, l\\é\ttllia Ká ro lv

dolgozata fogja beuuu atni.
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ASSZISZI SZENT FERENC ÉLETÉBŐL*

XXX. fejezet.

A jászolról, melue! az Úr szüll'!('s1wpjún úllittatot t,

Szentünknek legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legel
szántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben meg
tartsa a szent evangéliurnot és tökéletesen, teljes éberséggel. tel
jes odaadással, elméjének teljes megfessítésével és szivének III i Ji

den rezdülésével kövesse a mi Urunk J ézus Krisztus tanítását b,
utánozza példáját. Egy pillanatra scm szűut meg tehát szavairól
elmélkedni és beható szernlélődéssel szimtelenül szem előtt tar
totta mivelkedeteit, Különösen a megtestesüles alázatossága és a
kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emléke
zetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni.

Ebben a tekintetben különösen nevezetes és emlékezetré méltó
az az ünnepség, melyet halála előtt három esztendővel') Greccio
városka határában a mi Urunk .Iézus Krisztus szűletésnap.iának

tiszteletére rendezett.·
Élt azon a környéken egy bizouvos .1 ános nevű .ióh írű, de

még jobbéletű ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt az
embert. mivel, bár nemessége révén mcssze földön nagy tekin
télyben állott, II v.ér nemességét semmibe scm véve egyedül a
lélek nemességére törekedett. Boldogsúaos Ferenc, mint m á r az
előtt is többször mogtette, karácsony előtt "agy tizenöt nappal
magához hívatta J ános urat és igy szólt hozzá.: "Ha azt akarod.
hogy az Ül' közelgő ünnepét Greccioban üljük meg, úgy siess és
szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked. Meg' akarom
ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét és tulajdon
testi szemeimmel akarom szemlélni gye rmek i koi-látoltság-ának
kényelmetlenségeit. látni akarom. hogyan helyezték őt a jászolba
s utána, hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán". A
derék és hűséges ember a parancs vételt) II tán gyorsan elsietett
és a kitűzött helyen elkészített iniudcnt. amit a szent kívánt
tőle.

Ezenközben elérkezett /,lz öröm napja, IIleg-jött az örvendezés
ideje. Megérkeztek a kűlőnbőző helyekről oduh ívott testvérek, úgy
szintén a környék lakói. férfiak és nők; tehetségéhez képest min
deuki gyertyát vagy fáklyát tartott It kezében, hogy örvendező

lélekkel bevilágítsa az éjtszakát,nIely ragyogó csí llagával f'én Y t
hintett a napok és esztendők végeláthatatlan sorára. Megjött Isten
szentje is és m ivel mindent készen talált, örvendett neki. Készen
úllott a jászol. oH volt a széna és odavezették az ökröt és ti sza
marat. Ünnepelt ott az egyszerűség. vigadozott a szegénység, fel-

• Részlet Celanói Tamás Assz isz i Sz cnt Ferenc éJctr;,jdból.

.) Azaz 1223, december 25-én,



magasztaltatott az ulázatosság éH Greccio mintegy új Bethlellelll
111é alakult út. Az éjjel olvanuá lett, m iut a Il<lJlpal és mondhata t
lau gyöUYÖl'íÍl.;égl'I'c' szolgúlt a;: 1'1lilw]'l'kllek és ú llu toknuk egy
aránt. A megérkező cmherr-sopm-tok llWgújult öröuunel örültek a
titok megismétlödósének. Az erdő kiáltásoktól visszhangzott és a
sziklák szell t óuekek llHJlgjút verlék vissz«. A testvérek az th
szokásos díesél'etl't zellgték és az pgész éjt,.wlw őrümuijungással
telt el. lsten szeutje meaállott II jászol pliítt, llHgyokat sóhajtott s
közben a fájó részvét és a túláradó iil'iilll «su táztak szivében. A
jászol fölött kezdetét vette az űnnep i misI' {~S a lll.iséúj va]l s;I;i l-e
újszerű vigasztaJússal telt PI.

- I'ste u szen tj« sz intúu magára öltöt.t« a iOzPl'papi ruhadarabo
kat - t. i. l'sak Shll]'!WjJ volt --- é" ""l'll!~'(j hallg-jÚJl megkezdte az
evangúlium éneklését. Hall~ja, erő" hungju, llPhízt'lg-ií haJlgja, tisz
tacsengésű hangja, érces hunz.ia {t 1eg'llHg'yobh boldog"úg l·l\'(~zésé

re hívogatta az összes jeleuvalúka t. trtúlla ]lr{~tlikúllIi kezdett a
'körülálló népnek és mézédes 19-éket II101ItlOtj a s;l.egény k irúlv I';zii
letéséről és a kicsiuvded BetleheJlll'öl . ..Mikor Krisztust .Iézusnak
akarta momlani, a sxeretet szeríelen lúngulús;';!JHll többször bethle
hemi kisded uéveu említette l's a Betlehem szú t h{~getí) báránvka
múdjárn e.itet te ki; kii;\bcn szújút Pg'éSZPll !wtiiltiit!e IIPIII annvirn II

HZÓ, iuint iukúhh a tú lárudó érwlOln édcsség(', A het lehern i kisded
és Józus nevének k iejtésekor nyelvével m in tegv végisruva.l tu aj
kát és invóvel boldognu élvezte a szú éllességót.

És i me meg'sokusod tuk ott a l\Ii nl1PII ható ajíl.lldékll i: egy eré
nves férfiú elé csodálatos látomás túru lt. A jú"zolban ugyanis egy
élettelen gyermeket látott feküdni; m ikor azonban Isten szentje
odalépett hozzája, úgy tetszett neki, III intha a gyernwkd in integy
idomból-új életre táuiasztottn volna, }';s nem is volt egél';z('n nlap
talan ez a lútomás. 1\1e1't Iám, a kisllet! .Jéz u» sokak szivéhell eg{'
szell feledésb(' merü l t ; most I'llcn!lell TlSlt'll il'g'a hllÚhúl szolg'újúnak,
Szent Ferencnek eszkii;l.I{~s(;vpl nregi n t {'Ieln' t á nuult (;s k i ig tatha
tn t lau ul mélyen beleVI)Södött az pmhl'l'pk ('lld{'kl;zetélH~. Az il1111Ppi
vil'J'Hsztúsvégeztévpl kiki őrveml v« tért vis!,;l.lI ottho nábn.

A jászolba tett széuát gondosan megl)l'iúék. hogy f'elhuszu álá
"únd állatokat és burmok n t g~'óg~'itsall<lk nz nl' nevóue n, aki ilii
megsokasította könyöl'üW il'galmút.

Későhh a júswl helyét a;l. Üt-nak sZPlltclt{·k s Wll'je Boldogsú
gos Fervu« ntvú nk t iszteletére oJtúrt ('1'; 1f'lllp)OlllOt emeltek. hogy
ahol valamikor az állatok a széná t etü>k. ott azontúl testük (;s lel
kük egészségére az emberek veg~'ók az ártu tln n 6s érintetlen hú
ránvnak, a mi Urunk JÓ;l.US Krisztusnak testét, aki kibeszélhetet
lenül uuzv I';zf'rl'tdóhel1 iilllllagút lIdt:! {'j'l'ttiillk s aki az Atyúval
és a Szeritlélekkel egyetemlH'1l iiriikkiill-iil'iikkl' 61 és (]j('sőségesen

uralkodik. Amen. Alleu.ia. Allclu iu.
, Vége a boldogságos Ferenc életé rdl és mivelkedete irűl írt m ű

('lsií r{'"zének.



Rónay György,

A MEGNŐTT ÉLET*
A Léda-korszak 1912 tavaszán végérvéuveseu végetért. Május,

I6-án megjelenik aNyugatban az "l'llboesátó, szép üzenet", a "Léda
ajkai köz t" töltött évek kegyetlen végszava. Léda megméretik és
könnyűnek találtatik. Nines; nem is volt: "Előttem kis kérdőjel

vala - S csak a jöttömmel lett betel.iesedve",

Kérern a Sorsot, sorsod kérje mea,
C'sillag-sorsomba ne véljen fonód fl i
8 minde.qy, mi nyel el, ár, ((vagy salak.:
Altalam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.

A szerelern.isten Ady utolsó nagy, gőgös gesztusa ez. Még egyszer
fölmagasodik "krőzusságában","magát imádó önmaga" fölényével:
mintha ez az egész "héja-nász" nem lett volna más, mint· vére,."
pazarló önszeretés. "Magam szeretem, ha szeretlek" - vallotta a
"Vér és aranyv-ban (Add nekem a szemeidet). "Nem a némbert, én
magamat csókolom" - hirdette a "Szeretném ha szeretnének" egyik
verse (A Hágár oltára). S most a vógbúesú, el taszítva, megalázva"
megsemmisitve Lédút:

Jllilyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid martulion,
Én csodás, verses rádfoyásaimból ,
Ff biztusd magad árván, szerelmescn,
HOf/Y te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bir! magának mindeni vallani
S ráaggatott díszeiMl egy nőre.

Talán egykori bemutatkozó versei óta nem csendült föl Ady 'hang
jában ilyen büszkén páratlanságának, senkire tá nem szoruló
uagyságának, élet fölött való szuverén uraságának öntudata. "Ö""
bennemi Gőg, pogány őnszerelmem, - Véresíkos fényü, intő ren
delés" .. , Kevélyen veti el Lédát és a multat; jelennel töltekezve
ismét az élet egészét akarja (Köszöntő az életre; Hajh, élet, hajh),
újra megifjodik s megistenül (A mauunk seerelme), frissen fo
gadja élete késett áldását s "mindent, m indeu t újrakezd" (Cj,
virágos if júságfl((l):

Be hazudtam 1Jén ieltséaemmel,
Be jó az édes habeeolás,
Be sűrü jószág a csoda,
Re jó ember a derült ember.

• Ady Endre sz ület ésénc'k 7~. évf or dulújá ra .



Olyan édes-fáradt az este
S mozgatók a 'fény-reggelek
S oly boldog az eltéoedés
Kis boldogságokat keresve.

Me.gtalált, új ifjúság; vidám temetése a nmltnak; "de élni, de
élni"; "Élet, állok elébed": ez a Ledával való szakitás idejének
hangulata, ez lüktet "A magunk szerelrne" kötet egész első ciklusá
ban, melynek már a címe is jellemző: "A vissza hozott zászló". Azt
h irrleti, új tavaszba rohan: -

Sarjadtan buja, szent áhitatom,
Be hurcollak, be nagy kedvvel kcoerlek,
Be sok némber kontsuir« késeitem
Hős koronám, a bolondos szerelmet,
Be nagy is a magam-vrszejlő s.zándék ...

Vc ennek a versnek. egy hó nuppu l a u yi lváuos Léda-búcsú
után, egyáltalán nem diadalmas a cime. Iukúbb szkeptikus, fanyar:
"Nő-krrgető, fényes hazugság". Ez a hajszolt szerelembe-száguldás
a Ledútól való megmenekülés után is «sak menekülőnek maradt
élet tobzódása, Öszben kicsikart kikelet. 1\ kinőtt karmú vágy zsák
mányra les, de a szív már nem a régi bátor ragadozó. Ady leg
ssomorúbb, legkeserűbb muszá.i-herkuleskedése ez. Soha ily kevés
meggvőződés, soha enuyi sivárság a szerelemben. ".Jaj, be űzött

vagyok, be árva" ... Van még' egy-egy zsúfolt, «ró tikusnn tavasz
szagú verse, mint a "Vérmuzsikás, csodálatos harc" például; de a
Ilyüzsgé" mögött ott les a "riasztó csönd" s milyen elszólásszeríien
jellemző ez a sor, ez az "álarc" szó a csókkergető tavaszi lázat
feRtö strófában: "Szerelmes álarc miuden arcon". Mert még e régi
hnjnsággal incselkedő tavasz fölé is "a osontvázak katedrálisa"
boru.l;; az Élet dús sarjudása il" csak "t'iilhalús": "És Halál- f~l'

tempíornában, - Hol tolongva hal fül az t<':let, - Rettegve, félve
hódolok - S félek, hogy már tán nem is félek". Halállal szomszé
dos szerelem ez, amilyennek majd az "Ösziilő erdők reUegése" a
Mvlrtta irántit is mondja,

Két verset kell még idéznünk "A magunk szerelme" kötetból.
hogy egészen megértsük ezt II Léda-utáni, kiégett. föl-föllángoló,
lcgkeseriíbh harcában vergődő Ady t, akihez "kiinuről megjöttek
a belső csaták". Mindkettő a "nagy" versek közül való. Az egyik
(1912 augusztus Ifi-án jelerit meg) az ifjúság-kergető, kései, rok
kant mámorfejedelemkedését űző költő vallomása, Ady ekkori l í

rá.iának és életének egyik kulcsa: ,,}<~Il erőszakos ifjúRúgom".

Birkózó eml/er sohse birkoztom
Olyan elszán tan, istentelenül
Magammal és maradt crtim mel,



Mint most, hogy súlyos veszedelme ül
Nyakamon a »énsésmek.

Minden kétségem: a csak-azért-sem,
Minden gőg-gondom: megmutatom
Fi rohanok mohá szilajsággal
Illetlenül fiatal utakon
Vissza az ifjúságba.

I IlY lép egy Úr sirjának feléje,
Ki szégyenli rangr/al ct kimulást
:-; nem sikolh.at ki a szi1)éből

Élete, lelke és az Ifjuság
Fi ifjf.ln me!rJJ a Halálnak.

A szerelern az Ő szemében egyértelmű az élettel, bizonyság maga
magának arról. hogy él: "Ügy kellenek élethez a szerelmek" (Kér
dés kék szemekhiiz), A Halállal viaskodik, a Halált győzi le a sze
relemben. ,,'rudod jól, hogy halásra számítok - S amit az Élet
elvett, -- T{!1l holnapig m ind Veled pótolom: - Halálosan szeretem
a szerelrnet" (A ,w$pítö jjregség). Öreg legény magahitető hőskö

dése ez: "Elérni olyan lehetetlen - S csapotigni és tévedni száz
felé - Olyan gvöuvörűség, - Olyan vitézség, olyan hős-tett"

(Csupán mauamiól búcsúzom), De ebben II sietössé lett életében
nagyon is~jól tudja, hogy mindez önáltatás. "Hívő csalások, csalt
hitek - S egy semmire örök vágyódás" (Imádság csalásért), haj
dan i, igazi, lllÍiíllOrO!-l hösiség fúradt mímelése: "Az asszonvom t: 
Ha ifjabb lo unék, tán szeretne, -- Igy csak egy renyhe, - Lassú,
kis igérptíí Pi llautúxt küld el vétve, - Én pedig másolt; régi lá
zaimat -- K ű ldőm ('sPl'ébp" (Erdőben, esös délutánon). Akármilyen
bolondul akarja uiost .au iudenki től a semmit", kis senkikkel.rrövid
szoknvás, iskolakönvves "indul6 nőkkel", bozótbóljött lánvokkal,
falánk csukákkal, ifjú karok kikötőjében: egy nagy élet .Jevir
rndásn" már ez a Magyar Király-beli hajszolt szatírkodás ar. "il
letlenül fiatal u takon", és r-sömör, nsügg'f1i!ós, szívba.ios ember ful
Jadása (NÖ uan melleitem.).

A másik nagy vallomás-vers, méi yebb, bonyolultabb, Ady "tit
kai" tövéről fakadtabb, egy hónappal a Léda-búcsú előtt jelent
meg: "Valaki útravált belőlünk". 'Egy-eg'y sora mintha nagyon
massz ire mutatna vissza, afra az időre, amikor a most megtört,
megcsonkult hős napkoszorúzottan lépett ki a ködből a fényre,
amikor büszkén fl minden titkaival gazdagon megmutatkozott. Az
,.nj versek" egyik borzongató, bizonyára francia szirnbolisták 01
vasásáról tanúskodó, 1905-bőlvaló darabja, "A vár fehér asszonya"
rémlik föl az emlékezetben -- s rémlett tán Adyéban is --- s
,.valaki, kiért h iúk voltunk, apródok s cifra dalnokok", Léda-zsol
tárok dalnokai. Az egykori szemeket kigvuitó, várablakon kinevető

fehé]' aszony eltünt: a vár üres, omladozó. De ar. asszony, aki im-
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már nincs, szinte megnő nemlétébeu; Léda s Ady v ilúg ánuk egész
Láda-mitosza most, itt, lezárásakor uveri el valódi-értelmét, jelen
tőségét, most, holtában kapja meg lIlegöl'ükítú lelkét, célzásai lllost

. teljesednek be, most, a "Valaki útravált belőlünk" vi lágossúgúuá l
válnak érthetökké. Fájdalmasan s búcsúzón "bdlolHlosan f'urcsú
nak" látja magát a költő; lelke "mint elúrvult p ipere-asztul, m iut
falnak fordított tükör"; sirat valakit: heuuosur.iml] asszollyr(·szét.

l nuunlc s mint rossz t ornuol, flcr/ölünk,
Nagy tenneink üresen Icotutnalc,
Kölykösen úszók szemeink:
Valaki útravált belőlünk

S nem 1'eszi észre senki más,
Milyen magános férfi-porta
Left a szeműnl», lett a szi-cicnk,
Szemünknek és seinilnknek sorsa,
Mert asszonu-réeziinlc ellwfJlJof{.

Nem twljuk szerei ni. marrunlwf
ljs nem hisszük el, hogy szere! nek,
Akombákomos szépeket
I deaen, váró embereknek
A régi tussal nem Lrunlc.
illert mi csak nuurunlouik: bókol! UI/k,
Asszon.'IJ-énünkért, szertele fl.

Érte voltunk jók, ha jók pol/unk
És kacérok és hűtlenek

És most ,~írv(1 megözI'cY./jcrltiillk.

A vers Lédaról is szól, kétségkívül; Ile p uszl.au Léclát lú tn i Adv
asszonyrészében: túlságosan könnyű ér tehuezés volna. Inkább ar
ról van itt szó,· hogy maga Léda nem IIlÚS, in int Advunk ez az
"asszony-éllje"; Léda csak annyiban van é§ volt, a mcnuviben ez
az asszolly-Ady testesül Illeg benne; az, amit Ady ölIlllagábúl
beléje lehelt: "általam vagy", "biztasd magad, hogy te is vol
tál"; s Lédanak le kell hullnia, meg kell senuu isűlnie, lllert meg
halt, útravált éltető s f'önntartó lelke, Arly •.asszonv-ón.ie". Emlé
kezzünk az ,,(Tj versek" egy csak innét l'l'tl1l'tö költcmcuvér'c : "Ha
fejem Iehajtorn".

El/ykor nal/JI asszonyként l!olyoflgwm
Forró és buja táiakan
Almauuion.

Messze és méluen az Időben

l~'n asszom) voltam: termetes.
Szereimetes.
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Jöttek uiúnam vézna ifjak
Simán, vá.qyóan, betegen:
Emlékezem.

Idézzük föl a "Vér és arany" egyik külöuös Léda-verset kapcso
latuk szerelemnél mélvebb, több, nagyobb voltáról, ősi, vérségi
egységéről: "Ezer éve vagy több éve, - Valamikor Iványom voltál,
- Az én biztos Ivánvom voltál. - Lvánvom avag~' f'eleségem.I --
Eg'yek vagyunk mi nagyon: - Valamikor Ivánvom voltál". Vagy
gondoljunk a "Hiába hideg a holdv-ra a "Szeretném ha szeretné
nek" kötetből. mely szintén az Időt legyőző szerelemnek azt a ha
talmát-hirdeti, mely visszaállítja a két egybehulló ember ős-egysé
g'ét: ,.Nincs már közel és nincs már Távol... -- Ügy borulunk,
úgy remegünk --- l<Jgymásba. mintha soha-soha - Kettő nem let
tünk volna ketten ... - Nagy ámulva -- 'fúrta ki karját két sza
kadt -- FJgy ember és megint egy lett újra. - És Hem is volt
ez szerelern. ~- Csak visszaf'orrús újra" itt, -- E választó, bitang'
idólJen".

Az "asszony-én"; az, aki vállalta és megjátszotta hősi szerepét,
.•csők-úrságát", aki "az öröm hajóján" hasította a tengert s aki
ben héroszí, apollói magát nézte gyönyörködve és szerette gőgö

sen Ady: az asszony-énje útravált, eltünt, kiégett. Léda elbocsátása
szimbólikus: Ady életének fordulóját jelképezi. Az. aki a búcsút
követő másfél esztendő "Zavarából", rettegésekkel vegyes mámo
raiból, öregség ellen harcolt "szégyenkező", megaiázó és szívron
esoló harcaiból végül fölmerül: egy szinte kopáran Illúsiótl an,
üressé mart és csodák látásaira tárt lélek. Ahogy "A halottak
élén" nagyszerű bevezetője mondia: "Jönnek rendjei II csodák
nak, - Kiket eddig tán meg se láttak. - Jönnek mindenek, jön
nek, jönnek, - De ahiteim elköszönnek".

Az elszánt birkózásban Adynak végül is meg kellett adnia ma
I-::át. A "kis boldogságok" kergetésének végszava a "nekem már
mindegy" (Kis" női csukák). A szerelmes ölelés elesuklik. mint a
"Hal helyett kígyót"megrendítően szép emlékmenetének végén:
.,Hajdan tüzes, bolondos két karom - Még megmozdul vágyva,
Iesz ítve - S azután mint két fojtott kígyó - Mellernre-kulcsol
tan esik le". S a. Mylitta-szel'elem már csupa rezignáció, ősz, "te
metésdi-játék", "föllegek járá~a hideg magasakhan" (Játék, játék.
iáték}; verseiben minduutalan uvarcsörgést hallani s hó, tél, hi
deg borzongása csap meg; "őszülő erdők rettegésével" teljes, szem
ben a hősi évek sugurus, nap isteues, Déi-ragvogású Léda-szerel
mével. A legszebb Mylitta-vers (Öszülő erdők retieaése) záró stró
fája mintha csak késő, alkonyi válasz volna azokra a régi mámo
lOS élményekre, melvekben a szerelem beteljesítette legfőbb hiva
tását, győztes csodáját: megállította az Időt. Mert az órák szívve
rése Itt is áll; csakhogy a Halál messzi léptei dobognak helyette.
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Az Ősz nap-órája mcyállva
Figyeli szánk UJ/áva kozeledtét,
Néha a köd hó-szal/ot érzel,
ArJyaink szines anarr« i:«! rék
S őszi erdőkből kidalol
Seerelműnk lf.1Já~::-ftilü'rett caés«,

A Lédával való szakítás esztendeje a világháború előtti ma
gyar politika legfeszültebb éve. Ady úgy látja, érzi éR hirdeti:
indul a vén, niagyur tespedés, nő a dühösek szen t szektá.ia: "ara
tás lesz, ne féJ.jetek" (Ének aratás eWl/). Megórkezett a Szent
Lélek karavanja és jUHRM követeli: szó helvert tettet R eszmék lw
Ivett valóságot: "Hej h, Szr-nt LI;lek, nem VÚI' ti karuván, -- Ép
pen elég volt az eszme-evés.._. Vrharver-ten ('s sakáltépetten 
Várjuk: jőjjön hát a kitőltetés". :\ Guiguol-országocskúru nehezedő

csönd mélvérő! "fekete és vöriis hosxzúk" hörgését hallani, "A ti t
kos átkok halk tárnáiban - ::-:;OSCllI hallot t pokolgépek hevernek"
s közel a pillanat, mikor "ez a kicsi, ezerszer lekötött ország rob
ban". Ady nemcsak várja, hanem követeli és készíti is ezt a pil
lanatot. Hangja legkeserűbb ú tkuiban HCIll volt IlI.ég- olyan ke
mény, mint most, "A magunk szerelrne" kötet javarészt 1912-ben,
a nagy politikai harcok ihletében írt verseiben. a ..Szent Lélek ka
ravánja" cikluséiban. Szemközt II "talmi nádorral", "balog nádor
úrral", "bujtó, új, kan Báthor-i Erzsébettel", "gyujtogató, CSÓVáH

emberrel", 'I'iszával, a Láz föl robogó ifjú seregének élén, "kardok.
puskák, lópaták" tobzödása föWtt, egy készülő és türelmetlenül
sürgetett forradalom indulatával hirdeti az ..igaz, utcai álmok"
hamaroscteljesültét, Hunnia ..úr; trágyadombja" fölött betelt ;l

sors; a düzsölő úr-Hunnia kevély tornyai alatt megrendült il

föld: "Rohanunk a forradalom ba".
Ady túllátott a monarchia kcretein; nagyobb, európaibb táv

latokhoz edzett szemmel nézte és látta a magyarsúg helyzetét. A
hazai politika számos f'ölaz.ínen kavargó problémája és küzdelme
tünt e magasubb kilátóról p.u-ódiáunk vag~' halúltáncnak; vi
szont több mozgalma, melyet il létét féltő uralkodó osztály miut
egy közrendészeti s karhatalmi ügyként kezelt, elsőrendű fontos
ságúvá, sőt egyedül lényegessé emelkedett. E mozgalmak erősza

kos elfojtását, legalábbis elném ítását a közőposztál y i átlagos ua
cionalizmus közvéleménye azzal igazolta" hogya fesi':ü!t nemzet
közi helyzetben mindenképpen hiztosftnni kell az ország rendjét:
"Csitt, kuss, mert háború lesz, - Igy szólanak a belül-háborgók
nak" (Mi kacanunk utoljára). Ady azonban nemcsak a közelgő há
borút, nemcsak a magyarsúg aláásott jövőjét, végzetes rosszhí
rét látta, hanem a háború fölrémlő véres álarca alatt megsejtet
te, megérezte azt a másik, mélyebb háborút is, amelyet az "utol
jára kacag ók", akihasznált népmill iók vívnak azok ellen, "kik
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élnek: mások életéből" ("Csináljanak háborút, - A mi örök há
borúnk sokkal készebb"); azt, melyről "úr-Hunnia", a nép erejére
számító "gyáva hatalmasok" nem akarnak tudomást venni; azt,
melyet itthon "katonák, pandúrok, vérebek" fojtanak és a haza
fiaskodó ábrándosság szólamai lepleznek el.

S hogy százezreknek a szi/oén már dobol
Nagy, világgyúró harcnak a dobossa,
Hogy komoly játékot akar a világ,
Mely rablott hitét, .iavát visszahozza,
Mit is sejtik azt Mezőhef/yesen?

nja 1912 Ő,;Zéll (A mezőhegyesi háború). Ettől a földlökéses év
től. parasztság, munkásság megmozdulásától Ady azt a forra
dalmat várta, mely elsöpri avult, erőszakkal fönntartott társa
dalmi formáinkat, megdönti az úri-rend osztálvuralmát, új 01'

szágot terem t s a magvarságot, . "ezt a v i [ágnak nem közössét"
visszaernelve a nemzetek közösségébe, elhárítja fejünk fölül a
végzetet. Ez a remény hevíti ihletét. ez fűti hangjának új, az
eddiginél szabadabb, oldottabb Iobogású retorikáját. S aztán vez
11 remény rokkan meg a szivében.

Nem miutha nem törődnék többé a politikával. Maria-Grün
ből, hová gyógyulni vitték, Írja 1913 márciusában: "Innen nézve
még jobban dühít a magyar élet, mint valaha, de érdekel". El
mondja még a "Nagy lopások bűnév-t nég)' keményen suhintó
tereiuában ("Ezek itf honuk fórumát Iöldúlták, - Hulla-csarnok
ez, ahol se meghalni, - Se Iőltámadni nem tudnak a hullák"; és
Tisza círnére.. "Vezérük is csupán rosszul szavalni- Tudott a
híres magyar hecsületről - Sha!,ryta hazáját fiirtelmeket falni");
még eldörgi 'I'iszáék fejére "A Hóseás átká'i-L: de bármennyire
..alkalm iak", tények, események által sugaltak is ezek a versei
a .,Ki látott engeml" kötet három ciklusában (A kényszerűség

fája, Sípja régi. babonának, Véres panorámák: tavaszán): más a
hangjuk, más a költő magatartása is, mint "A magunk szerelmé"
ben volt. Ott együtt remegett idege az eseményekkel, ott forrada
lomszitó, tűzcsiholó vezér volt, rohanva seregei élén a készülő.

készített jövőbe. "piros, szabad ünnepbe": itt mintha megállva,
fiiIemelkedve, valamilyen időtlenebb távlatból kezdené szemlélni
és itélni azt, amin. úgy érzi. segíteni úgy sem lehet, s azt, aminek
menthetetlenül be kell teljesednie. Csalódott népében, mely nem
követte a forrudalomba'l "Valaminek - Mégis, mintha jöttünk
volna, - Csak éppel) seregünk nines nekünk sem" (C.~illago.~

I'él~ csatalovak). Igaza volna a bujdosó (Grácba, Grünbe bujdosó)
magyar fülében föl csendülő babonaszónak l "Szól a sípszó: átko
zott nép. -- Ne hagyja az Úr veretlen, -- Uralkodást magán nem
tűr - A szabadságra érdemetlen, -- Ha hosszút áll, gyáva, lan
kadt - A ha kegyet' ád, rossz, kegyetlen" (Sípja régi babonának).

635



A foradalom reménye füstbement, eljöttek "uz undor órái", (),Hn
gőgös, dőzsölő hadak - Ültek nyakára romló népnek, - Igy van
az rendjén bizonyára - S csak aki méltó, az szabad. - Egy-két
szegény íródiák - Sohse állított meg még sorsot - És népeket
veszejtő, titkos - Törvényes, nagy tragédiát"). Otthon - így
látja Maria-Grünből - tovább tart a percemberkék dáridőja,

"bolondját járja a világ, - Majmos, zavaros, perces, hittelen, 
Nagy, súlyos álmok kiterítve lenn, - Fenn zűrös, olcsó kis ko
médiák", Ez az, aminek ő már fölötte van; olcsó mai hiteken túl
a jövő és a jövőben-élés nagy, prófétai hitével néz immár szembe
a Végzettel: a magáéval és a f'aj tájáéval. Nagy, mélységes, szinte
a történelem tárnáiból fölszakadó mindenuel-Ieszámoltság hangja
kondul egyik-másik versében. "Akarták istenek: - Történjenek
dolgok, - De igaza csak annak van, - Ki mindent megoldott,
- Mindennel leszámolt" (Nem nagy"dolog). A mindennapok jele
nétől, "zűrös, olcsó komédiáitól" elfordul a "lenn", mélységes
mélyen, tetszhalottan. "kiterítve" fekvő, mégis csak minden föld
rengést túlélő, egyszer mégis csak föltámadó "álmokhoz". Mert
"fenn" már nem lát reményt: "Ez már csak a kétségbeesés, - A
Jövőnek szóló megmutatás - S a kínpadra vont becsületnek har
ca" (Válasz bajnoki hívásokra). "Kín van már csak itt s egy
két ember távol - Kitekint daccal s új dacot kovácsol, - Hog}'
hátha mégis csoda esik vélünk" (Kín és dac). És: "Úgy kell áll
nunk, mintha hinnők, hogy győzünk" (Véres panorámák tavaszán).
Egyre jobban elmagányosodva hajlik - és hajlik önmagában is
- magyar sors és lélek fölé, titkukat kutatia és idézi, az örök
magyar paraszti végzetet' (Arat a magyar, A hőkölés népe), az
ihletnek azt a forrását fakasztva fiil,amelyből majd egy éT mnl
va "A mesebeli János" s 1916 derekán a megrendítően mélj- és
hatalmas "Nótázó vén bakák" születik; s most már a jelent is
ebben az ősi, időtlenné táguló távlatban' látja, érzi és szólaltatja'
meg: mintha a jelen Iátványán jajduló panaszát századok meg
ért keserűsége,betelt végzete zúgná benne (tJlj törvényt, Werbi$czi;
Beteg századokért lalwlva; Az halottas ünnep; Nem naou do
log: A H6seás átka) ... .. ....

Bántott, döfölt folyton a Pénz i.~

S szép humanitások játsztakvelem,
De lelkemből más sohsem érdekelte
Fölszánt poéta-ceruzámat,
Csupán politika és Szerelem -

vallotta Ady "A magunk szerelme" bevezető versében. A Léda-
korszak végleges lezárultát követő két esztendőben éppen ebben
a számára két legfontosabban, Politikában és Szerelemben éri
fájdalmas megrázkódtatás. A forradalom elvetélt, forradalmi nép,
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híjján ("Bizonyistell, rongy országot - Lázadásba vinni Úgy
se lehet: mindegy"}: a ~öresijsen hajszolt ezerelern uiögőtt halál
a r« nevetett rá ("Igy temetkeznek a büszke királyok"). A "Ki
látott enaem]" kötet vers-elbocsáto gesztusa: "Ez a harc volt ta
lán a legnagyobb --- A csók, a láz, a vágy, a hit után, - Fuss
seregem, magamball maradok".

"Magamban", de nem lezártan, befejezettenvMég várt rá "az
egyedüliség vigasza" (ahogy egyik versének címe mondja) : "A
magunk szerelme" R a "Ki látott engeml" ormai után a legtua
:',asabb tető, "A halottak élén", a megnőtt élet és fájdalom minden
titkoknál mélycbb titkaival. Ady legnugyobb, szinte egy emberélet
arányait meghaladó hősisége, a "csodúk föntjén", amihez mindaz,
ami Léda után volt, rniurlen szenvedés és remény, ruinden kiáb
rándulás és kudarc mintha csak tisztitótűz, előjáték lett volna. S
ií, aki anuv i m iuden t megérzett, úgy látxz ik, sejtette, tudta ezt is.

Barátok, bráook, hívek, ellenek,
Kiknek. tetszettünk, és tetszett tetszeni,
S évoé, méfl az ((",,,,wnyak is
Elmaradoenak.

hm épit u Sors hŐ8 életeket
8 oeliik, jaj, bölcsen s ígyen tréfálkozik:
Ne nájjetek, fák, {IZ egeki.q
S szi1'ek magasra.

Tudtam a tréfát, azért mentem bele
S áldom a sorsot: velem t.réirilkoeott
S lelkemben száz hősi élet maradt
Ma,gam marod/odn .

•••

Amikor ,,1\ magunk szerel me" megjelellt,HatvaJ1Y Lajos né
hány (azóta visszavont, maga által is tévesnek minősítettl bíráló
megjegyzést írt Adynak: hogy hiányzik belőle a konccntráeió,
nem ura hallucinációinak. ismétli magát; Aranyra, Petőfire, \;80

kona ira h ívatkozotf s a "minden életkorban új" goethei zsenire.
Maria-Griinből Ady levélben is, versben is válaszolt. "Magyaror
-zágnnk, a magyarságnuk --- írja a levélben --- ennyire exponens
valaki.ie nem volt még, mint én és ha élőhalott leszek vagy akármi
csúnva vég ér, vagy páratlanul szép, így kell történnie, II fajtám
multia és mivolt.ia ruiutt". A vers a "Hunn, új legenda": Ady ön
magáról, küldetéséről valló versei közt a leghatalmasabbak egyi
ke. f.Jgy önmagánál több, nagyobb, jelentősebb élet büszke vallo
mása..,Messziről és messzire megy az éld", ezrek életének sum
m ájn, iís állandó sázú, milliókat vMlaló; súlvosabb és teljesebb
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mindenféle irodalomnál : Sors és Végzet: "ÉH voltam Úr, u Vers
csak cifra szolga",

A fajtájával való egységnek ez az élménye nem új; többször
elmondta már, mennyire u magyarság' példájának, megtestesítő

jének, sorsa szimbólumának tudja magát: "Azért éltem tragiku
san, bután - Mert a sorsom magyar" (Régi énekek ekhrjj((). Milld
ebben azonban volt eddig valami harcos gőg, kevély ouérzet ; most
pedig mintha ez a gőgjeiből is kifosztott Ady megfelnék egész
népe fájdalmával, végzetével. trugikumával : m in thu ll1Úl' ucm os
tort emelne ellene, ő, aki pedig ,,3 szidáshoz nem jOI.;·l~li~'I1" (Hát
ezért bolondultunk?), hanem csak zokognu érte és helyette s áldo
zatul ajánlaná "szegény, epokhús szivót' a juv ul t unokákért, ma
gára kérve és várva a "megrugdalt Ma sj lány népének" megaláz
tatását és szeuvedését, hogy "Minden rúmert, dühödt fájdalom -
Mi bolond életünket érje" (Örökkön így rolt), Élete már nem II ma
gáé; várásba-fáradtan. bókülésre készen, mikor ,,Sokított Sokhoz
az Elég - S hozzám li: béke illenék", sz into elárasztja, beléözönl ik
a mások, a magyarság' sorsa, ki uja, rdtegL'.~p,

Mindeu, mi itt iáid itc« rczdiil,
Rajtam fut át kasul-keresztül,
Én vagyok fájdalom-karnai,
Én hurcolom meu magamat
S magam életét alíg éltem.

J ól megűzött maaam: a sorsom
S mégis a magyar sorsot hordom
S mégis ez átkozott mezők,
Magyar mezők és könnyezők
Magamnál százszor jobban [áinuk.

EZ{ a ,.távozó léptű férfiember", akinek már egyre sötéteb!, m:
útja (A nagy híd, Jlfé!/ fájóbb könnyek), m intha mát' az időből is
kiszakadna: ,;I<'lltó sorból rontva kidőltcu.v-; Nem t s v.urvok 1u
hm már, -- Nem is lehetek HZ Időben" (]{ár rolna crted ). Minth»
valahol külöu, egy oszlopon, egy talapzutuu. ('g:y hegyorJnon ú ll
na már S onnét szemlólné a Végzet jeIülléSHit ,.; ;, SOl'''' I'iiltál'llkl
titkait, mint egy próféta, eleve-rendelt vátesz, akinek hangjáhan
az időtlenség távlatai visszhangzanak s aki IHl jelen látomásokról
szól is, végzetes, örök dolgokról beszél. ..EIlI~"lIlnt kötnek {·glldi
jegyek" - mbndta hátatfordítva u magyal' Bábel olcsó kom é
diáinak. (A perc-emberkék után); s egy j,'''siíhLi, 'IlÚT li:lború
alatti verséhen (ll[úr előre rendel/el/em, 1!l1r> uui rc iu s) íg~- vall er
ről a prófétaságáról :

Alom-mázsáf hordok muoamhan
S mint ragyogó, s1Íl,1/os kísérlet



N 6ze,qetem II nunakut
f~'s imádkozva látok, márele.

Valahol mintlca fönt-j'önl rotnék.
Érc-oszlopok s lIrá nU-hálrányok
Szilárd fa/opzafát ánem:
ValamelJ/ l st.en-ieien uust:

Allok, otirok, nézek r iadt an,
Sellogy,~em bízok oz Időben

S a fájdalmaim kiiimlenek
Aradt tfll'flsz-l'izekként />iil'PI!,

Testem, ez fl «zent, kénuc« szerszám,
Mint 1'alam; ördünf/ős post«
A most-Idők rémiileteit
Előre és nWf/ál'al hozta,

Ltt, ebben a köc;"-úli Ill1lg'nslHl11 j"lellst'g'p.bm túl, lényegekig' iá tó
szeme előtt miudubbnn, ami tijl'téllik, "Bl'jteU tő'rvónyck kiboutjűk

titkukat, -- Mikct érb,jg- rejtegettek" (A Hoeeá« átka), ~fá;lfél óv
mú lva llwg-isméUi a g'ollllolatot, ("~iÍt1al a Csinszkn R:éel'elelll táv
111tábuJI: "Láttam rej tr-tt törvéuvcd". A sors elől, iuelyet muguuk
rendeltünk r-Ieve nuurnuknak, 1Il'1l1 leLet kibújni; "F'ejiillkl'c las
Run-lassan nőnek -- A betül.ies(~dl'tt vógzlll.ek - Tt'g'lJd:lján és 1110";
tanján az Időuok" (Bete,fJ szdeadolcért lakoli:a], S ,.1 pi:óféta lút
Hoki szeme előtt föltünik a hatulma« látomú.s:

Kezében árul» rostárul
Al! az Idő és rostál cJJJJn',
Vilá.fJokat szed é« rostál ki
Vidáman és nem keseregve
S búsul csak az, akit kihullaf.

S alci kihull, megérdemelte.
Az ocsút az ldő nem szánja,
Aszott ~emzefek, hiilt 1,ilá[Jok,
Tört életek miazmás vámja
Halálra rulál: st/em luir crtit!«.

Öh, aszottak és be nem teltek
S (;11, maoam. is faj-sorsom oszt nún,
Be igazság szerint hullunk ki
A kerJYetlen óriás ros/á n,
Kedaiét nem töltvén n" l dön ek,

A riogató rémek egyszerre ('sapoJlg'nak fi rostából "rejtett tör
vények" végzése szer-int kihulló IlPP és költője fölött; sorsukhan
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egy törvény parancsol; mindketteu ""alallol utat vesztetrek", és
szinte a költő megnőtt szivében dobogva, lehanyatlott zászlúival,
"így megy a had, megy a ködnek" (Fáradtan bíztatjuk egymást l.

Ami közeleg s ami kitör: új apokalipszis, kísértctjárús, észfölötti
lázálom, káprázatok megérkezése, rettenetes, gyötrelmes egysége e
száz mással elegyült életnek, fölragadtatás a csodák föut;i<'!'p.

Csodálatos, képes rettenetele
Szent zavaros kora, ime, szakadt rám,
Ülnek bennem viziók és valók
Szerelmesen; fájón összetapadvúl1,
Hogy minden: uglJanelnJ ley.ucn.

I gy az 'üröm és halál-váglJ után
Teliesséaessé, fantomossá válok,
Reg.qelt, oldast. bizonyt nem keresek
S leráztam a csak-ez és csak-e.lm [ármot:
Már minden mindent »állalok.

Soha ily kevéssé nem élte a maga életét; élete sona ueiu volt
még ennyire népének fájdalmas szimbóluma, IUlsci adózásaibuu
a mámornak. meg-ismételve, tragikusan, bibliásan elrnólv ítv« az
..Öszi piros virágok" király-temetkezésének g'ouc/o]atút· "Pus;.;:tllló
nép vezérei - Mind-mind a bujasúg bolondja, -- Ha már nem tud
szépen vérzeni - S pusztulás hív pnrúznuságot" (És most már), A
Csinszka-szerelemben, melybe betör a nvár-fuzvascto elrendelt vi
har (Láttam rejtett törlJénlJcd, Cifra «ziirihnmel betalearva): melv
ben ez a világorkán űzi talán egyetlen pihenő-helyére a meghaj
szolt szivet: "Világok pusztulásán -- Öóli vad, kit rettenet - Üz,
érkeztem meg hozzád -- S várok rindtan veled" (Őrizem a «zemcd);
s melyben ,,:Mi parádérik cr szöruvű m indeu -- S kéjes Vitus
táncuk az Idők -- Itt ronják most cr Illi sxiveiukben" (Az Idők

kedveltjei). És soha nem volt móg ilyen magasau, ennyire "te
tőn", mint most, szenvedő népe keresztjét viselve, .,ember az em
bertelenségben, magyal' az űzött magyarsúgban", téboly-ütötte agy
gyal s kitárulkozva nemcsak a fölvállalt szenvedésnek, hanem .a
jövőnek is, hogy magában. magyarsúg-úhnn megőrizze El útadj»
ellophatatlan kincseit, mag' il hú alatt, :1", új omber ű új viltl!.';
uak (Mf1:g. (I, hó alait),

Borzalmak tiport orszá.lJlÍtján.
Tetőn, ahogy min(i'ig alcuri am,
Réoedtem áli«! il s.zörll.IJülu'l --

ll'Ja egyik orom-versóbe n, 191G ÜI','a~,ZÚll (}f,'IIII)('( n? cHlfH'delell
ségben).

Most, itt, ezen a "tdőn" nyeri el igazi érlel III ét, kapja JlH'g-



valódi magyarázatát Ady so rsa. és élete. Itt teljesedik be és nő

meg ig-azán, 11 kollektív szenvedés, a történelmi Végzet hősi és el
rendelt vállalásúnak ebben 11 nag'.\' igazolúsúban és átértékelésé-

. ben. Itt, amikor a Vérből valóball V ér lesz, milliók csorgó vérer,
itt, amikor elárnszt.ia a világot a magút pazarló Élet szörnyű gaz
dagsága s amikor egy magapazartó élet sebei egy egész világ tesl



téu szakadnak föl. Ahogy Advunk -- és a világirodalomnak 
egyik legnagvobb, leg('sodáIatos« lJII verse vallju: "A megnőtt

.';pt", ez II megrendíti) vallomás ('S vá llu la« 6s Jil1ig'yarázaJ.

Hnt alma«. hős, «udaru» :;/1111 illik

Af/O;, Y.l/iinuiidi (;,.eilJl.
E 1;éres idő-mosolyol..
I.I/azi lombba most bor ul.io h.

Méltá, nU!I,I/ tacasz« most ért meg
(1'úl rémületeken s 1JúlJ.1Jf11wn,
Ta1'a.lyi kisértéseken)
Az én istenemnek: a Vérnek.

Az eu« szörnyüsé!Jes, !J(lzrlO!I
S az én kicsúfoU, szenl "c/);>im,
M'int rózsák piros máiuson,
R.II.'J 'vifá.ll test é n fiilszlllwdnffk.

Mos/, 'ÍJlU'. itt ffZ éleicmnct:
Atko« és bú» magyará,wtll,
Sejtő kin.ia, szédület e,
lJii/.IJfc, -- inie, lum.nu n crednek.

J)e c taoaee! lombcsa /I állom,
S meaért mindent e meaéri tavasz
S olttrn! rUl,<J.11 most az életem,
Mi 1/t óriá s .lj r ill'Híszú (í!(»II.
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ELLESETT VALLOMÁS
Lr t a Lg n á e z Rózsa

-- Nem fázol ebben a vékony vászonruhában ~ - kérdezte HZ

cg-yik. - Kellene még inni valahol egy feketet. Furcsa dolog
egy ilyen érettségi találkozó. Te, én most natározottan boldog
vagyok. Gyanakodva sunyítasz felém.•\1.t gondolod, sokat ittam,
azért vagyok ilyen csapong'ó t Hát igen, ittam valamicskét, Mayer
tanár úr helyett is én ittam, - te,' neked fogalmad "incs róla,
hogy milyen boldog vagyok ebbell a p illauutban. Azért moudom,
hogy ebben a pí llanatban, lllert lehet, hogy félóra inúlvu már nem
leszek az. Az ember soha sem tudhatja.. , Megtörténhet például,
hogy különben, hagyjuk. Nézd, ide bemehetnénk eg-y feketére.
Van 'lúJdved hozzá ~ Gyere, még nincs olyan késo: Alig vannak.
-- Szabadj SzabadU - mit ágál ez itt az ajtóban; gyere. Üljünk
oda a sarokba. Negyedóra alatt elmondom az c,~0szet. Ne félj,
nem untatlak sokáig. Lehet, úgyse fogunk találkozui megint vagy
tíz esztendeig. Évig. Esztendeig. Hogy jobM - Két duplát ké
rek, kettő duplát, -- liszt, a vendégem vagy. El se III képzeled,
mennyire örülök, hogy végre elmondhato m valakinek. 'I'ulajdon
képpen jóban voltunk, te ott ültél ai ahlakmelletti sorbau. Utolsó
elötti pad, balra, Melletted a lánghajú Horváth. Közvetlen «löt
ted é-n, Keserű Laci mallett. Emlékszel még' arra 11 szúmtundcl
gczatra'1 Hát azt sohaselll felejtem el. Különben in, f iz év egy
általán nem nagy idő. Szinte hihetetlen, hogy mÚ1' tíz év telt el
azóta, Bizony a hajad, hátul neked is, II i'ejedbúbjíUI. k is sé rit
kább lett - öregem. De nem ezt akarfaut llIollda:li.

Közvetlen érettségi előtt történt, talán egy héttel az o:--ztúly
vizsga előtt, Nagyon ér",ékeny voltam akkori bau. 'I'alú u azért
óreztem át annyira a Muver tanár úr IwlyzetéL Mi lvcn 'lehéz
lehetett neki púposan. sántán ... F}n lIl'llI esúfoltalll Mnvcrt soha,
Nem akarok hencegni, de talán én voltam az egyedűl i, aki soha,
még titokban sem röhög-tem félszeg-ség-éll, Miutha {>rezte volna.
mindig olyan bizalolllmal nézett rám, Miuthu 1UI1t:l v oluu. IHlg'Y
én nem röhögök a háta mög ött, A többiekről azonban ! urlnia kel
lett, hogy titokban k ieúnvoliák. Kővár! azt is megtettr-,
- emlékszel? - hogy óra előtt egy PÚllOS embert rajzolt a táblú
ra. Nem mertem letörölni. Szerettem vol 1111, de nem nu.rtem. Az
egész. osztály ördögi lúzban várta, hogy mi lesz. s én nem mo etem
elrontani kaján játékukat, .merf ha Ietörülöm, talán inezvet nek.
Gyáva voltam. De nem erről akarok beszélni.

Azt hiszem, utolsóelőtti óra volt, kémia. Lgcn, pénteken uiiu
dig kémia volt a negyedik óra. Valamit nem értettem viláuosnu.
A benzol-gyűrűvel soha nem voltam teljesen tisztában Ug'j"an
akkor féltem az érettségitőJ. Kicsit, későn ugyan, de komolvan
akartam venni II kémiát. Óra után odamenteru Muverhez. elc.síp-



tem II folyosón és iuegszól ítnttam, Kérdeztem valamit tóle, úgy
emlékszem, nemcsak a benzol-gyűrűre vonatkozóan. Ö sz inte há
lús volt, amiért megszólítottum és csatlakoztum hozzá; mindiz
olyan árván lődörgött ott a folyosón. - ~·l7;óval, kérdestem vala
mit és ő készségesen magyarázni kezdott. Fel-alú sétáltunk II f6~

lvosón, a többiek ide-oda futkároz tak. Sa,inos, akkoriban volt
C/{Y rossz szokásom, az. hogy hosszú ka mnszkozeme! állandóan
a nadrágzsebembe dugtum. Nem tnrltum lilit .kezdeni a kezern
mel, azért tartottam m i ndig a uadrturzsehben. Akkor is í~:r volt.
Ahogy sétáltunk, egyik kezem a zsebemben volt, íg'~- haladtum
Mayer mellett és hallgattam a mugvarazntot. Ö uuzg,(')n, kész
ségesen magyarázott. Nagyon megbízhatott bennem ez II félszeg
ember, - s hogy nem ok nélkül, ezt becsületemre mondom, --
éR egy pillanatra sikerült levetkőznie beteges félszegség;ét. mert
- képzeld, - hirtelen valami nagy-nagy szer.etettel belémkarolt.
Belémkarolt és úgy sétáltunk tovább. Ilyen még nem volt. Tud
ta, hogy mindenk i húzódozik az ő testi érintésétől. S most T11égis
helémkarolt.

Kicsit megzavarodtam, emlékszem. Váratlanul ért ti dolog.
Ugyanakkor éreztem, hogy mit jelent ez. Mayer Kinyilt felém,
egyedül énfelém, nem félt tőlem, 'hízott bennem és !ie!émkarolt.
Sz.erettem volna valahogy a segítségére lenni, mert éreztem, __
nulyen gyakorlatlan volt ez a mozdulata, milyen fell'nk és uti
lven szemérmes. Szerettem volna ,a tudomására hozni, hogy én
tisztelem őt, nagyon tisztelem, jobban, mirit bármelyik szigorú
tanáromat, - s ekkor eszembe.iutott, hogy én uadraazsebbe du
gott kézzel megyek itt mellette, méghozzá épp az a kezem a
bűnös, amelyikbe ő belekarolt. Mindig tudtam, hogy illetlenség,
sőt bizonyos múrtékig sertés egy idősebb emberrel, tanárral, fel
jebbvalóval beszélgetni nadrágzsebbe dugott kézzel. Ezért, .agyon
óvatosan és észrevétlenül, ki akartam húzni kezem a. zsebern
ből. Már nem is figyeltem oda, hogy mit mond, merf kizáro
lag erre a nehéz és kényes műveletre koncentráltam magarn.
Sajnos, hiába. Bármilyen lassan mozditottam rt kezem. meg
érezte a mozdulatot, És félreértdte.Azt hitte, el akarok hú
zódni tőle, inert ellenszenves a testi érintese. Azonnal, csakncn:
ri adtan, eleugedte a karom, És a mugyarazH tbu is belezavarodott.

Képzelheted, m it éreztem. Tudtam, hogy most olyan sebet
kapott ez a reudkívül él'zékellY em ber, il III i talúu soha sem fog
egészen meggyógyulni. Mert, ha nem velern kapcsolatbau történik
ilyesmi, pontosabbau. ha nem hen ue m csalódik akkor masként
fogja fel az egészet. De bennem It itt. };ded ezt? És nem tahet
tem semmit. Nem magyarázhattam meg', 11eIII mondhattaru azt.
tanár úr kérem, én nem azért ruozzuttam a karom, hanem mert
nem akartam zsebredugott kézzel, - pokolian kínos volt, moudha
tom, És nem magyarázhattam meg a f'élreértést. Ha magyal';":;'
korln i kezdek, m<;rr.iohhml megszégycJlítelll.



Mit tehettem ~ Elvörösödve, pár dadogó szóntlmegki;szön
tem, a magvarázatot. Ö lesütött szemmal elsietatt.

Többé nom nézett rám. Az érettségiJl is kerülte II to!>. inte
temet.

S én napokig Hem tudtam aludni. Rettentően bántott a do
log, de tehetetlen voltam. Nem csinálhattum semmit. Főként a
tehetetlenség kínzott. Nem mondtam el senkinek, apámnak se.
Senki nem értette volna meg igazán. -- Néha anuvira bántott
hogy fl fogam csikorgattam. Almomban gyakran Játt~m őt, amint
engem nézett, mereven, de nem annyira szemreháuvóau, mi.it
inkább leírhatatlan szomorúsággal.

Természetesen, később elmúlt belőlem ez a fájdalom, mint
ahogy idővel rninden fájdalom elmúlik. Az eltelt tíz év alatt t'lbb
SZÖl' voltam olyan helyzetben, amelynek lényemet érintő kínjához
képest igazán eltörpült ennek a régi félreértérmek a fájdalma,
mégsem mondhatorn azt, hogy idővel teljesen túltettem magam
ezen az eseten. Tudtam, hogy ő nem felejtette el, ezért én sem
tudtam elfelejteni. Hiszek abban, hogy van ilyen fnrcsa kötött
ség ember él' ember között , ha őbenne nem maradt volna semmi
nyoma annak II félreértésnek, akkor én is felszabadultam vol na
az emlék nyomása alól.

A tíz év azonban elmúlt és elérkezett a találkozás ideje. Mar
hetekkel előbb valami furcsa izgalommal készültem erre a ta
lálkozásra. Nem az foglalkoztatott, hogy egyik-másik osztály
társamat iniként fogom viszontlátni , képzeletben állandóan
Mayer mellett ültem, mint ahogy csakugyan ott ültem, még r-z
előtt egy órával il', - hála Istennek, sikerült úgy intéznem It

dolgot, ahogy előre elterveztem. Abban bizto,' voltam, hogv
M-aycr el fog jönni a találkozóra, tudtarr., hogy ő is készül rá,
tudtam; hogy mégegyszer látni akar currem az eletben. éppen en
g-tm, aki annyira megbántottam őt. A:r, embernek nemcsak a jo
"'tig és a szeretet kapcsán van köze ,w:~r másik emberhez, nem; a
fájdalom, amit embertársunknak OkOZIII,k, sziutén olyan kapocs,
amely összefűz azzal, akit megbántottunk. néha végzetesebben,
mint a jóság és a szeretet, Sokszor megtiil·tt~nt n.ár, hogy emberek,
ak ik az élet zürzavarában mélységes f'áj.lulmat okoztak egymáa
nak később barátokká lettek, s a szerete t és a baráti érzés csí
l'áj~ már akkor megvolt bennük, amikor még fájó kl'serííHéggel
gondoltak (~gym[tAI'a, te nem tapasztultad?

Biztosan tudom, hogy az elmult 117. év ,ill' ti ),layer sokszor
gondolt erre az esetre. Érhették azóta más sérelmek is. Talán
brutáiaabbak, mint. amilyen az volt. Mégi" én érzem, hogy azok
ueru voltak számára olyan kínzóan érthetetlenek, mint a valam
kapcsolatos Iéireértés. Az ernber il ;'újc\atmat ko-: uy ehbe.n el tud
ja vi"H'Ií,j, h a ért], Mayer azonban uzf nem értette. Nem is ért
hette, Megfejthetetlen volt előtte és éli tudtam. hol-.")' épIl ezért d



kell jÖ,llJ!íe, h~ betegen is, mert az emben' nem tud addig meg
nyugodni, anng- feleletet nem kap valaini érthetetlen kérdósre,

Sokáig csak közömbös dolgokról beszqlgcWink. Közben termé
szetesen beszéltem 'másokkal is. Kocciutsrattarn és ittam, Iátszó
lag vidáman. Belül azonban csupa feszültség voltam Vártam mi
kor érkezik el a kellő pillanat, hogy szóbuhozhassam azt a' tíz
évelőtti dolgot. Nem akartam csak úgy, iisszefüggéR nélkül bele
vágni, mert erőltetett lett volna. Nem akartam clhnmnrkodn i.
Tudtam, ha most nem sikerül meggvözuörn ot, akkor tiiltLé erre
nem lesz alkalom. Természetesen nyiltan rnost scm beszélhettem.
Nem mondhattam azt: én csak a zsebemből akartam kihúzni a
kezem, tanár úr azonban azt hitte, ón azért húzódom el.' mert
visszataszitónak érzem a testi érintését. E,,,t aztán igazán nem
mondhattam,

Előbb másról beszéltem, Egyik-má.sik fiút erulegettem, egy
két eseményt, néhány kémiai-órát, s azt is, mikor Povázai bele
esett a szernétládába, Gyerekesség. De Mayer emlékezett rá és
elmosolyodott. S én felhasználtam ezt a kedvező pillanatot. -~

Miért nevezem ezii- a pillanatot kedvezöuek l Hát azért, mert az,
aki mosolyog és amikor mosolyog, abban a pillanatban valahogy
.ioubsn megközelíthető; amikor az e11\]j(~r mosolyog, akkor önma

'gánál van. akkor valódi. Nem érti félre II dolgokat. Erősebb, mint
máskor. Érted ezt1 Vannak a kedélynek olyan villanásai, am~Iyek
az ember legbelsejéig világítanak. Ilyen volt ez a pillanat is.
Mayer emlékezett és mosolygott. S ekkor a következőket mond
tam: "S aztán egyszer én kérdeztem valamit tanár úrtól a folyosón,
azt hiszem, a benzolgyűrüre vonatkozóan. Fel-alá sétáltunk. tanár
úr magyarázott és belémkárolt. Sajnos, mint mindig, a kezem
akkor is a nadrágzsebemben volt, s minthogy restelltem ezt tl

hányavetiséget, szerettem volna kihúzni. Meg is próbáltam, óva
tosan, a tanár úr azonban -észrevette, -. ekkor vette észre a ta
nál' úr, hogy kezem a nadrágzsebbell volt. S megharagudott érte,
tudom, hogy megharagudott, s ez nekem sokáig annyira fájt,
hogy még most is emlékszem arra az esetre". - Ezt moudtam
neki és úgy néztem rá, hogy a tekintetemben egy árnyalatnyi
szemrehányás volt. Érted ezt1 Érted:, hogy így, visszamenőleg',

hirtelen ő lett fölényben' - Láttad volna az arcát! Az első pilla
natban nagyon meglepődött, aztán felderült, majd olyari jóságos
fény gyulladt II szemében, hogy csaknem elszégyeltem magam.
__ "Dehogy haragudtam én - rnonrlta és nézett rá~l. --; dehogy.
dehogy. Nem haragudtam én, nem, haragadtam, - Ismetelte fel
szabadultan. - Hem haragurltam egy percig' sem".

S ekkor már tudtam, hogy sikerűlt, amit akartam. Sikerült
eltéríteni attól a gyanútól, hogy én az ő testi érintésótől húzódos
tam. Rögtön utána másról kezdtünk beszélni, .:... de hogyan! Mint
ha eddig szakadék lett volna köztünk, s mi azon át kiabáltunk
volna egymásnak, most meg, mintha egymás mellett ülnénk egy



padon. Mintha eddig a bennünk lévő szeretet meg lett volna kö
tözve. S míntha most elszakadt volna ez a kötelék. Mostmár iga
zán felszabadultan beszélgettünk.

A muri végén, mielőttelváltunk, ruegh ivott a lakására.
Budán lakik, a Csalogány utcában. Bízik bennem. Barátok let
tünk. 'I'öbbé nem fog a jószándékombun kótelkedui. Tudom, hogy
mostmár soha nem fog kételkedni. S tudja, hogy én mindig 8ZC

réttem .őt. - Köszönöm, hogy meghallgattál. El kellett monda
nom valakinek. Az ilyesmit mindie el kell mondani valakinek.
S amint látod, kőzbeu teliesen k ijózuuud tnru.

MI EZ .. ' ;;

M i ez a oiul gyűlölködés.

ez a dühön.Qés a szivemben?
mi ez a vad harag? Amit
mondok: keserű és kcttuctlen,
Me.qtelik oele a szoba,
elváltoznak tőle az arcok,
Én mnuasn is elrémülök
attól, mi hatalmában tartott.

Ez történt tegnap este is.
Ettünk és ittunk és a nuúr!
lombek szaua az ablakon
észrevétlen tudott beseálln i.
A lámpa éoeti, Valanút
mondtam. Tagadtad. Erre ennem
megrázott a vad indulat
.~ a .~,z(1)(fimmal ütni kezdtem.

Fölálltam, lángolfam vadul,
mint a kuruulodt ház az éiben,
Ma.id elnémultam, Bosszúsan
hnliaaitam, megmeredve néztem.
Aszivem füst volt és korom.
És fájt. Abban a pillanatban
megértettem. hOflJl cllyediil
1'agyok. ho.qy mattamra maradtam,

Ez marcangol seiinteleuűl.

Ezért vagyok keserű ésvnd.
l gazsá,Qot kiioetelek,
mint a iorradolom, n oérpad,
maoomnak boldoatalanul.
Ezt kell meaértencd, belátnod.
Bocsáss tehát meg, allO.Qyan
én is ma.qamnak meaboceátok.

'l'oldalaJ{i Pál



JHlLVEN TISZTA A LEVEGŐ

]w ilyen tisz/a a le ucgő/
Milyen messzire lútni most (J

nyár végén: távoli hemic!.:
kockáira é,~ a magasba,.
hol ragadozó madarak
IÍUll kerinnenele. minilui lepkék
szállnának eaés» szeliden
az é.q felé, melu végtelen kék.

.Az álmaimra uondolok.
Azokban én is ilyen álmos
'Ita!J.lI «zárnucsasxisoldc«! ~·a.qyok

mind kiizelebl, a láthatárhoz,
ruiküz/Jcn árnyra úrnH suhan
és mozou minden, mint (/ tenaer
méluséueiben. jóleső

és ki nem az'pó reitelem.mel.

Emlékeimre aondolok.
Tünt ifjúságom az (l fűniksz

madár. akit poraiból
Leltamadó nagy s:::árrma [üli'is,:::
(f levegőbe. mind nagJjobb
uuutassáqokb« s mintha rcszeq,
mámoros lenne: ' semmiből
csinál nuuuinuk: tnih« f,'szl.:et.

Az életemre ttondolok.
Olyan az, mint u sárba 'I'á:il út,
mint állatok. ha keresik
emnnást, az almot és ct vályú/.
Időnként pedil! minthu llÍng
csapna föl tisztán. Ez cl lélek.
mi meuvilállitja a szin
borzalmait. mint hold az éiet,

'roldalag'íPál



AZ IDŐK MÉHE AZ URAT

Az idűk HlP!I" oz Ura!
fÍ,yy hordta, mint (l terhes oS,\ZOII.l1

a ,qyermekét, kioár oa, hou.'1
előbb csillaga kigyulladjon.
De akkor pásztor é.~ király
a mozdulatlan, tejes este
csöndjében felkelt, boldouan
elindult, hogy öt meakereese.

Az űdvözitőt keresem
én is ezen a nyári éjen
az emberi 1,ágyakban, it

magam és (J, mások seioében ;
mocsokban, secnn.uben. gázolok,
az ábrándok hideg porában,
hogy mint husvéti, szelíden
fekvő halottat megtaláljam.

Miértünk halt meg eiiukoron,
Most bennünk fekszik, mint a sirbon.
Kétségbeesve és olyan
erővel, ahogy sose birta Iri

kiáltani, kiáltozom:
Támadj fel bennem ujra, mini.h.a
ignzi sír szája elOL
gördülne lassan el (/ szikla!

Támadjatok fel egykori
ábrándjaim nagy szárrtJJsuho/}fa!
emlékezzek karácsonyi.
estékre. b'armokra, [uh.oleral
borítson el a szeretel.!
legyek egész merőbe' tén.ues,
hasonlóan It napsütött,
a viráyot nyitn ridékhcz,

Toldalagi t'úJ
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A TIZENKÉTÉVES MÚZSA
Irta Valél'~' Larbaud

Lili an Wade arcát, melynek szépségét ő maga sem ismeri, a
fölnőttek sem igen veszik észre, pedig szinte sugárzik s inkább
áll fényből, mint testi anyagból, vag-y mintha valami hegyvi
déki ragyogás tündöklenék rajta, - Lilian Wade arcát egy lá
togatásom alkalmával láttam először egy nyugati kisvárosban.
B-ben, ahol néhány hétig időztem; utóbb aztán tapogatódzva ke
resgéltem emlékezetemben, hogy vele együtt megtalá ljam -azt II

gyöngéd érzést is, amellyel jelenlétének bája tültötte el sz.ivemet ;
amikor egy vasárnap reggel váratlanul ismét elémbukkant, rnoso
lyogva, abban a pillanatban, amikor az unitárius kápolna padjá
ban helyet foglaltam. Zsoltároskönyvet nyujtott felém, s megje
lölte a lapot, ahonnét a zsoltárt énekelni í'ogják : harvninckilenee
dik lap, - s egy percig ott maradt mallettem és szemmel kísért,
mígcsak meg nem győződött róla, hogy 'll könyv valóban nyitva'
marad a kezemben. (Ekkor ötlött eszembe: mondták nekem, hogy
a helybeli unitárius lelkész lánya.) Aztán otthagyott s tovább
osztoeatta a híveknek a zsoltároskönyveket, a lapot azonban nem
jelölte meg nekik. Nyilván megismert, - B. egészen parányi
város; - tudta rólam, hogy idegen vagyok és valószíniíleg kato
likus, sőt talán istentelen, mint annyi pápista a Kontinensen:
jelenlétem e kápolnában. ahol apja vezette az istentiszteletet. meg
lepte és örömet szerzett neki. Hitének és buzgóságának egyszerű

ségében bizonyára ezért akart velem különlegesebben foglalkozni.
Én azonban ide is csak úgy jöttem el, mint B. többi szakadár

templomába: kíváncsiságból és időtöltésből, nagyobb hajlandó
sággal arra, hogy figyeljem a közönséget, mintsem hogy OSZt07
zam érzelmeiben. Sőt még tiszteletlen gondolatok is mozgolód
tak bennem: "Elég kevesen vannak ezek az uuitáriusok: dehát ez
is egyik módja az egyesülésnek". S ez a kis Lilian talán azt
képzelte. engem is megérint majd. a huszonkilencedik lapon, az
unitárius kegyelem s egy hirtelen megvilágosodásban majd lel
kesen megtagadom a Szentháromság dogmáját!

Én meg csak néztem őt, e megtestesült unitárius kegyelmet.
a gyülekezet ismeretlen királynőjét, ezt a Corregio-angvalt a ki"
előadóterembeu, melynek vallási jellegét csak nagyjából érzékel
tette a falra pingált felíratok, az ajtókeret és az ablakok álgó
tikus ékítése; mindez kölcsönzöttnek. másodlagos utánzatnak ha
tott, nyers kelléknek és gyarló utalásnak arra az eszmére. amit
ez a szó fejez ki: kereszténység. Itt épp oly távol voltunk Milá
nőtől, Chartre-tól vagy akárcsak a b.vi anglikán templomtól is,
(ez még a reform előttről való), mínt a katakombákban; csakhogy
a pálya másik felén s már egészen közel a hanyatláshoz. Alkalmi
kápolnája volt ez a deista filozófusok széktájának. akik mondani
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mond.iák ugyan még, hogy "Uram, maradj velünk", de már fölté
teleket szabnak Lstcunelr, az eval1g{distúkkal -PH az apostolokkal
érvelnek. ezt elvetik, amazt elfogadják, nem is tudom ru i féle el
vek szerint, s milyen tarthatatlan meznlkuvás alapjúu a logika
meg az úgynevezett nrisztcrium-úrxés közüli. Tit nines oltár, fo:,
nines lsten, aki leszá llh atun uz oltúrr-n. Mi re jó hát, amit űznek,

ez II ('eremónia~ Akkor már inkább a Lisz í n {~S egyszcl'Ü tag'ad)I:~.

De ahogy az imádkozó és óuek lő Liliait Wade-ra néztem -- s
időnkint ö is felém tekin tet t, én pedig, hogy nwg II(' botránkoz
tassam, úgy tettem. mintha énekelnék -, mcgérídtelll, hogy mégi"
van legalább egyet.leu (J'l1lbcl'i h; vulóságos mozzu.nut ebben a do
logban: a dicsér-et. S a j.!':vnlllek Li lin n ebben HZ eklllben élt,
Tündöklöbbell mi nt bárnrikor, CI-'.Yllsítve lcl kút a "-mlével, imádta
rucionalizúl t Istenét. A szíjI, eliíadM,'rellll)('I: -- de ..boldogok il

tisztaszívűek, mert ök met.;Lútjúk Lstcu í" -- a búju;-; un i tá.ri us an
gyal szelíden végezte az ururvalol: H1e~;tt'1'Ség'l;t s tisztu sz ivó
ből magasztnltn u végte1r'I! j,\sú,'!,'ot (~s iwta!Tml!.

Amen és lsten vele/ck. .\ k i.iúrutnál Liliuu Wnd« felém h,')
lintott, ránnuosolvgntt, --- ..lúru, egyiiH (~Jlt'](elt a többiekkel"
s ez az üdvözlés egés:-: vÍ(h;;, i vnsáruupo mat bCl'ngyogia. S u k ö

vetkező vasűrunpou Li liuu Wud« kedvéért ú iru elmen tem az; ulti
táriusokhoz.

"Te, akinek nerned csak lelkedben deI'cJlg' még"... Frunci s
'I'hompson versei re gondoltam, m íg k iválnaztottum azt a helyet,
ali onnét a legjobban láthu íum ..álmaim hö)gyét". GyÜIl!!;(.d és .io
és magasztos álmok, amiket egy ilyen gvermck i I1(i]~~y Sil oul l !
Az ártatlanság lendülete; szabud PS boldog szcrelom, akár :1 'z,'l
lern, távol minden mocsoktól, rátalálás It Io rrúxrn, auonuét (:g',\'

kor a lovagi udvarlás fakadt. Lil ian Wade. ahoav é'i,okelt. alw;l':,'
minden lélegzetvétele maga a d.íesérot volt s ahogy egész lelk»
fölolvadt az áhítatban, egyesítette magúban és maga körül m inrl
a művészeteket. szobor és festmény volt il zeljét {'s költé;-;z,pipt
lehellt; szinte fölmagasztalta a szerény előndótormet. 1<J körül az
élő himnusz körül a képzelet boltozatokat és ('súc;;i veket ornel t,
fiilidézte a hajók távlatát, a .'~"r(yák (~sill()g'ású t és 1<Z ii ,"(·g:thl:1
kok szíues varúzslatát.

"Ha lJ('11l lesztek olyanok, mint e kicsinyek" ... Uycn a búj">
súg ellenállhatatlan hatalma: ez az imádkozó Li lian Wade :l',::~,

í'orrnált, amivé akart. 'I'udf a, hogy ott vagyok: űdvöxőlt, mu ik or
beléptem, hozta a zsoltároskönyvet éH tile;.düiiilte a lapot, s ":!;~

kissé tovább várakozott mallettem. m int az "l:;úí alkalommal:
örült a kitartásomnak s ~IZt hitte, IlI:Ú'is llleghú,Juilalll az unitárius
tannak. S valóban, ú/-"y órezh'TJ!, PZ a gyüh'kezet valahogyan fino
mabb minőségű, m int azok, umclvekct a többi xzuk adúr teurploui
ban figyeltem meg; ott visszm-iusz to tt II hangok és arcok magam
sem tudom milyen mogorvu kif(.jeú'se R a szoktús vakhuzgós:·,.~'

valamiféle sejtelme. Búr HZ jr; ]I'het, hogy ez a kedvező bl'II;\'OII1;I";
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itt inkább csak egy mélységesen szerény és áhítatos tizenkétéves
mÚ:Mm jelenlétéből származott.

Lil iun Wade sokkal jobban visszuvezetett a g~'erekkori ~;1,f'

n-hnek tis:daságúhoz. m int hármiféle költemény vagy Iestmóuv
Yag'~' szimfóni a. Szivem elfordult attól, amit' a világ .Jcomolv
iurvek nek" nevez, fo; átadta magát egy gyermek szépsógének, há
JÚJJak, hozzáférhetetlen tisztaság ának.

Vl- il szerelem uagvlelkű: nem akar mást, mint adakozni és
,.;zolgúlni. Mit a.iánlhattam föl Hölgyelllllek, cserében a kegyekért,
1111'1;n'kke! oly bősegesen elhalmozott? Milven ajándékot találhat
k i szerclrnem, mely elég tiszta és mél tó volna hozzá ~ Mentem,
;t111('J'l'C hívott (,s vezetett; csnflakoztam hozzá dicséretében; s a
IIJt-g'l'iig:úitt hűuő« néháuv pereig úgy érezte, é1lí és alkotó hit
lohog' lu-u ue. Össz(';.;zedte magát, megulúzkodott s ajkára imád
,.;úg' tódult. Olyan imádság, amely az orgona zúg ása, és az ének
zengése közepett, ahogy elrebegtem, talán megriasztotta és meg
hotránkoztatta volna Lilian Wade-et ; egy latin imádság, azért,
hogy mindazok, akik jelenvanllak, térjeJJl'k végre vissza az
11~.~·;.~s{·g'1)e.

A HANG
I I' t a :M n go y ti l' F e r e II e

liu] IlUJ ba II .Jll(~g eset t.
XapkeltéW! kezdve azonbull it k őrl egyre feljebl) szúll t és ma

:.<1\',11 "iHe <I sok uapo» esi} egyhangú su"o~~'ús[Jt.

Fell'ag'yogoll a nup {·S rútüze.lt :i felH;'!' l';iycl,re. A hegyoldal
(,: li H tó, il lu tos PÚI'Úball lehegett a fellsik (." H yöigy közott.

.\.z utakon «sukhumar l'eltiin tck a kai'Hvitli"SétIHltok. A Iritisz
III i: !evcgőlwlI IJlcsszire hallatszott l:.rrnújul;, amint sxitkozódva
\ll'l"·).; fÚl'Hdt. ci"apzoH állutuikat.

A szeruhutulúlkozó kahnárok megú!!IboLták egymást és han
,!~kodva ulk udozt ak az útszéleu. Cse rehr-rcltek, hecsmérclték ('AT
"',,, júszúgút, ag;\'onhahzol( bu ruuuk at.

A IlPgyoldalba vúgott uarlungházak 1"gUihujéJlek ajtaján Ji
i,' ú'k I'ii;.;t i'mliil1 kifelé. Az a tövisos galy, amivel itt tüzelnek
!;,,\'é;.; lJarazsa1. hamai· ellobbanó lánunt. de ,lnnúl több füstöt ád,

I lveu i'ojtogatú. keser ű rüsttd telt meg a~', a keskeny szoba
j-, uhou nu n regg'el Ma lia lk és rellleg6 ,"!wkr-zó hallatszott.

Ka,:Ző llCi/yckcll Ili l
Tor1tJJos 'város <ill.
/{özrpén az [Írnak h áz«,
S kú! az nul rarán.
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Fala talpig nuirnán.u,
Kapuja arany;
Bárhol járok, nem felejtem
Templomod U ram!

Az utak arra [ut-nak,
Felhő arra száll;
Lelkem árván úgy boiuon«,
Mí.q oda nem talál.

A szárnyas kis madár is
Fészkét kedveli;
Fészket kíván a gerle is.
Fiát hogy kelt.se ki.

Hajlékod - óh Hatalma»
Vissza-vissza hi».
Oltárod édes oltalmábin:
Megnyugs,zik a szív.'

Izsópod harmatától
Megtisztulni jó;
Moss meg engem és fehérebb
Leszek. mint a hó.

Az ajtó szűk nyílásán és a füstön át a délelőtt fényzápora
tört be most a kis lakásba. Egy lány ülő alakját világította
meg és tükröződött abban az óntálban, melvet ölében tartva puha
kővel súrolt fényesre.

Az ének egyre halkabb - valami magasztos átélésbe olva
dóbb - lett s a tál mindig fényesebb. Sz.ikrázóun, játékos fut
kározásban szórta szét a fényt a füstös falakra.

Boldogan gyönyörködött ebben fi fény játékban, mert a
Templom Városában töltött kedves éveire emlékeztette.

A fényben fürdő oszlopcsarnokok ntgyogúsúra.
Az oltár fellobbanó tüzeire.
Az aranyos oszlopok sugárkévéire.
A csontszínű márvánvburkolatok nicleg Iénvére.
S a füstölők illatára. mely minden zugo! betöltött.
Betöltötte és út járta az ott töltött é, ek legparányibb élmé-

nyeit is.
Ez a felejthetetlen illatár most hirtelen itt is megjelent és

édesre változtatta a tűzhely kesernyés füstjét.
Lehunyta szemét s az emlékezésnek eljben a szédületébeu

eg~-re jobban érezte már a templom illatát. Szinte belekábult.
Ki kellett nyitnia a szemét. Az immár fényesre csiszolt tálból

vakító fény vágódott az arcába.
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Ebben a fényben és illatárban a füstös kis szuba mintha emel
kedni kezdett volna vele.

Már nem hallotta a szomszédból a kézimalom durúzsolő hang
ját, az út felől a hajcsárök kur.iongatását, scm a kútnál perlekedő

asszonyok nyelvelését.
Csupán valami zsibbasztó, mindent betöltő zsongást hallott.
Vajon csak saivének gyorsuló dobogását, felserkent vérének

zúgását hallotta-eL. Az imént felhagyott ének még fülében visz
szahangzó zengése volt-e ez csupán ~

Amikor úgy tűnt, hogy már szédítő magasságban, a Libanon
nál, a felhőknél, a csillagoknál is mag'asabban lebeg, - megsző-'
lalt mögötte egy hang.

A Hang, mely kezdettől fogva megvolf ~íZ Időben, de csak
uiost vált Jgévé.

A Hang', melv ott lebegett a 'I'érben R most végleges helyet
kapott.

A Hang, melyet csak ő hallhat, nál' az egész világnak szól.
Amelyet soha többé el nem felejthet már. Benne marad.

Ügy marad benne, mint a világban. Az idők végezetéig.
-- tJdvözlé(JY Má1'in!

•
Felhő futott II nap elé.
A kis szoba homályba borult.
Már ujból csak a tűzhely keserű füstje érződött,

Felállott s uz ajtónvílúsból végigtekintett az alantfekvő szé
le" síkság fehérlő utaira, II mezőkre, hol nyújak legelésztek s
II fügefák ágai között kék rigók jn.tszudoztak.

S mindenfelé emberek. Dolgozó, iparkodo, daloló és szitko
zódó emberek.

Nyugalom és - lárma. Dús SZéPS8g' -~ {,S aivárság. Jóság és
- marakodó gyűlölködés. Források tisztu v ize és -- pocsolyák
bűze, Havas csúcsok és - virágzó fák. Artatlanság és - mo
csok, Minden együtt volt az eléje táruló képben,

Letelepedett a küszöbre és arra gondolt, hogy milv jó lett
volna fennmaradni ebben a csodálatos lehcl2'éRben.

A magasságban.
Mindanak azonban, amiről ar, imént hallott, itt kell megtör

ténni.
Itt lenn, az emberek között!
R ő még' olyan fiatal!



SZEMLE
ÖRÖK ADVENT

Mímden évben visszatér a ke
reszténységben az adoent: min
den évben ujra várjuk Krisz
tust. De hát miért várjuk? Nem
jött-e már el, nem vagyunk-e
már megváltva? I smeriiik a ke
reszténu választ: meg vagyunk
váltva fargyilag, elvben, lehe/ő

séoben, -- az egyesekben a mctt
oáliá« annyiban 'valósul meg,
amennyiben belekapcsolódnak
élő hitben és élő szeretetben (l

Krisztusba. Nagyszerü, termé
keny tanítás ez, egyszerre sür
get bűnbánatot,boldog remenitt
és cselekvést. De lehel-e alkal
rnazni ezt (! formulát az eYJJe
seken túli.s, az egész em/wri
ségre, vamJ legalább fl kerese
ténysé.qre? A kereszténaséü kd
ezer éve alatt kereszténnyé lel
te-e az emberiséget?

Úgy tetszik, hogya kérdésnek
már felvetése is tévedésen alap
szik, illindenekelőtlteljesen irre
álisan fogja föl a keresztény
ség történeti ezerepét és felada
tát. MikoT az "emberiséy" meu
nevelését kéri számon a keresz
ténységföl, akkor eyy nagyon
határozott, konkrét valami f -
az Egyhá::.at - állít szem/w
egy elvont fogalornmal, az "em;
berteéo" gondolatávaL Emben
ség, mint Umm, a 'I)alóságban
nincs, ez csak eloonás - erJH
"fétis", mondamá a mai tenni
nológia - a való~ágl)(1n. csak
cmLJerek rannak: es Kriszius
Urunk ezekhez az emberekh.cz,
az egyes lelkekhez - m/ind:
e/JyiJdlCz külön - killd! az ()
tanítványrót kereszteln'; és mCfj
tan'itani' őket mindenre, amit
moudott nekiink. Az e/mes em
bert Istenhez vezetni, ez a 'ce
resztény ség feladata; ez perliy
minden korral, sőt mindcn em-
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berrel mefJiÍjuirJ nw It k«. HOYH
a barokk, l'(/g,1J a lelviláyosodás
korának eflJJénét hogyan vezet i
az Istenhez II kereszténység, ar
ra semmi hc!,olyása sincsen ((J/

nak, amit a Seent István, l'ag.IJ
Mát;lJás királ,/) korában élt em
berekkel cnclckedett.. A keresz
tén,lJséyet 1'IIi csak azon mérhei
jük, /roY.'J mii hul elérn: (C

emles emberrel, aki a n/.Í szá
munkra csak mint a mi korunk
embere 1Jan adva..

H Of/Y azonben meyítéljem 'va
lakinek li l,'cresztény/'oltát. ah
hozilirne1'1wm kellene az illető
eaész eml)crt,méypedifJ a lelke
/egmélyéi!/, mcrt hiszen a ke
resztén;!J »olt« ép])(?n azon IIllí
lik, hO/JY ennek a léleknek ta
lemnélye mennyire ét Istenben
lis Krisztusbó], De hát képe
sek va/nJunk mi akárcsak a hoz
ztinl: legközeleb/) állók közül is
ann;lJira megi..m'ICrni nalakii,
boou 110krJierőség nélkül itélhl}t
nénk felőle~? Hiszen abból, anl1 a
lélekben t-an. - a (fárdon,lJ i
..láthatatla ti emherébiil" -- csak
annuü lálunk, amennyi. ebből ((
{relsŐhúl tengernyi kiilsiJ-l)elsö
akadályon, rJátláson, telietetlen
séf/en, tudat os, iéltuda! os es ege
szel/ t rul.a! talan. sz!njáfszásol/
keresztlil kivülre átszürődik. Ez
II «olcszor feli sl1wrhell"tlen8éy i.ff
meYl'álto.wtt szürődmén;1J azon
l)(l/i még erm másodile szürőd~
sen i:, ken·,ztii.l mernt : a szemlé
Limek, az ít(~löl/ek saját ad?tfs,/Í
.rJain, rokon- é,~ ellenszen I'~UI; er
(elmi korlálain és a célokon.
amelotekh ez akar lia, nrg,/j aka
ratuniul is ,,/reállitiJdllak'- mCl/
filJ.1Je"~sei, Csak arra kell yOI/
dolnu.nic, IwuY a nWUUl1h csele
kedetei. szav(li, eyr:;z nIfl ,q(t! (I 1'

iása is sokszo: milne» k('l'(;s,"~



lelei nicst ae onmauunlcn)! alko
ioit kópünknek is: menn/jiszcr
I~JJjül.; mC!J saj(ít, m",Jtf/ilftka{ is!,
E-s mennmszer itéluek el mások
1Jennii~ikl'l, (Imi/cor éreezűk, hOil/J
nem érdcmcliiik. meo az itdc
iet. viszont !/(ínys.zór ara lilit k
rokonezen-oct oaiJY dicséretet (s:;

be~sőleg pirulna érezzük, !IOU/J
meltatlano!.:va.qyunk rá. Volá
ban, a "ne itél.ietekl" nemcsak
az evanyéliumi secretetnek a pa
rancsa, hanem II lélektanna):
t udomámn,« 1;~csii/rtcsséIJl/('k i,~
követ lcczrneu ne. .

Dr a lő t crcdé«, um.e/y a rizs
lláft kén!,;, möq(j! ( meah úeodik,
teolóuil1i t.erméezctű: h.aml« to
ltal'mat Lelrételee arrol, hOflY niit
lele n! keTl'sz(lsn/J//('!.' lenni. Va
lokincl: ld 1'I'.~z/én,lj rolltít líq/}
(('!>'Ín/i,min( nalam! á ILIIjJOt ui ,

vulanu /I//lIt/I'I), ké«: hnlútu st ,
omelueí s,alm/o,WIn mest Leltet
?,izs!lI;'ni, lilit/ICi/H kijriil lehel
járni, l cn.é rn i ISS a rlú « (;,.ta,;cf
ni. II%U J.;e1'esztl;n/Jnrk ICII fl i
nem [elcni rolam! b;sze/, rolanú
'íl~ó létet, hanem élete/,lIwz
l/á.~t --- oalamit , flm'i nem "van",
lianem ami lenni akar, ami lét
'rcjövőlJen van: kereszténynek
lenni annu], mint közeledni ls
ten lelé: mozuásban len.ni 1/

Seenilélek erejéből]{riszt.uesal
az Atya felé. Ez a mozuá« nem
mérhető Rem newtoni, Rem eins
teini fizikával, de méo lélektan
nal sem, /;1I:r! h iuzcn az azt lNre
/IO:<Ó erö/wcl.' a unin/obl)i/w, a ke
aaelem termés::etfö/ölti, és azért
{'"iúcr; SZl i.: SzúN/lirllm;n.!frilh;..
])('/1 110 z;uífáhc(etlen, H (Jin/ 1'1/

LaIr i mcun Hin' keresztény, 1I.z1
( mtescsme« iil az «zob ia meu,
jilclIll,IJire N IJI'1Ii1l' "nllÍr' IICIn ö.
i.aueni ]íl is.:! I/s", IIzaz ?/I.enn.IJire
1'/1/1 n:IJL' ra (I.Z lstcn fells,men,!}
II !jire '/'Im 1r!ozyúsl)(ln lsten fell',

(;s JJers:e, IImi ei/,Ij (JZ ('Zijl)
IJIcel, 'li/ellll.ljire 1!llIt mozl/ásúan,
fl II?, rrlel rY/ozgáRáúrm fclelwr";
trú jell; i:, (ami persze m('gil/(

"'~lIl I/::OIl0S /1 «zeretctnek lcid
di/ey lcmérh eto cselekedeteirel
-- lái«! a : L, korintus! leuél 13.
!,e,il'zela __.: tuinem anntil rész
Jil'll krrexehl), részben sokknl
,,'r;J.-!':II! tiibb). Hu ebl)ö/ a leg
/űld· ls keresztén./}ileg euuedil!
'eúli., seem.ponlból nézeiik, al.:
kol' ld. Cl/Y nagy biinii«, aki
azonbau bűnének tudaiábcn: van
':,~ ll." alatt keser-nesen g./jötrő

d.ik, ki<elel)1J lehet II.Z Istenhez,
- teluil "kcresztén,IJeliú" lehet, 
''''II) Del/eu eilH s.zerencsés tc 1'
1;l1','C'(':i! [árnhor, uki niuulen kii
lönö,~eI)li kiizdelem nélkül távo!
'/'1111 II I/(iYY bűnöktől t',~ (már
csal: szokásbci ie} eleuet tesz ke
I'i!szt(;ny kötelesséyei,nek a. nél
lcii], IlOf/if «eitelme roina például
(I Ná! u krTesz(rűl. Ii melsret
.uu indcu //(/1) lel kci! 1;('1111ic"
annak, Ilki Krísztu» ui án akar
nicnni. Kell-c h roatkozn! a pél
dO/)l'sZI'1/ násnosúr«, aki /.:étség
tde II iil ,,!.:I'l'I'S2tén ,!febll" /'IJ!t fl
j'((1'1zI'1I81111l: -- de ,'tfJ,IJIliI hány
kor! lírsu i/Nt ro! lill /I!i,!/ roln,
in ii/I O.Z CI' Jézus!

:111'11 -- csoddlaios tdkéletlen
S(;lj/' a.: CInber i sze III ilek! - az
" lIii/es i életb» Ji II jIí clrc.itőzik,
csui: i/ll.:/yon «zoruo« l'izs!lá/uf
ITszi I'szre jeienléiN, II rossz
!Jedij} ol.n hi calkodc« tolalcszi]:
szenu! Ilk elé, IiOfJY (f ke rés TO.'Z
«z«! is l;s;:rcl'essúik akkor, ami
kor a solo ,járál i« Ifll'ulcledl:e
zi/nk.

Az CI'llIlljl'/iu/11 moulen SZ(f1'((
eibre lilii/ot és !'ölj'elé, e[l,ll lelte
tetlen.)! iuaua« norma felé: {ö
kéle!o/w!, kell lenni, "mint a
lI/cIIII,//ei AI,/Ja tökéle(es", -- 8,e
rel n i kel! a: lsten t "teljes szi
l'nl/klJőZ, tctio» /dkiillkből, teljes
ef nil;Ii/,llii/ és minden erőnkbő!",

j'c!cfHlnílunlwf. pediu (/, leg'ma
Yl/.mliú mérték sze rúd, "mint ön
IIUI,(/lIlIkul". Hogy núndez lehe
fetield ill ilit/etlCstül megvalósí
Illni c.:;;ckel itt a földön bizom/rí
ru lehctet/ell, de h i:;.zen éPi,'!I



aboo« ran lj lénYC!i, IIO!i.IJ C.tl.'!
egesz életre seoltuiinak valósí
tandó nornuinal, dinamikus élet
progl:l1mmal, lcndiiieies, [Juztiay,
termekeny, cselelcuá, küszködő
fejlődő, l'ofJ.IIi.s kereszténu élet
lehptő.ségh-el, amely azutdn he
lpn~ az ,örök üdvösségbe, a meo
rolosulás birodalmáha.

De ezt ti nÖI'ckvést nem leh-»!
rl~~;[Jérte?1Í . az pollngélium I III !J.li
kiizpont; titka, (/ kereszt miszté
riuma nélkül, Az Istenember a
földön húsvétkor dicsőült'meu,
de győzelmét a bün és halál {ö"
Zött nagY1Jénteken vívta ki. Az
embereket erra tanította, hog'!J
Ha.? találja mct) az életét, aki el"
'l'eszUi azt." Tanítvún.va-inak se
hol sem ígér evilági éroénucn«.
lést, sikereket, dicsőséget - ez
áSZÖ1)et séni szemlélet lett volna!
- sőt előrcrnegmondotta nekik,
ho.fly nem lesz jobb dolyuk a
tanituúnnoknak, mint a Mcster
nek volt. A YlIŐZeZmet, a sikert
csak az eschaioláoia távlatában,
II második eliiiuetel duululiibnn
csillantja mea, Egyházának is.
tanítvánJJuinak i8 egyenként
hordozni kell a keresztet, ha fel
ukarna]: jutni fl mcinuiltú» 11('
uuer« Dl' ro iion fl keresztlior
dozás véJ"ps útján távolabb volt
e Il.Z Úr Jézus az Atyától, minl
a föltúmadás hajnalán? f;8 II
I!ayy szentek a nuuruk: számunk
ra SOk"Z01' 'cllcépeelhctetlcn .l!yiil
relmei, belsi) szárazságai. kíséT'
tései között - Páli Szent Vince
né,lJyéves, Boldo.f/ Suso Henrik
h úszonh.ot é nes belső ,,!stelltú
1'olsá.lla" alatt, Keresztes Szelll

János a "lélek sötét éjjelében"-
• kevesbbé »olt-e keresztény, mint
az aliitat ",napsugaras ártiiban?
Sienai Szén! Katalinnak, mikor
megkérdezte, "Hol voltál Uram.
amikor ennuire elhagytál?" -nw
ga IIZ Cr Jézus adta tudiárar ;«
seiueducn voltam", És Jeanne
rI'Arc alJifÍ.IIl.lJfín, NI;ri Szent Fü
löp, milcor eltiltották a flYónla
iásto! i;S bezárták ae Oratári
umoi, .- nem akkor voltak-e fl

legközel"'J/J az Istenhez, leJ/köze
Iebh ahhoz, amit kereszténynek
mfm dh at li nk?

EflY8zóvul nemcsak hogy mlÍ
sok nemítélhetnek arrát, ho.q,/}

. mennuirc vfl!lyunk kereszte-
nyek, de sokseor rnéll magunk,
méi) nuuiul, n szeniek sem tud
ha/ják, homl menrcuire vannak
leiizel Lstc.nlrez, mert ez mindi.q
kettőn múlile : az ember becsüle
tes 'Í.IJ.I}e1rn;sén· é« a keY.lJclmen,
fl. Lelken, amch) "ott fú, ahol
akar", de zúgását mealuillan!
még annak sem adatik: meg
mindi.q, a/dnek lelkében szól.

ilf illden okunk megva.n tehát
mind.u) u.ira ad.oentct ünnepelni:
l'ánlÍ I'S tlívni az Urat, aki ke
flJlelmé1,ei lelküvkbe száll és el
i nr/it és e!lirre továblJ ösztönöz,
emel, se!rit Jsien. felé, az eyóz
embersén [el», a "keresztény mi
volt" ielé. Az adoeni késeiilete
azonban csa]: akkor lesz keresz
tén.lJi, Ilf( az imádsd!1 melleit off
lesz a cnelckvé« is: ft becsületes
munka önmo!Junkon, [elebarúio
inkért; embrrl ársai n}: éyi ,;s föl
di jnl'.ríért. S.

JÖjj, Jézu sum, Uram, sziilesu nu.u, élj ,\ d,i e fijldö'll. S lu«
fl világ nem ajánlja föl neked (J. földet, meluet birtokol, mi ime
fölajánljuk 'neked n miénket: sziuiink: élIJ, lelke» földjét. Ezt (/
földet keresed te, ez hódílásod tál'll.lJa, e.e fJJ!őzelrneid zstiknui
nJJa; ezt akarod macaddal I'inni a vnennub«, Fölajánljuk neke",
Uram, (I vilá.qol, ami .l'.qlJunk. Eoé«: rolonkat fölajánlju!. neked.

Béruil» (T575-1fi!.9i

()!í(i



A KIS ÚT
"Isten nem támaszthat bennem megvalósithatatlan

vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyód
hatom, vágyódnom kell arra, ilOgy szcnt legyek." El kell
magamat viselnem sz ámtalan tökétetlenségemmel együtt,
de mindenképpen a mennyországba kell jutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni" ...

Ltsicuxt Szent Teréz

K é l' ri é s : Nem moudhatom, hOllll cllwll!JtI.lJolom ktüolikus kö
telességeimet. A lelki életem szinoonalon. tartására éppúgy gondom
van, mint festi-lelki támogatást kereső ioleborátnimra. Mégsem
?'agyok egészen nyugodt; a szeretet parancsa annyira alapvető az
euanaéliusn szerint. A .I1yónáskor azt II taruicsot kaptam; 'hogy jó
cselekedeteim melleit a felebaráti érziile! fiszt(lsáyát se mulasszam
el e[[rt/őrizni. HOY,1jan fogja k lioz.zá?

Pelelefül álljon iti egy rész
let Mauriac-nak, a nagy kato
l ikus írónak Yiperafészek elmü
rezénvéből. melyben a regény
.Jiitetlen" hőse öuóletrujzúban
szemérc veti felpHóR'ének. hogy
katolikus buzg-ósága nem egyéb
önámításnál. mert hiányzik b(~

lőle a szeretet lelke. Az, hogy a
leírás H századvégi állupotokat
tükrőzi, mitsem változtat a ln
n ulság(.k idöszcrűségún.

-- r'j tu ktikát kezdtem elle
ned. A helyett, hogy Ironttá
llladást indítok n hited ellen,
arra vetvtteru rú magamat,
Logy Öl ök ösen el leumondásba
bonvolítsalak n hiteddel. Sze
tróny Izám ! Hu még oly jú
keresztóu', voltál is, kőunvű

volt e lháu noru veled. Azt. hogv
a karitász szi nonimúju a sze
"ctetIlek, e lf'elcjtetted, -- ha
Il~'all egyúltalúhan tudtad va
laha.. Ebhr 11 szóba belekebe
lcztél egy hizouvos szárnú ko
tolessézet a sze~ényekkel szem
he n s ezeknek Icl k i isrneretc
s,'n ple~et tettél örök üdvös
s(,g-cd (;rdekéhen. Elismel'em,
sokat vál toztál ebben a pont
I ;1;1: m ost úpolgatod a rúkos
!wtRg-eket, -- rendben van! D"
abban az időszakban a Hze;ré-
nvek a te szegönyeid c!
Ha cg')"f'zer megsegítetted
ii!,(·t. lItÚlIlI ('snk Hnfl:t! Ioút

rabbau hajtottad be követelé
seidet e kreaturáidon, akik
tőled való függésben élik éle
tüket. Te nem engedtél a há
ziasszouyok követeléséből: a
legtöbb munkát végeztetui fi

legkevesebb pénzért. ·Ha az
a nyomorult öregasszony, aki
reggelenkint erre járt a zöld
séges kocsijával, a kezét nyuj
totta volna feléd, bő szerétet
adományt kapott volna tőled.
De egy fej salátát nem tudott
neked úgy eladni, hogy becsü
letbeli kötelességedként né
húnv sou-t le ne faragj sovány
ker(~setéMl

- - A cselédek és munkások
még oly félénk béremelési ké
relrnei is először csodálkozást
keltettek benned, aztán f'ölhá
horodást: e fölháborodás he
vességc volt az erőd és min
dig biztosította számodra az
utolsó szót. Valami külön te
hetséggel tudtad ezeknek az
embereknek bebizonyítani.
hog'y semmire sincs szűksé

g-ük. Szájad vóg-et nem érő
rölsorolás.sal szaporította meg
azokat az előnyöket, arnelve
ket ők élveztek: "Van lakásó
tok, VHn egy hordócska boro
tok. fél sortésetek. amelyet az
én hurgonvámon hizlaltok.
vall zötdséxes kertetek." Sze
g'(>ny önliigiik nem győztek
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csodálkozni, hogy lllilyen gaz
dagok. A k omoruádu t biztosí
tottad. hogy Hkúr teJjes egészé
ben borukhatja a takarékba
azt a ncsrvven fru n kn yi keres
méuvét, amit egy hónapra ell
gedélye~t61 neki: ,,~If('gkapja

az- ü~,s:..:es rógi ruhá imat, összes
alsószuk nyáimat, iiHHZ",; cipő

imet. Mire kellene neki il pénz1
Csak ajándékokat veu n« rajta
a családiáu ak, , ."

-- EgyélIiránt iillfdáldozóun
ápol tarl öket betegségükben;
nem hanyagoltad el őket so-'
ha; és elismerem, általában
míndiz tiszteltek, sokszor
egyenest szerettek ezek az em
berek. akik nem becsűlik a
gyenge kezű úrnőt. Mindezek
ben a kérdésekben környeze
ted él" korod nézetpit követted.
De soha be nem ismcr-ted
volna, hogy ezeket 11 uózvte
ket az evaugúl iu m elítéli:
"Megálljunk csak, moudtum.
tudtommal Krisztus azt mon
dotta"," '1'e hirtelell elhall
guttál, megzavarodvu él' dühö
sen a gyermekek miatt. A vé
ge mindig az lett, hogy bele
estél II kelepcébe: "Nem kell
azt aunvir'a betű szerint ven
rri , .. " -'- dadogtad. Mir« é n
könnvű g~7;;zelemhez jutottalll
és p6ldák i:zöllével hizonvitot
tam be: :17: l~letHzel1 Ü;(~g' éPPL'1l
abban áll, hogy igelli'H hetű
szerint Yi'"szük az {'\'allgóli
umot. S ha bulszcreur-sédre
tiltakozni jl1'óbitltál és uxt fe
lelted, hog'y uem vagy szent,
rúd ol vastum a parancsot:
. Legyetek tökéIeteRek. m ikéut:1 ti mouuvci Atyátok tökélc-
te"".
~_ Ismerd el, H'wgl~li~' Izú m,

hogy II lllUg'UI~1 m odiáu jút
tettein veled, es ha lila mar
úpolod a rú kosok at. (;zt rósz
ben nekem kö:-:zönhehk. Ab
han az id[)ben nH~~~' ielje~ell

kizsarolt a gYl'l'IllPkei(lhez va-

6;'8

ló szer-etcted s Fölemésztet.t ['
jóság- é., úldozutkészsóghcl i
tartalékaidnt. 'rőlük nem lát
tad meg II többi embert. Nem
L'HUPÚll tök-ru fordítottak el.
hanem az egl~Hz többi v i lágf.ó]
is . .Még' Istellllek seiu tud tú l
már másról beszúln i, csak az
ő egésí\ségii.l<riíl éH jiiYÓ sor
suk ról. 11~ r{~,",zbeli kő nuv u dol
gom volt. Meakérdez tel .. k.
vaj.iou kereHztélJY f'Zelll]Hl1!tblJ]
nr-ur len ne-t- johh m iude n !\'
hető kervsztet. szegénység·pl.
lJetc,!?:sóget k iváun i nekik. c\
szuvum l»: vúgtú}: "Kel i I l'p!l'
lek 11('1'1'<1. olvusm iről beszélsz,
a m ihuz lH'1l1 értesz","

- De hajodru ott yol! 1l

gvel'lllekek nevelő.ic, e!!~- lill
H7.011hfttOlll éyPl' k i ,",p:. P.
Ardouiu abbó. akit Óll irgu l
lila t l II nl! I ta nÚHúgtí,telek "P

i<lL'ztum l's Ilag~- zll\'arba hoz
tam. ][!(,1'! «suk i» olvanknr
;.,zólaltntt:'Ili !I](",', amikor hi'é
tOH vol í au: az il!'lIZH1llbun. L's
ó a vi la t('l'll}("szd(' m i at t n"lIl
térhetett ki il fÖlIld.artás uel
ldi.li YéleJl1éllYllyilviUlítúR el!)!.
:\ Drovf'us-pör k.ibolltaknzíi;sil
folvarnún czernv i okot talúl
tam, hogy szem beH~(';.'.'ez,z"')ll

veled a Hzeglmy nhbót.
- Fjz pgy '-í'.ell! fiú, ruond t.ul

róla vu ln k i nck, de igazi g'~-t'

rok, aki nem hi •.;z 11 rosszhun.
Az éli férj('lll úgy jútsz i k vv
Ip, m i n t lu:u'skn af: ('g',"lTPl:
L'zél'! j iíri 1l11'g. jóllehet irt ,',
zik II ]'('ve1'elldútúl.
Dl' 11 uup lóból k itű n ik, hOi~T az

abbé! il rokollszen vunk Pg)' titkos
árumu fíízi :1 húz n rúhoz..\ tel'
mésze1tól húfortn lu n f'i at.uein
her már :171:111 IlJegllyel'i őt. hog'~

Rzépítg{'11's uélkü! és lnélysl'~'('S

bánattal megvallja neki sw
];ÚIYHÓ!'1(~sd, melvet ballgalúHú
val Illl~~' sú lvoshit o í t. Ki vúlt
lll'dig lúkm' ke rirl közel g-azdÚjll
szivéhez, nrikcr «uuck lla:;'~'kl

kii I;"'i"llyilatkozú"a k i vúlt.iu h,'-



Iőle ezt a meghatott vallomást:
{jn jó ember! Mindeddig még a
családja is csak a köxismerteu
rossz embert és a szívtelen iigy
védet látta benne. És ruost akad
valaki, akinek igazi evangéli
umi érzülete. jóakaró, t iszta
szeme megvillantja beuue a iué
lyen elásott jót. S ez a jó mint
ha csak erre a fölfedező pillan
tásra várt volna, elkezd csí rúz
Ili. és azóta az emlékezetes be
szélgetés óta ennek fl reveren
dás em hernek a jelenléte valam i
ruegnvugtató jó érzést keltett a
cinikus hitetlenben.

'l'iirténetesen a nappal
kelteni, folytatja a uapló, és
lementem friss hajnali levegőt
saívni, Láttarn az abbét, am i n t

siető léptekkel nnscre metrv,
Annyira el volt merülve, hog~
olykor mellettem haladt PÚl'
méterrel, mégsem vett észre.
Ez abban az időben volt, m i
kor örökűsen csúfolódtam ve
led és mindenáron ellenmon
dásokba zavartalak az elveid
del ... Ennek ellenére jóleső

tudattal jártam-keltem: ..,ala
húnvszor rajtaértelek a fös
\ ény ség' vagy sz.ívtelenség hű

nén, úg'y tettem, mint aki azt
hiszi, hogy a krisztusi szel
lemnek már egy vonása sem
él köztünk, és ugyanakkor jól
tudtam, hogy velem egy fe
dél alatt él valaki, akiben ez
a szellem lakik, a nélkül, hogy
bárki is tudná. n.

Pázmáu.'1 lcarácuom) i préri ikác iájá IHí/.

JfÁSODIK iiriimiid ((Z roll, Szüzrll/!JfÍllk. rJ /é11,1jes csilluf/,
hogy világra sziilted a Nnpoi; te, ((I, i a iwldllOzl'a!l,Ij husonlo,
megsziilicd a ragyo.gá sU!laraI. Sziilésu/ sl'mmi sérelmet uem eJ
tett ?-ajtad; meurnursuiiá] szüzcs.~/;glw/l r;s 1/(,/1 torteni lJenned
s('mmi változás. min! ahouuan fr vi,rúf/ Hent rceziii el ékesscaét,
ho illatát szétánrsztjama.(Ja köriil, 'IÍ,tj,lj .~zir:essé!Jed scm oeszit
Tagyo.qá.wi/Jól, midiin (( Trremlű ke,q;ljeskcdU.. mef/szii,lelni tőled.
Ú Mária, jóságos anya, fe lé!l;lj az euuene.. út. aki Fiadlioz re
zetsz minket; másodile ijrömödrr kérünk. krf.ll keauc« hozeánk
és tú noztur« messze minden lJünt t6lünk.

;\1ém»! 871'1, "('IIC;(I (( XV. szri,wdh,jl.

TISZTELJ() II (jdvi;zíf6nket a ,ilÍs~()lf}(/lI, tisztel,iiik rI {Ji/rífúi/,
ti.szfeljük a sirhun ; fogadjuk szere/ei ie], ulti III int ki sded rliler
mek jön hozzánk. ;imádjnk ezi a Lrsl c!', '0/(:/,11 rárbchorult úri iin k
és meghal! értiink és sírlJas.zállt értűnk: es ut in! Simeon,ir.(Jal
massá(Ján iirnendczre öleljiik szioicnkr« alú sul osan ezt (IZ újsziili;U
U.IIerrrteket. Szent Bernát,

N EM c,rJ.lléhr'rt jiiU. luinern miércil ii Ili•. (J III i j/Jl/kért és {id
1,össégünkért. Ji (( Em/Jerija lett, azért leli. h oriiJ mi Lsten. / iai
legyünk. Ha kisded ll.llel'rnek, aeért ilIIeli. liO!!,!1 mcnkr]. tökéletes
lh'fiakká teg.llcn. Ha erőtlen, azér! 01:11011. !lO!!,!1 (J lllenl/yei. rit
nak ,járására minket rastagUsou. PáIH(Í:W t.:iJtöztcteN, hOl/lJ m'i 1/ ket
(I, búnök kötelék/;!J61 meaoldozzon. 1'e)e!- szopott, IWim minket
nl-erm:/fei eledellel tápláljOJI. Kicslnm)« lett, hoo» minket .lIa.Q/lr//.'
lcá fel/Hen.



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

~okl'ates az ókor Iegnugyubb
alakja ~- állítja Antonio Bruers,
um ikor az Osservatore Romano
han párhuzamot von Krisztus
és a görög bölcselő között. Sze
rinte Sokrateshen jutott legkii
zelebb Kr'isztushoz a Kr-i sz tus
előtti emberiRég, s ami eltérés
adódik kettőjüknél. az annak il

különbséguek felel meg, amely
úthidalhatatlan az ember és tíz
Isr eu közfitt. I'gaza van-e Bru
ersnek, nrm tudnők eldönteni,
talán teológusok és a filozófia
sznkemberei szólhatnának hoz
zú, fejtegetései és szem pontjn i
azonban m indenkúpen 1l1eg(~r

demlik Iigvelmünket.
B,>vezetőben és saiute melléke.

Heil ('gT olyan hasonlóságot
említ Bruei-s, amely meglehotö
S('1l k ii lsőleges jellegíí, azt lIC

vezetesen. hogy amiként .16;mH,
ugvanúgv Sokrates után sem
maradt sf'llJmiféle írás. G0]1(10

lalait főleg Xenophon és Pla
tOll g-yüjtötte össze. Megjegyzi
itt Bruers, hogy Xenophon
et,;~"zel'ií. rendszeres éR tárgyi
lagos visszaadásra törekedett,
(le éppen emiatt valósz ínű, hogy
a iuester gondolatainak igazi
mélvség'ei rejtve maradtak
előtte. Platon viszont alighanem
abban hi bázott, hogy eszmé
nyesítette és részben a saját
Illeglátúsuival bővítette ki Sok
rates tan [tását. Ott azonhan,
ahol Xenophon és Platon meg
evyezik, méltún. feltehetjük.
'hogy Sokrates eredeti gondola
tait kapjuk. Ha Iledig nem vúl
jűk szem elől azt az arányt.
amelyet ulka Imazuunk kel l egy
emberi iuű és egy kinvilatkoz
tatott mű közőtt, akkor azt is
moudhat.iuk, hogy Sokrates te
Kintetében Xenophon úgy vi
"ZOIlY lik Platonhoz. mint Jézus

I.lift

Irja l\1ihelics Vid

tekintetóban a három első evan
gelista, a szin()[ltiku8ok viszonv
lanak Szen t Jánoshoz. .

Hogy felmérhessük Sokrates
jelentéíségét korának társadal
mában ('s műveltségében Bru
ers mindenekelőtt azt e~eli ki
hogya fiatal Sokrates jött rJ
a~ akkor uralkodó ion bölcselet
ki nem elégítő voltára. Ez a
bölcselet ugyanis egyedül a Ii
~ikai világra támaszkodott ti az
Igazságot Ü'ljes egészében al.
emberen kívül kereste. Nem tii
rekedett így az ember megis
merésére, holott bármiféle túr
gyi ismeretben is benne van az .
az alanyi mozzanat, hogy az em
ber az, aki az ítéletet alkotja.
E7;ért tette magáévá Sokrates,
ha meghutárnzott sajátos érte
lemben is, azt a jelmondatot,
amelyet a delf'í jósdának tulaj
donítottak: "Ismerd meg ten
magadat,'" A gondolkodó ember
önmegismerésa lett Sokrates
bölcseletének lényege. A belső
ember taglalásából szűrta le
uzutúu Sokrates az1 a tételét.
hogy al. ember az érintkezési
pont a múló világ ós az örökké
való, a sokféle és az egy közott.
ÉPPl'll ezért az ernberben is meg'
kell lennie, de az emberen k í

vül is kell léteznie egy olyan
közbülső elemnek, amely köziis
ct két ellentétben s amely a fel
tétele annak, hog-y a legmaga
sabb valósútrhoz juthassunk. En
nek a közbülső elemnek adta ké
sőbb Platon az "iuea" nevet.

Sokrates bölcseletének azon
ban az erkölcs a tulajdonképeni
területe. Előtte ez a kérdés elég
g-é a homályban maradt. Sokra
h's emelte ki onnan s állította
az első vonalba. Ezt a helyét az
erkölcs most már végig megtar
totta, mint próbaköve a bölcse-



let bármi egyéb megnyilatkozá
sának. Sokrates állitotta, hogy
van egy örök és változatlan
igazság, s hogy ez nem szakadt
el a múló világtól s nem közöm
bös annak irányában. Ha pedig
létezik egy örök igazság, akkor
léteznie kell egy örök erkölcs
nek és egy örök azépségnek is.
A legmagasabb valóság tehát
egyidejűen az Igaz, a Szép, és
a Jó.

Az erkölcsi eszme fedte fel
Sokrates előtt az egy és egyet
len Istent. Az egy Isten gondo
latához - folytatja Bruers 
eljutottak a pythagoreusok is,
tanítását azonban a misztéri
umaikba beavatottak szűk köré
re korlátozták. Sokrates viszont
megteszi azt, amit később Krisz
tus isteni tekintélyével rendel:
"Mindazt, amit nektek az ár
nyékban mondtam, mondjátok
el a nap világosságában; s ami
fületeknek adatott, hirdessétek
a tetőkön." Sokrates fennhangon
és mindenki számára beszélt az
ő Istenéről és erkölcséről a há
zakban, a piactereken és a bí
róságoken. Az az Isten, akiről

szólt, talán éppen az az "isme
retlen Isten" volt, akit négy szá
zaddal később Szent Pál talált
meg ujból s éppen Athénben. S
ennek az Istennek, akiről csu
pán belső megérzését és meglii
tását közölhette a külvilággal,
hozta áldozatul Sokrates az éle
tét.

Sokrates léte a kinyilatkozta
tást nem ismerő világban a
hajnal volt, amely jelezte a ke
reszténységet, Nem egy epizód
hól, amelyet Xenophon felje
gyez róla, az evangéliumok lég
köre árad. Amikor például va
larni jóért imádkozott az Isten
hez, nem jelölte meg pontosan,
mit is kér tőle, mert meg volt
győződve, hogy Isten jobban
tudja, mi válik javára. S ime

J ézus intése:' "A ti Atyátok
tudja, előbb, mint kéritek, mire
van szükségetek." Vagy mon
dotta azt is Sokrates a köréje
gyülteknék, hogy az "istenek
nek" nem okoznak nagyobb
gyönyörűséget a drága feiajáll
lások, mint a kevésbbé értéke
sek. Akárcsak a példabeszéd il
szegény őzvegy filléréről. Egy
bizonyos Ermogenes nagy nyo
morúságban élt. Sokrates il
gazdag Diodoroshoz . fordult és
segítségét kérte. "Igazad van,
Sokrates - felelte ez -, szól]
neki, hogy keressen fel engem."
.,Nem -- jelentette ki Sokrates
-, te magad menj el hozzá." Mi
ez. ha nom az evangélium szel
lemef'

Sokrates halála - folytatja
Bruers -- a történet egyik leg
nagyobb eseménye. csak egy ha
lál mulja felül: Krisztusé.
Feltűnő, hogy Sokrates. aki em
ber, úgy hal meg, mintha Is
ten lenne, Krisztus viszont, ak i
Isten, úgy hal meg, mintha em
ber lenne. Am éppen a dolgok
nak ez a megfordítása tükrözi
legjobban Sokrates emberségét
és Krisztus istenségét, Sokrates
nek ugyanis. éppen mert em
ber. szüksége volt arra, hogy
Isten zavartalanságába emel
kedjék. Jézus viszont elhatá
rozta, hogy az emberség legmé
lyebb rétegébe száll le: a fáj
dalomba. Jézus, hogy megvált
sa az embert, emberré lett és
elszenvedte a legnagyobb embe
ri szorongást: azt. hogy az
Atyától elfeledtnek érezte ma
gát. Sokratest a szerető tanít
ványok veszik körül, Krisz
tust a kereszt szörnvű magá
nvossága. Sokrates tökéletes
boldogságban halt meg, Krisz
tus közei a kétségbeeséshex: "Is
tenem, Istenem, miért hagysz
el engem flo Ez az összevetés
azonban az emberi és az isteni
között nem von le semmit Sok-

661



rates önfeláldozásának nagysá
gából.

Athén megtagadta Sokratest,
ahogy Jeruzsálem megtagadta
Krisstust, De ahogy ,Jézus, ő

j ~ tan ítvánvokat nevelt, akik
elterjesztették gondolatait a vi
lúghan, köztük az Ő Sz'ent .Til
nosát . Plnto nt. Hajta keresztül
""'j" el Sok rn tes azt 11 h ivatú
"át, hogy elő~észítse nz útat az
Üruak, ak i eljövendő. Ki-isztus
e!iífutú]'ú! ke ll látnunk hen n«
írja Bruers ---, olyan embert,
akit, ha Krisztus után élt vol
na, liizonvára oltáraiukon tisz
tel nénk. Prúí'étának azonh.m
igy is próféta, mcrt oly masrns
volt pr1\iilesi felfogúsa az élet
r~l, olv mélv H llle~,g'yőződése
arról, houv az igazságot mi u
dpn másnak fölébe kell helyez
n i, hozv tanítványa, Pln ton HZ
Ö sugallnt{ll'a hejel01JHH'tte H
Golgota úluo~Ht{~t: "Az ig'az em.
hel' egyszeru es nenlPS, uk i.
n.int Aisehylos mondin. urm

,tündökölni k íváu. de;ió nkm'
lenni Miuthczv nem k övctct t
el Sel'I;111i ignzsiHrtalansúgot. ah
ba a hírbe kerhlt. hogy a l*,·~'
nagyobb ig'11ZságtalallSágot mű
vel te. S vúltozatlnu mnrud ha ..
láláisr. iVilz marad Cg-l'RZ élei é
lH'n.. ' 110ha ig'nztalalllW k .lút
,,:wH,.. Minthogy p~~dig Igaz
volt, mea fOldó k ostorozni. meg'
fogják kötözni p,; kínozni, vó
giil pedig, III in til' 1 m indcn rosz
"c,,,t e1szf>liypdett. k crcsztr« fog
.iál: fpszítcni,"

*
Az Unesco }'callll'cs 1Hpjaill

ir.ia Mintrio« Goldsrnilll, hogya
nváron hozzáfog-tak 11 világ- kg
n;lgyobh ráqió-tele:"z~ó))júllak
készítéséhez, llgy 111sz1k, 1;01.0'
'9;.6-ra mez is lesznek vele. ,.~
rúdió-teleszl;óp ú.iahb tabll
m áuv amely a rendes teJt~SZ

ki,nÚll abban kii.1önbözik. hotrv
['(\ly,;ug-:,trak helyett .r~d~.óll\~lIú
,,'nkat. tog' fel a Yl1<l!.','urhol s

ezeket a hullámokat hangokká
alakítja át. .

Három századdal ezelőtt Irta
Galilei a lencsés messzelátárál:
"Valában csodás és lenyűgöző

látvány, ainikor a hold felülete,
anielv oly messze esik tőlünk,

mint a föld sugarának hatvan
szo rosa, akként jelenik meg
előttünk, mintha távolsága e
,:u~/I1'l1ak c;.;upi!n kétszerese ,len
ne. A teleszkop ereje es eles
;.;óge azóta jelentő» mértékben
növekedett, nem mondhatjuk
azonhall, hogy szerkesztéséuek
elve lénvegesebbeu változott
volna. Szabad szemmel 5000
(j000 «si llaaot észlelhetünk. Ki
sebb teleszkóp IOn.OOO-ret m utat
belő l ii k. Az l.ííO méteres telesz
k!íJlpal lllillÜ,gy 100 milliót kö
litllhiiztc1hdünk IIIeg, a 2.54 mé-

'1el'(';';8el kereken 500 milliót. HlIT
Illi lll' Í'n'ol ezelőtt jöttünk rá,
hogy a 'I'e.iú t sokkal kiterjed
tebh kópző(lmény, mint gondol
ták: a fény sebességével is több,
m i nt 100.000 óv- kellene ahhoz,
hogy egyik vógétől a másik iz
ór.iii uk. Legutóbb 11 Monte Pa
]o;iwr :J.OR méteres teleszkópiá
val o lvn n távo]] tejtitakat fedez
tek íel, hogy a fény sebessége
vol is S7.ÚZ l\S szúz millió esz
lelHlí!ll út kel1cne szi~gllldanunL
III ív. ::,zomszódRúgllkba jutnánk.
'I'ud.iuk, hoy:y a hozzáuk legkőzo
]pll!,i vilúg;tgy,;ég a nay:y Am!
l'Gl!w,ln U;El, amely szerl,ezeie
heu, kitel',kd0sében ÓS esillaRai
Jo'íJulI(thall baRonJít a mi Tej
útunkhoz. Amikor az Androrne
dúl lIézzii\;:. fölébe emelkedünk
j{'j'jl(:k ei-> időnek. Ez a vil~p:
ugyanis SOO.OOO fényóvre van ~o
lünk, ami azt jelenti, ho~y mm
dell jelens{'ge, am it ': p illanat
huu JútUlIk. sorJ.OOO evyel elot
t Li II k törtérit.

Az utolsó húsz évben azután
új ablakot nyi tott a mindenség
re a sü·r!iiletcsrm haladó techni
ka azzal, hogy lehetövé tette a



világtérből származó rúdióhu1
lámok f'elf'ogását, K. G.•Jansky
mutattu ki eWl'Jzör, hogy cl föld
től ruesxze fekvő f'orrúsokból
rádióhullámok érkeznek a föld
terébr-, Vagyis limit Oliver
Lodsr«. 11 fi zi k us, IIIÚr jO övvel
ezelőtt megsejtdt, azt .Ianskv
he is bizonyította, litert sikerült
felf'oz n i a olyan 20-30 méteres
hullúurckat. ;:llle!yeket csuk igeu
lá voi l ii:ZÚ test, feltehetően esi l
If'\(' ],O(':;útlwtolt ld. Altaláhan
uzonha n IH 111 .ul tn.k hitelt
.l Clllsk~' k íSt'I·ldeillP!c .1óval ké·,
"ií:lll. 1!l4H-lll'11 Güte Hebel"esil
lag-ú"", ldl l'it-:;yellllPs cl ,.koz
m ik us zujo]: ra" s hozút is kez
dett l'l'lld;,-zl i'US ltl!lnluliw),ozú
sukhoz. Jgy/dwzdt k ű lő nvú
j as:lÍ il II i eZFh>1 a ziljok;ti. n
"tejúti zn.iok tó l", u mclvckct cl

~I\·jút Sl1giJl'ZÚ~i(li \'úl1anak ki, és
:1 "ll,lp-za,ioktól", .uuelvcket a
nap ;;ng;ll'zúsa okoz. Sok mús
tudós is \loleklljll·solódoU a
ruunk á ha. !'~lltatúsaíkllOi: fel
j'HlsznúItúk a rudn r-tcchu ikút.
.unelv Iwn'hail ldfejlödi;1t 11
m asotl i k \:ilú:~~'húhoí'ú ulutt. L\Z

('ted II ll" iI~" íi 1;i~ j si·glH'yoillllll u j l<i

uul ii::<li:oi(:'j'; ,J;;n,',k:.' Illegj'ig'yc
l/'seir s íg". i ud u ihuto tt 1I1('~' im
már "-:'ii;'!\:d ::fapok!JJl ('!~'Y {,j til
(Jt;mú'l~'; :1 "úl1;Ú'<ISZti'Ol)(''1ili",

A'i pIsi> r:~dii)-té.je;;zkúpok elÓg
g"yell,:~'t\k {,~.' 11l{lJl:l)í:,"11at.atlullok
y(~]1fl~\. ""IJ;;;':(~;I :_1~1, f)ptil\.llS te-
]1',·-\7;~('lJ;fl~:k:il. lIú!:l nzouh(,llI
Bl)llclll i's ~"lml!('y, lllajd !tylp
/I~ ~_\ill it l: r{j.l·(ldozÚhaiHak~ új ('ls
töktJf'Íc:;i.Jd. t ipusú r.ul ió..telesz
lJpo( SZII'l\l'S:cldL..'k. amely
, .,!" IIH'i'tt.JdJ!ill kikiiszöhölte 11

p; í; td tI:1 II sú:.;'ok:, t. Csnkha.m» l'

l!Il'p:i(']Jií fe!l'l'clczésre vezet tek 1\Z
r'cr k/'Sí'i~ h'd,e k. IIatn!lnHH sue,'úr
Z('ii";('~: fOJ"r{p·'uira huk kn utuk az
'>'hul. :llllc'l~ckct rúd ió-cs il la
gok~",k 11l''.'I''I.Ítik el. ~Iagukat :l

i'orr;t;;Ok<lt m:('Il!wll titok hl1,ít
j», 1I)('1'l ~{·:d! HPlll tudta pdd!f~'

1:it!gt~ilúl11i \~(t~~'~' (:lZOllo.-;ílnll i

azokat a testeket, amelyekből a
sugárzások erednek. Ma mintegv
száz ilyen forrást tartanak nyil
ván, valószínű azonban" hogy
ezek csak a legközelebbiek és a
leg-crőt;ebhek azok közül a rádió
«si llugok közül, amelyck a Tej
útball szóródtak szét. Csillagá
szok arra gondolnak, hogy ami
Te.iútu nk ugyanannyi rádió
('!;illag'ot tartalmaz, mint nrneuv
nyi l~ttható esillagot, utóbbiak
számu pedig, mint tudjuk, több
száz m i ll iárd lehet. Mindössze
I:;(~t (ive annak, hogy Lovett egy
nagyobb rádió-teleszkóp segítsé
g'óvel a nagy Andromeda köd
ből is hullámokat fogott fel. Lo
vett mindjárt arra gondolt,
hog-y ebben a ködben is, miként
a 'I'ejútbau, rádió-csillazok van
nak, amelyeknek szama az
utóbbiakéval nagyjában azonos
lehet. Móg- újabb kísérletek sziu
te bizonyossá teszik, hogy ilyen
hullámkibocsátó testek vala
rueunv i külsö esillag-ködben ta
lúlha{úk.

A rádió-asztronómia már sok
I'J',"']'('" mcgismeróssel s?;olg'ált n
ilajJ (:,. a uietecrok tck iu tetébon
Üi, r·,l i n t 11 o;.;y a napot Irörűlvevő
g-úzróteg is hullámokat bocsát ki,
<'z"kJwk ,iz;;gúlúsúval megálla
pdhatjúk a 11;1]) atmoszférájá
ha II :'n'é!l ves ii lő szabályokat.
Alilikor ;1 nap felszíne napfol
tok el:)j ";)1('';(' folytán módosul,
a fi;/.!i;:, .'l·fS; sugárzást észle
l ünk. H rag-yogásokat pedig',
,UiW!Y"I, a nunfoltok közelében
olv ko r J1ll'gjele'l1lek, rendkívül
('rós l';':<li(,-energia sugárzások
éiS Ug'yiJell atomrószecskék kilö
vel':'C'ü kísérik, Ezeknek 24 órára
va II szükséaük, amíg elérik a
I'öJlld. ,.; itt olyan jnienségeket
!(lóznek e lő, m int az északi fény
is, A rÚdió·af:lztronómia útján
lllost új szempontból vehetjük
vÍzHgúlat alá HZ északi fényt. A
rádió-teleszkóppal ugyanis nem
«snk un ppul i vi lágossúguá}, de a
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sötétség beálltával is megfigyel
hetjük a rádió-energiának az
északi fényen megtörő hullá
mait. A radart és a, rádió
visszhang technikáját alkalmaz
ták a meteorok tanulmányozá
sára is. Minthogy nappal Ül
nyomon követhetők az égbolt je
lenségei, megállapitották. hogy
hatalmas meteor-rajok futnak cl
a földnek nap-megvilág ította
légkör-peremén. A rádiótechni
ka vezetett arra a megáltapítás
ra, hogy minden meteor a nap
rendszeren belül keletkezik, nem
pedig a csillagközi térségekben,
mint sokan gondolták. Ugyan
ehhez II technikához folyamod
tak abból a célból is, hogy
megkapják a hold visezhang.iát,
ami azután új módszert eredmé
nyezett az ionoszféra és a hold
felszín vizsgálatában.

A most munkába vett rádió
teleszkóp -- végzi fejtegetéseit
Goldsmith - II számítások sze
rint lehetövé fogja tenni, hogy
a világegyetem bármely részé
ben figyelemmel kísérhessük a
csillagok pályáját. Tudósok re
mélik, hogy ez a készülék
ugyanolyan forradalmat fog
okozni a rúdió-asztronómiában,
mint amilyet az óriási lencsés
messzelátó hozott magával a
klasszikus t'sillagászatban...

Folyóiratunk többször foglal
kozott már az "ars sacra" kér
désével; legutóbb Doromby
Károly szempontokbun gazdag
tanulmányút olvashattuk róla.

- Mégsem tartjuk fölöslegesnek,
I-'őt mondhatnók: annál szüksé
gesebbnek érezzük, hogy - te
kintettel éppen a konkrét vi
tákra - szóvá tegyük itt lIla
udce Bessel írását, amelyből

egészen új meglátásokat is me
r í thetünk.

Besset szerint, akinek tanul
mányát nérriet fordításban a
Furche is közölte, komolvau

(j(j4

kétségbe sem lehet vonni, hog~
a keresztény művészet a XIX.
század elejétől kezdve fokozatos
hanyatlásban van. J. K. Huys
mans óta, aki már 70 évvel ez
előtt "képzeletdús átkokkal" kelt
ki a korabeli vallásos giccs el
len, a válság csak mélyűlt.

Hasztalan próbálták orvosolni
jelentős mcgú iítási kísérletek,
hiába zajlottak körötte nyil vit
nos viták, ma már ott tartunk.
hog-y maga a kérdés, a modcru
keresztény művészet kérdése is
"méreggel telített": annyi értet
lenség éb ingerlékeny elfogult
ság, másfelől annyi elhamarko
dott buzgóság és frivol sznobiz
mus rakódott .rá az idők Iolvu
mán. S Besset attól fél, hogy
nem fognak segíteni a hivatalos
és illetékes egyházi utasítások
Hem, a legutóbbi dékrétum sem.
mert azoknak ssükségszerűeuál
talánosságokban mozgó elveit H

címzettek - mint példák mutat
ják - a saját, már kialaxult
álláspontjuk javára magyarúz
zák, az igazságkeresés őszinte
lelkülete pedig- hiányzik beldlül.

Tisztán művészettörténefileg

nézve, a keresztény művészet

hanyatlása a polgári korszak
ban csupán részjelensége a mű

vészet általános hanyatlásána I,
-- állapítja meg Besset. De I~l'

pen ez, vagyi!'! hogy csupán env
nyi és nem több, vallásos SZflIl1

pontból szinte tragikus jelent/i
séget ad neki. Hátterében Bes
set szerint az áll, hogy amíg
előtte, II romántól a barokk
ig, még a renaissance idején il'.
a nagy UI űvészeket mind az egy
ház foglalkoztatta, a XIX. tolzá
zadban az egyház már Hem vet
te igénybe egy Dauniier, egy
Gauguin, egy Cézanne és sok
más művész képességeit, mint
ahogy az állam sem használta
fel őket valóban monumentális
í'eludntokrn. Pedig hogy micso-

<la vallási lehetőségek álltak



nv it va , m u tn tja a Daumier al
kot.ta essel] i Ecco Homo. Ha oly
kor mégis adódott kivétel, mint
Fruneüloi'sZúg-1Jllll, amikor az
egyházi hatóságok megbízást
adtak a szkl'ptikus hírében álló
Delueroix uuk v.. ennek az clhu
tározásnak köszönhetjük a pú
"isi SainL-Sulpü'e AJlgyal-kúpol
uájának mélyen vallásos, pom
pás fal1'cstnl{'llyeit --, akkor épp
olyan kir-si nvesen éH VOll uk odv a
jártak el, m i nt a ]lolgÚl'i hu tó
sázok a Hodill-féle Balzae-szo
h07· esetében. Mind a két oldal
magntar-tásu elúrulta, hogy eg}"
képen hizo uv tu.ln uok rt nag-y PS
é\í) művészet tekintetében. egy
formiul hi áu yz ik bclől iik az ér
Z(~k a minőség irúu t H azonos
IllÚdoll készek alávetni magukat
HZ "íll'idkod{. ízll'S parali~'H:tijí;:~~.

E'I, az ízlb; a h'stol'izúk) ak::
delliiznlllH ízll'se volt, amely
m iuduu ep Y('S ('{dl'<l ep:y-('}.r..v
llH'gha tározott stí lILS t í rt elő:

vá1'0Hhúzúnak újgótoL vag'y re
nai HSli nvet, ('pel'al~])i'de(nek <lj
burokkot, kasl(I'yHze]'íís{>gnl'~, l'O

kokót, templom nnk Iljgúto(
vao'y uirománt, I;(y ti'!'l~llí:('tt

nu~'gának a hivalgo pol;.;;) !-HÚ',~
műv eltségi esulá<Hát ('" s;lj
1l0B, vallási esalúdf{tt i", A 1'0
lyamut elég-u:é ismeri, :-;'~('I:(;II

csétlen kövctkezrnénvei sz.mu-n.
A legszomorúbb azonban 1IIÍilt!
ebben az az "ijesztő téuv" vol t,
hogy a történetben eJ(í~ziil' ";'1 i~

tak u kerl'sztéllyek k"Jltt'I(~lIn;'

arra, hogy életiik Hlilu,súbúl hi
fej lesszt'k VH ll ásuk stI1l1~al. A
gőzgép korúban,_ at1l!:lYl~eK Yn)·
lús i ólmóuv ükre lS SZUkH"g"z:'r'l
cn rit kelleti ny-omnia l,,"ly"":."!,
csak olyan formák hoz .. t ~I II~ nl,
nyúlni, arnelveket a kőzópkor

vagy a renaissance alk?tott.
amelyeket tehát csak utánoz
hattak, de bensőleg már át nC,Ill
élhettek. S ma mar nem u y i l
vánvaló-e kóreli Besset ,

hogy ez a tehetetlenség uem-

csak a múvésziek, de a vallási
ak körében is nagyfokú bizony
talauság-nak volt a jele~

Még ha következetesen egy
bizonyos stílus mellett állapod
nak meg, ~kkor talán igazolni
lehetett volna ezt a magatartást
uzzul a feltevéssel, hogy a ke
resztény művészeknek az ihlet
egy szcreucsés pillanatában si
ker-ül t már mezteremteniök azt
u k ife.iezé,"i i formát, amely mín
den időkre érvényes, tuiutasze
rű és ki;(elező. Tekintve a ke
l'lJSzt{'IlY hitélet sokszer-ű gaz
dagságát, mindencsetre értel
mctlen í'eltevés -- jegyzi meg
Besset. Amit azonban tettek,
egészell más volt: a XVII. szá
zad bolognai irányának módjá
ra, amely "Ruffnel búját Mi
ohelanaelo erejével" próbálta
egyesíteni, annak az iránynak
múdjára tehát, amelyet éppen
az akmlelllii'mus annyira ma
gasztalt, minden gondjuk az
volt, hogy az összes stflusokból,
amelyekhnn a keresztény va1
lás and ig k i fejezést tal/IH. [1

.,1egjoh;mt" keressék ki. Egysze
die'! il! ,'ették a p ro Iún ukade
InÍ/;,n :1" eJjál'ú.,-:;Ít., 1\Y. cklek ticiz
IIIus ll'nyegének megfelelően

azonban, ~1ltll'ly mindig a késői
formákat részesíti előnyben,

ukl.or. nniikor a .,le;';'jobbat"
izvokeztok kivúlasztuni. a kü
IE;tlliiúí st il u sokuak in iudig a
legbollyolullabb ÚS Hoh,<~,:erJ.l ,a
legkoncontráltabb , allwtasat~

vették figyelembe, holott ezeke
az; u tóhbiuké a legmagasabb val
lúsi jclelltiíség.

I%Lez a !wúllítoUdtg'hoz hí
yun hm;oaította út a m i korunk
val lásos III űvészete j" a modern
H{~g' k ii L,ó f orrnái t akkor
egyébként, amikor azok már
szél té bell-hosszában elfogadásra
talúltak -, a szellemet azonban,
<i nw!:\'hö [ születtek, nem tette
lII H!dil'v:':, NI'Ill jött létre kapcso
int a l.orunkbeli nagy meste-
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rek alkotta élő művészottel, s
amit vallásos művészetnok ne
veztek, egy szerűen utána sánti
kált azoknak adivatoknak,
amelyek mög'ött a polgári mű

veltség stílustalansága húzódott
meg. Azt, hogy a formák alkal
masak-e a szeut szolgálatra, nem
mínöség ük és valódiságuk alap-
ján bírálták el, hanem tisztán
külsőlegesen abból, hogy van
nak-e történeti clőf'ordulúsok.

amelyek azok "vallásos jelle
gét" tanúsítják. Következménye
lett a giccs elsöprő diadala, az
álságoknak szinte abszolut ural
ma.

Nem véletlen, hogy a megúj
hodás úttörői eleitől fogva ép
pen a divatosan giccses ellen
fordultak. Céljuk ezzel semmi
kép sem az volt, hogy a mo
dernség kedvéért "modernizál
ják" a keresztény művészctet.

Amire törekedtek, az volt, hogy
helyreállítsák a vulódisúgot és
a minőséget egy olyan terüle
ten, ahol csak a legnagyobbnak
szabadna szóhoz jutnia, a kor
társak a7,ODban készek beérni. a
közepessei is. Legnagyobbat
azonban mindig csak a legna
gyobb élő mesterektől várha
tunk. Ezért adta ki a jelszót
Franciaorsdwban Coutourier:
"A Ieguagyobb embereknek a
leg'nagyobli feladatokat!" S en
nek nyomán mentek ki ott a lez-
utóbbi években Inegbízások
olyan művészeknek, m int
Rouault Matisse, Braque, Lé
ger, Manessier, Bazaine, Lurcat,
Lipschitz, Germaine Richier, Le
Corbuslor és mások, s épű ltek
fel és nyerték belső kiképzésü
ket Assy, Audincourt, Les Bl'é
seux, Roncharnps templomai,
Vence kápolnája.

Am tudjuk - mi magunk is
hangot adtunk rovatunkban az
assyi esetnek --', mekkora vihar
támadt csakhamar köriilöttük. A
számtalan, ezvmásnak nem rit-
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kán ellentmondó kifogások el
len --- mint most Besset írásá
ban olvassuk - Régamev, cl ne
ves esztétikus, katolikus pap,
három ragyogó essayben épp
annyi hozzáértéssel, in int szere
tettel és türelemmel vette fel a
harcot. Csak az elvieket nézve,
túuiudúsok történtek amiatt,
hogy az ilyen nemű művészi

vállalkozásekkal kapcsolatban
egyáltalán szóba jöhetett a
"kísérlet", mcrt - úgymond 
szcnt célra rendelt térségeket
nem szahad "csztótikai kísérle
tekre" felhasználni. Könnyű a
válasz: igenis kísérletet, sőt

kockázatos és vakmerő kísérle
tet jelentett. eddig rninden nagy
müremek. Nem "kísérlet" volt-e
az amieusi székesegyház kórusa,"
Brunelleschi kupol.tja F'irenzó
ben, va; y a Sixtina f reskói l Az
egyház. sohasem tagadta meg a
"kísérletez?>,," jogát azoktól a
rnűvószektől, akiket nagy fel
adatokkal bízott meg, hiszen ez
az elengedhetetlen feltétele It

teremtő szabadság kibontakozá
sának, Szinte bizonyos azonhan
- írja Beaset -, hogy valójá
ban nem is ennek az igazság
nak nem-ismerése vagy félre
ismerése szülte az idevágó ki
fogásokat, hanem az a hol ki
mondott, hol elhallgatott aggály,
hogy fordulhat-e az egyház és
szabad-e neki olyan művészek

hez fordulnia, akiknek emberi
és polgári megnyilatkozásai ar
ru vallanak, hogy atheisták, sőt

az egyház ellenségei7 Mert nem
kézenfekvő-e, hogy ezeknek al
kotásaiból, mint általában az
egész modern művészetből, egy
olyan ériékrendszer tükröződik,
amely ellentéte a kcresztónvnek i

Ez a kif'ogás és ez az ag
g'ály -- írja Besset - egész eso
mó kérdést vet fel és a konkrét
csetekben egész csomó félreér
tésből tár.lúlkozik. A művészt
ugyunis, hu más világnézeten is



van. de ig'm~i rnnvesz, annyira
meerarradhat.ia ar. Il feladat.
hogy a RZ('I1 tet éH II fön RPg0set
érzékelhetően megjelenítse.
hOt-ry al!wt;"sa f]:l; pr7,ék~iil:jtt!
nek va1'o""11t nverr, ~f0!~ra7,() ln
zony:.;itg "!Tn M n.tiss« Passif):ia a
"(,,,,·pi k:""oJnMIHl!, /\7 .,(det
ö r-im" ru űvészóuok máskor oly
hib,:t(,tJp'! ül harmonik ue vonala
it TJatetikl1loi lll/,don iiiri szd [IZ

nr szcnV(:(]h",lwk ú1ólósi', Mé!~
mélvebbcn kn1'c:,;ztónv a tiSí\tfL

}pit';lics m6r,';{'kJpt, nill"lvet Mn
t.í!-'se' tu nú s ít s :lnwly' .,('s;lk"
('gy életen át gyakorolt művészi

i,j: r"~v"]"JIl err-dm {'1l vc leh"t.
l"Tgy hat ('z reánk, m int a lerr-

'j[rmibb kifejp,;JírIésn a keresz
tény sz(.!~ycJlkpzrsnck Krisztn«
R"oh';ata:iúrá:-:Il előtt. amelyet va
lamennyi ernber vótke vont ma
:,dIVal. S Ji;Jjycgéhr.n llgyallezlÍll
a másik .zurtiklerfkal is" művész,

Lóvnr v it atott mestcrművére, az
nurl i n «ourti lItH:V iiVPg'l'" ikokrn,
Miudkót festő kijelentette ('luób
l:{;l!t. 1,ogy innikor feladatilll dol
l('ozot1, úgT órezt«, "p,illthu (in
mag-át g yőzte volna J,,". S oh hez
kapesol ódnnk most a tanulmánv
1(,g(;l'de1cp,,,'hh sorai,

Az ilve» "iinlegyőzóslw!''' lát
j nk m i. kr-rosztónvek, az isteni
keg'yclem hetiir{,sót - irja Be:i
set -, azét a kegyelGlnét. umr-lv
110'- qjút kell. hogy iB cgyhflZ
C']o:,/'sútse, Abban II szerupbon
is, amelyet az egyh úz n művé
:.;zetok másf'élezer évps tőrtóncté
IH'Jl já tszott. nem a mecénússát;
volt a lényeg. m ikor is nasrvsza
húsú nwghíz{'Rokkal lehetiísóget
,'Hl<.!t a tl'lIetfié;(ck teljf';': k ibon
takozúsára. Hanem f;okJwl in
kább az, hogy az egyház h07,zá
segítette a művl-s<lcket a végs!)
elmélvűléshez, amikor hetveseu
kijelölt felndatok útján és a le~~
teljesebb szabadság enrredósévcl
arra késztette őket, hogy ők ma
guk fedezzék fel rnűvészi törek
véseik Rzakrális jelentőségét. A

kereszténv 'rnűvészot ú ijászületé
sének is az az első feltétele,
hos-y az egyház ismét tudatára
ébred.ien ennek a szerenének.
sfít kiitelc:-;f'égének a kor nagy
művészeivel szemben..

A továhhinkhau két .•I!'yakor
lati" kifngúst táraval még' BeR
set. ..N::,!y feladatokról" és
•.nl1gy emberekről" volt szó az
eddi!!iekhen, Mi lesrven uzonbau
a •.'kis f'elndatokkal" 88 a "kis
em h('l'ekkel"~ Erre válaszolta
Régamcy: .,A nao,'Y zseniknek II

navy f'eladn tolrat, n kis zsenik
nek a többit." Mert vannak
IIn~y zsenik ~,,~ vannak k is ZS'-~

n ik -- CT'ő'1íti meg Be-set i s.
Tltóbhink ic;bntség-e szerénvebb:
nem nőttek honá n na!rY' fr-l
adatokhoz. a kis félndatoknál
azonhan tiikéletAsen eleq:et tud
nak tenni II vnlódisásr Ő.'1 ft mi
"{lS"g' fpl1Mlel' követelménye
inek. Ezeket is ugyanazzal a
.'~'OJ](lnsF1t:?"!'al kell tehát kívá
lasztani, mint fl kimagasló mes
toreket. n1dk n nagy megbízá
soknt k''lJ.iá le. JTa numban CSilI.
"kis emberek" akadnának. a he
lves mcs-old ás : fllállni. vagy
várni a ·mlJ1lkával. Met-t az i?
halhratásuk jobban fog tetsze,lJl
Lsten nek és többet fog használ
ni az embpJ'C'lmek, mirit kotnve
les zajgásu1c

Igen komoly természetű fl má
sik ellrnvetés. az nevezetesen,
hos-v a n-orler» rnűvészet befo
;!'Hd~sa, ba elméletileg ,igq7.0It
is, a gynkorlatban neh~zsegbp
iitHi:zik. mort a kereszteny ~l
vek nazv tömf1giikben f11utaslt
ják, R"a hívek érzésével, nem
szabad játszani, mert ami koc
kára kerülne. nem kevesebb.
mint a hitük. s "jajj a botrán
koztatónak". Besset is elismeri.
hogy ez a nehézs~g nagy és
fmu:iill dr hivatkozik arra, hogy
tapinta'tíal és gondos szellemi
clőkészíté""el ezen is túl lehet
jutni. S ruost megint figyelem-
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remélt!') sorok: "Sehol és soha.
ahol eddig modern mcsterek m ű

veit helyezték el a templrnnhau.
nem maradt ol kedvező lJai:'l
suk a hívekre. A kedvező tleu
visszahatás rnindig csak ide
genek rószéről támadt. akik
a templomot csak sehti ben és
előre kész véleménnye! .mcg
szernlé ltók', korántsem il:~ól'i,

hogy ott ig'azában i rnúdkozzu
nak." l<Jzt a kérdést i lletőeu
azonban Bossei is teljes rnérték
ben helyesnek mondia a fran
cia püspökök legutóbbi úllúsfog
lalását, akik elvont fejtegetések
helyett egyszerűen rúbízták m
Illetékes püspökre és a helyi
lelkipúsztorokraallllak megíté
lését, hogy tek iu tet!»: vév(' d
hívek felvevő képességét, alka1
mas-e feladatára. a szóbahozo tt
művész,

Hosszan értekezhetnénk annak
a lwdaJ'l'llak okairól és tanulsá
gairól, amely a Bernard Shaw
otthon feIáll ítására iudi tott
gyújtést érte Angliában. Nem
vitás, hogy jól megoldották vol
na a kiváló író emlékének llleg
örökítését azzal, ha a kertes há
zat, amelyben lakott s arnelv
annyira a szivéhez nőtt, muze
umrná rendezik át. Annak (;!
lenére azonban, hogy Shaw mu
veinek ma is tömérdek az 01
vasójuk, ezer fontot sem tudtak
összehoil,;]i. De még jobhan meg
lephet m inket a Tobler' ('i~kír~)
iának az a közlése, hogy általá
baJl nem is esodálkoznak a SI

kertelenséaen- Többell kijelen
tették, az vette el kedviiket a~
adakozáatól, hogy Shaw annyi
pénzt, egész vagyon~~ h~
gyott hátra ogy 40 hetűs abc
eével való kísérletezésre, holott
már a mostani 26 betü~, abócé
használatát sem volt könnvű
megtanulni. Mások azzal mcn-

IjGB

tették réRzvétlenRégiike/.. hog~'

Shaw fl vógrer\(lelete f;l1llIs{wa
Rzcl'illl (orlIH'll cl(;:~ i~m~dag vo l l,
ha tehát akúrlHvolna, hogy
nemzeti zurándokhelv legyen a
házából, a kiiltRégekrül maga i,.;
gOlldoRkodl!aiott volna, 11jgy(\;,
nvilutkozók, többnyire katoliku
sok, magúra Shuwra húr-itják II

fol('ló"R{~.~'d.. hozzú igen {'rd('km;
mcgokolúsRal. AkkorTott volna
valami a torvezett otthonból -
úgymond -', ha Shaw úg'y intéz.
kedik, hogya kertjében ternos
sék el, inert tapasztalati tÓi]',
hogy az em berek szívesen kere
»ik l'1'1 ;1 híl'l'sst,g'c,T; sir.iu it :
Shaw azon ban ham vasztób»
kii!d,n1tu Jllag'út f'.; ('zz{~1 múr elc
ve mngfosztotta a legnagyobb
vonzóerejétől az egé:,z el ke'Pi'"
Jést.

Lng'Jll('lyehhrn aZ(htlil1JJ aligha
ncm' az ;, p:.;zieholúguR tapin
tott, aki ehl)('n foglalta (is:'z,' vá
laszú1: m inó! időschb ].;:01';': 1>:,;\
hal ~lOg az ember. u nuúl ken'
sehbet várhat az (~ldt{íl. Sh.::':,'
pedig a kilencvenedik óv én is
jóm,kún túljutott, S lII~~g iS,III;!
g yurázzu t{,telét a lJszwholo:~'us.
Ahhoz, hogy a lIlf'.g'l'llllékezés be,
emlékezetbeJl tartús eleven 1('
gyen, .a l.egfontosa~b ,m~z,za}l'~ I
valami klClIgeszteles es Jova11'
te l kprp:,{'s,· H halitl keg'yei lcusé
gével szemben: akár mert to
vábbi nagy;: 1kotások lehetőse
g('llek v(det I Yév,f't. akár wei'Í
kürüllllÓllyeillél fogva lú!szo,t,t
H1Cu' del\! i'~1'clelnelLnek !l íi:ll't:.
Vif{u.;os azonban, hogy minél
hosszabb az eiuher élete, anuál
gyöngóhb(' vú lik cF: II mo~z~1II1~,t.

t~illlW m:;>1('!ll'll pod ig a kOZCí'WS

éppenséggel az, ho~~y ~U: í;:Ú
urimlent JlIPglw[lott :.lZ elettül,
amit ('sllk k i vú nhu.tot t, pl .ó1'dúsa
is II kópzcihctrí legtennó,zete
sebh múdon következett hr; s
ami moudauivaló.ia egyúltal{lII
akadt, azt is elmondhatta mind.



XA VERI SZENT FEf?ENG. (December 3.)

Xavéri Szent Ferencben. joggal az u.ikor lC[Jna{/Yobb h.iih.irde
lőjét ünnepli ClZ E[Jyház. Teljesi/.mrinyc tisztán profán szemanet
n(1)C is elképesztő. Ol,ljfi!t irdatlan nagy területet járt be és tört
fel az evangéliumi mag befo.oadá,wí;'n, mini Szent Pál óta talán
senlci. Pedu) ioazdn nem IÍflY indult, mint aki misezioruiriueként
fejezi be életét. Mint fintál cl)Jf!}temi hallgató az előlwló pári.'!!
tár susáyok lC.lijolJIJ i á ncosu] hiizé «ztimli.o! t. Táncszem'edelyénél
talán. esat: mnbiciójn roll na.oyolJIJ. Jlfint a baszk fŐlw)nessé.g ki
tűnö meY.ic{el/{'sŰ ÚS 1I(//Jytehets{rJií sari« fÓllJes karrierről, egye
t.em.i tmuírsúyról és messzeszárJlyaló tudós hírnévről álmodozott.
Ceak: amikor a na.f1Y lélekluiiúsz, Loyolai Szent l onác CY,/j bvzal
mas beszéloctés során eléje dobtu az evangélium sorsdöntő nagy
kádés/;t: "Mit hasznúl az embernek, lill az eqész világot mcimue
ri is, dr lelkének. kárát vallja?" - döbbent rá egész addigi élete
lliábal'alósfÍlJának tndat ára. A kf?Y:lJclrll! él intésére hi.úsága e.gy
,~wJ"re szétfoszlott, mint a tarasei hó és helyén kigyúlt az egy
szüksé.ocs keresés/'nek seeni tűee.

Attól az időtől fogva pedig, homJ III. János király kérésére az
indiai portUljál iruornoüokra kiildötték hithirdetőnek, valósággal
megszállotf,;a a. lelleck mcorzenlclése aondolutának. A rég! ember
1J{){ jrí!ol'1nún semmi scm m aradi benne. /1 földi célol: eauseerűen
meoseíiniclc szánuiru l/;tezni. l aonin elmon dh nl ta az apostollal:
"Élek én, de már nem én, k anem él henru-m Krisztus:" A fiatalos
JWJJ:lJroláfús hel,l/NJe mél.l/s/;yes aláza! kÖUÖ2Öfl: clüljárrJinak szó
lo le releit méyviláyltírü nú sseionáriu« korálmn L» mindilJ térden
állv/J, irtu. Méll naJJ:lJolJ1JI'úUozfÍsonmcnt ál az emberekkel szemben
tanúsított mruutturt ása: a hajdani büszke és I'átartós nrinetokraiá
folconkint az embersecretet utolérhetetlcn hö,w5vp nemesedett. Már
nem a «zúrmaeást, nem a rannot. nem a tudást, hanem egyes
1',fJ.lJediil a halhatatlan lelket nézte az emberekben és annak meo
meniéséért semmiliten áldozat vállalúsát61 nem riad nissza. Is
mercie» mondúsu: "Lelkeket ad} nekem, Uvani. misuien mást végy
d," Secretetének lelemén.IJessélJe nem ismert' határt. Ebben n te
kintetben is Szent Pálhoz hasonlított: mini- az, ő is mindenkinek
mindene twlott lenni. (Iuermck: rot! fl .'I!J{'rmckek közt, tudós fi
lozófus' és t eoloun« fl t udomúrunikr« biiszke lrraminok: közt. Szi
t'esen elVCfl:lJült az e,ll,ljs,;;:erü haláerek és katonák: közé, órákhosz
«ztü. elbeezéloctet; velük őket érdeklő tárlJ:lJakról, sőt alkalomcui
tán szioesen leűlt 'IJClüle kockásni; kártyá:mi és sakkozni is. Leg
//(/.oyoT>b ezeretettel azonban a megátalkodott bűnösökkel bánt:
csekély peniiencuit rótt níjl/k, de maga annál keményebbet wUlalt
helyettük. Innét ér! hctl), hOlm a TJÍtnöklle meriilt Goa és Malakka
n.lig néhúns) h/mapi ott működése nyomán új arculatot öltött:
.oy6ntatószékét valósá.QlIal ostrom alá velték a mcgtérő lIünösök.
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ARANY TAVASZ, ARANY ŐSZ

Hetven éve, hogy meghult.!
Nekem vl1g'y ötven éve, hogy él;
minél johbun mú lik az itlií, ,mi
nél jobban kőzelcderu ;1'1. i) 1'\-,'

ihez, annál elevenebben ól, Mái'
harmincéves korúban öregedő

nek érzi magút ("Ifjú ijrijmoiJll,
reményeim nincsenek, szóvnl a
szív szerepe jobbudán cl vall
játszva ,,", a főre kerü I az uru
ság"), - de a hatvanéves Arunv
Toldi Secreimét írja (,; ,IZ

Őszikéket: a világirodalomban
sz inte egyed iil áll az ()t'(gLo;'i
érett bőlcscsógnek és k ln.ssz.i--i
tásnak fiatal lendii.letü ihlelkl
való ilyen csodá.latos egys(~g'l·.

Iv[int legkedvesebb hós(;l]ük elő

re élte meg öregs(;gét (Toldi. es
téje), aztán ujra mf'.g'fia1.a!ol101t
vele (Tolrfi Seerein.e), Ú!!;y fi"i;\
loelik meg' élete újra nll'g ujra
hosszú zs.ibbadások, termékot.lan
évek, verstöredékek utún egv
eg.v páratlan alkotásban. E rnö
gött a ki-kihumvadó és fel lobha
uó alkotó-erő mögiitt ott érzi az
ember az el-elf ásuló, de mag'át
fel-felrázó ernher r-itmusát ip" A
sajgó, csüggedő, mag-úhan .hill1,~j
nem tudó fájdalom hangju su
rűbb dc soha cl nem hallg-n1
egé,;~en a bizalomnak, a kÖÍl,lc~
ségvállaláanak, sót a hUJIW1'iWK

_hangja seu:.. A legmélyebb l:lt:d~'
ből pedig mindig ujr-a lel-Iel!oi'
a szentágostoni nyugtaüm;;;IV:
nak az Isten felé k invú ló CilI

be1'~égllCk egy-egy sóhuj íúsa i;::
fiatalkorában, SJI,!Io1dfm a ll
amnak: és n Gonüotutoí: u ili'!"e
conüressus felől, férl'iéYl;ihell
Nagykőrősön ..az. ! il!lm~ . ,eH 11
Dante' -- az Osz"!kek 1l1".llOClI it

llonru;n és hová? és a Sejtelem.

A nag)' költökkel úgy van az
ember, hogy m inél többet 01v11".
sa, annál jobban measzereíi
őket. De Aranyban nemcsak a
költő lesz egyre nagyobb és egy-

ói'O

re kedvesebb, megllittel'h az ern
bernek. hu uo m úgy jú.r vdl'.
mint ő járt Petőf'ivel: "Hidd ('1
lI"]WlIl, hnsrv húr m int költői is
kimoudhatu t lu nul szrvref.lek, mú
{'.'_j •.; jobhnll (':·di:'~\.pl~::, min! C/~l

ver." Az ernber Arunv t pedIg
f\(,llllni olvuu ldizcl l.ll'lI\ l~,Oi':za
hozzúnk, nvin i l"vel('l. e] ,:0:-:01'
lmn ópen a Pctőf'ivul való leve
lezús«.

Arany t'/.r;vóuÍbPgc is, kö ltósz«
JI' ic P,'ifífi temnerumcntumú
iln k és szorcteténck ti ize 'i uapxii
j:s(~)'() Vil':lg'zott ki legiidébben ús
lei-;'dú';'lbbnll. A Petöf'i-korszuk
a~'· ~', ;l runvos ta vaszu, ,.rrer1l1,ó
Rzl'ilik sok e!lel1kü;~i) vonása,
írja i\?any lJ{:szl(, -- - az; eg'yik
lwk vérmes, ]WV<"S, uvuchatat
lu u, g'yal\THll e1'()~Zltko~;1 a; má
sikunk Rznlíd, llIa,!;úha vonuló,
~~>~\)r(~ll.\' jc11p'111(l, úg-y '~c'lt.s:7,ikt ~

lllint 1·Ji kerék qr,ybevúg-ó fo
I.;ai jól i!ldkk t'gym{u.;hoz."
'."'.z ds~~z{~il]ó kút UH!rY eg"Y8niHég
k(iz1, wt'g' nem ilo' tHlúJkoztak sze
lllúh-c'"uj, mú.r k ir-sup II ,;zel'etet
ymiw yr;zikrú;ja. Petőfi Toldi i"
'1H'I'í'lL'Jl írójúnak m i udiár-t "lel
két kü ld i el", - második leve
lében múr teg'C7:i "lelke Arany
ját", Arany pedig azonnal fe
iel: "F}z a sz.ív, amicsodás,. I?a
tied, érzelmei rokonok a tieid
del: így nem félhetsz, hogy ide
I~en leszesz benne." Ebben a. ba
l'úti levolezésben 110m maxa II

fellobog'ó rr.konszeuv a n 'veze
t,~s -- l'eWfine1c, ha :-;zivót adta,
l~ár pedig Aranynak azt. adta,
nr-m leilp1dt ellell{tllll)! -- ha
nem az, hegy a zárkózott, szr
!nl'l'l!le~, 1l~Jrlt!:a1ag Aruny, axi
I<li.,' vf'l'cl'ibenis .ol yun nehezen
sr,,', l' érzelmei ról, ezt a ~l~gy sr
z/~sót ki is mondia, 1ell'.JUya~
lú,; nélkül. ,,'1'e az en, balv~
nyom vagy, azaz voltal, rmg
még cs ak imádtalak.. . most



többem vagy, rner t most szerot
Ic~\. i~) II HP,'Ydll, ig'(~a llHg'yon" Pv
töfinek nIsi) kilcncnanos szalon
tai lát ogutása után így il':
.,Nines Pgy kedves f'alatnnk, me
lyd TIlc~'el1ld'l!k neved emIít(~s,'
nélkül. Hu 1l1O."Í itt vol nu Pe
tiJri! ha ehetnék beLle! Ezt így
tette PeW ri, azt am úgy, ez ked
ves volt neki stb. stb. stb, az
miiIdig úgy mpgy. Be szerrt!lük,
ha il mi fiunk volnál! Ha hoz.-

, I '. 'l I ' 'bJ I" , "zan·~ JPll11C ..~e~hH~ ) v~l.{ac:!ora,~ ~

-- l',z II barúti VI:-;ZOIlY minrlvé
.~ig zavartalulI.- Petőfi egye>
IOlJ elhidegülés nélküli iró-ha
rátsúgu! (Az egyetIcu pillan ut
1l.y~ .f61r(',ér!~;s alkalmáhól il'-:,
lS49. ,JFIlUal'Jnbun. Igy ll' Arauv
Petőtinónek: .,Ö szőttc a y~

szonyt, il eltépheti. De esulódi k,
ha a?,.t hiszi, hogy e bántása ál
tal engelll nyakáról lerázhat: lm

.azt lliszi, hog'y ha lJar:l1:J1l1nal;
nevezni nem szabad, kitörli he
lőlern a szcretctct, mellyel rajta
az úbrándozásia esüg'gők.")

g~ a ];étés1't"léves levelezés (ül
levél, IS·17. í'ehruúr.iától 1849. jú
liusáig), pzinte napról-napru
elénk varázsolja a két nagyszerű
költő és nagyszerű ember életét
és rnűködését, Arauy legalább
nemcsak élete apró eseményei
ről, de m inden tervéről, .ióf'or
mán ruindeu í ró i gondolatúról
beszámol barút.iúuak, neki kűl

di el, amit ír, az túrgyal kiadó
ival, az egyengeti Arany érvé
nvesülését, (ő ajánl;ja pl. a 48
ak kormány N éplulJja szerkesz
tőjÓül.) Arany viszont nyomon
követi loveleiben Petőfi ..polgá
ri, dicső k iizrlelmcit". A márci
usi esernénvek hallatára azon
nal tollat ragad. "Nem követke
zett ugyan rám a levélírás: do
meg nem állhatom, hogy örö
mern s lniszkeséaem (Aranytól
az aláh úzás 1) teljében fel ne ki-'
áltsak: .,0 et delieium et dulce
decus meum 1" Ismeretes, hogy
Petőfi (·salád.iu, m ikor 11 költi)

Bem mellett harcol, (előbb vs
l·i;:-.llWl'(yóknúl, aztán) Aranynál
talál meucdéket,

Az .író Arany egész fejlődését

yógig k í.,,;Ól'h,) t j ük ezekból a le
\'oh'kbül, Tolditól Toldi Estéjé
ig-. 'j'épelődéseit, olvasmányait,
csodáiatos III űvószi Iényeg-érzé
két, öntudatosságát (pl. a IllCW
irandó Toldi Secreime lehetősé
géről tizóló sorok), megindító
szerénységét és önkritikáját
("Végtelenül ügyetlen vagyok a
Iirábau: s;rörnyenbosszankod
nám, ha valakinek másnak oly
es et ll' il verse i t kéllytüleníttet
n('lll olvasni, mint az euyéirn ;
ú:~" órzem, miuthu elveszne
1I~,~ik(}inbau a finom újjukhoz
alkoto it lí ra."), -- de n.-mes ön
órzetét is ("A dícséretet nem ma
sok szájában, hanem önérzetem
tihztas{1:dlban szoktum keresni") .

'I'ulún a legmegllatóbbak a
lüveleknok azok a l'ószei, me..
lyekbeu II Petőfi és 'I'ompa
közt! e!!lidcgülést próbálja uj
ra meg ujra elsímítani. Nem f á
rad el mindkét fél felé a má
siknak [óhiszemüségét, becsül é
sét, szeretetét hangoztatni; a
sér-tödések okait félreértésből

magyarázni. Mikor Tompa szé
peket ír neki Petőfiről. lemásol
ja levelét és elküldi Petőfinek
- ,,'l'oJ1lpára pedig ne "durú
zsol i -. Ne hidd azt, hogy ő ve
[fHI mórkőzui kíván. Én leg
alább nem hiszem, hogy 'I'ompá
bau, ki néha, sőt többnyire jó
kat ír, ne volna annyi műér

zék, hogy Szécsi J11áriádnak az
övé feletti hasonlíthatatlan el
sőbbsózét ne érezze. Ezt pedig
annál i Ilkó hb van okom állíta
ni, rnort maga írja nekem, hogy
az ő Máriája .Jcözépszerű his
tória, jó lesz valamely Iapba".
Hogy rólad a ICg'gyöngédebben
/.;'ondolko7.ik, arról tanúságot
tesz hozzám küldőtt közelebbi le
vele..\",é,'t félre az effélékkel!"
A megértő és bölcs idősebb
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testvér beszél itt "kedves mak
rancos öccl'ié"-hez. "MindeucRe l
"e kérlek, " álaszci a lá~Y:l hh
itéletet; am i lág-y, az érettebb
is."

Bármennyire lekiiti a levelek
olvasójának fiv,yelmét azok élet
rajzi, lólektnu i, erkölcsi tartal
ma, lépteu-nyomon ráeszmél
bennük a llngy íróra is, aki e
mesterkéletlenül őszinte, puri.íá
nul egyszuíí monda tok lIli;g'i~

rej li el arcát. Iróiluz talán lcz
megragadóbb az 1847. április 21
i levél, amelvben drámai el'övn!
írja le a nagy szalontai í.űz

vészt, ".\ mezőváros, melybeu
bölcsőm ringott, romokban Ill;

ver. Irtózatos látváuv, baráto lll,

egy nagy sík teriileten seuunit
sem látni, mint kormos f'ulaku t,
nyúlánk kéményeket f-\ itt-ott
még most is füstölgő üszköket. A
házak, - vagy inkább romok,
többnyire lakatlanok, néhol egy~
egy hű kutva, félig összeégv("
őrködik azok körül, vagy az
éhenhalással küzdő házigazda
tántorog kőztük, megtekin ten i,
most elŐször, a hajlék cmladé
kait.. . Szombaton, ápril ]7
dikén, déli 12-1 óra közt épucn
hivatalomban valánk. Mczkou
dul a vészharang, szer-teszét l'u
tunk. . .. Visszafutok, s már
előttem is tűz, A városház tel
jesen lángban vall, köt ii lvóvu :1
leomlott égi; náddal s n mcs e.!~y

lélek körülte ... Hátul harmad ik
szomszédoru háza s tŐszOllls:r.i'
dom óla már lángokban. Seiu m i
védelem, mert kiki Hajátjút ol
talmazza. Négy-öt 8.~oJllsz~d mé
gis össze kr.riil s erőnk vegml'g'
feszítés ével hordjuk II vizet: HZ
elhalt remóu y éledni kezd s :1
nádas kis húz töszomszédornbn II

merr vall iuen tve. Szereucséro az
égi) házacska nem is nád/lal,
hanem e lav ult l'lrothadt guzznl

volt fcdve.:» m ia.tt ru-ru éghetett
sebes láuggal... A leuyugvú
nap vér-vcres szemct veje vissza
a füstölgő romokra. az ellan
kadt emberek nihenni ültek le,
nem azért, III intha már nem
volna v('szé!y. hanem Illivel vi,,!'
kép k i meritet t erejük -megia
gadta a további szolzúlutot.
Egys:r,elTe zúgva jií nyugatról il
a ,,;r,é1. "úkrákat s;;úrva a még
f olvvást égő rrímok körül, mi nrl
inkább gerjesztve ezeket, s n
vúros l.út r» marudt kelet i rész{o(
is vógvcszól lvcl fenyegetve. Ez
még' iukább IIwgiiJé reruénve
i Illet: mort a déli tűz csak ha
ránt szolgiJ1t lukornru: de ez
cgYClJes,"n H!I1wk tartott. Mu
g'am, JliÍJII. egy-kót szomszéduő

és gyerek ... enuvien valúnk a
gát, melvuck a vész rohamát
meg- kellett uknsztnn iu dühöng{)
sében! ... A nők jajgattnk, s ke
zeiket törték; reményem nekem
sem volt ugyan, de azért edényt
ragadtam, s öntözni kezdént az
égő romokat. Buzditásomra H

nők is azt tevéle ... Most
lIl()g'siJún t az ég - bőven hullat
ta rószvótkön nyeit ... Zápor öm
lött a romokra - hosHzas
órúk ig tartó. Soha szebb zf'n{'i
nem hallottam, lllint e zápor su
hogása ... "

lR82. okf óhe.réhen, egy vasúr
nup déllwn idlt meg- sz ivo vcrú
se, egy héttel Petőfi első sZOl>
rúnuk leleplezése után. l<jlóttc
való m{ll'l'.im,ban írta utolsó vo r
sét, ezt a m in iatűr rcmeket :

]~l('lem hotoanluiiodik 1;/'élJc'
Kiit. cn.atmct a jó ls/en ké/'I;/)!',
Belli kar i t Tég i rakott csűrélw,

VcI 1,I'l}jcrnre más .(JallOllát
cserébe,

Sík SÚll<!OI'

Felelős kiadó: Sík Sándor

Éld-nyomda Budapest, Xl., Bartök Béla-út 15. - .'71:l 52 F. v.' Bán Andor i::azl,;atú



SZEltKESZTÖI ÜZENETEK

Valéry Lorbaud francia Író, 71 éves. Novellista (Enfantines),
regé::1YJró (Ferrniua Marquez), költő (Barnabeoth), tanulmányiré
(f?ous l, Luvocatiun de Sui ut .J órome) : II legjobb francia műf'or
dítók egy.ike. Szerény. elmélyedő, gyöngéden vallásos lélek; tar
tózkodó, tiszta művészetót egyre jobban értékelik. Itt közölt el
beszélese ..Aux euuleurs de Home" című kötetéből való.

H. G. A pásztorbot a római püspökök egyik legrégibb jelvé
nye. Először erős keményfabot volt, felül mankóban végződött éli
"alóban túuiaszul szolgúlt, Körülbelül az ezredik esztendő óta a
mankó holyett elefántcsontból való horgai> végződúse volt, rnely
egy gömbön keresztül volt a bottal összedolgozva. A horgas rész
később nemes csavarulattal keresztet, vagy bárányt ölelt körül. A...
összekötő gomb pedig a gótikus időben kis kúpolnácskává, vagy
fűlkecsoporttá alakult át, amelyben szuut.ek szobrocskáit helyez.te
el az ötvösművész, A pásztorbot időközben már nem fából, hanem
fémből vagy elefántcsontból készült, felső része pedig tiszta öt
vosmunka volt. Nem is szolgált már támaszkodásra, hanern kizáró
lag a püspöki hatalom jelképéül. A 1(j. század óta a piispökök a
pásztorbot felső görbületét kifelé fordítva tartják, az apátok pedig
befelé annak jeIéül, hogy az ő hatalmuk csak befelé, saját kolos
torukra irányul. A Szeritatya pásztorbotja egyenes, hosszú bot,
znely keresztben végződik.

R. B. Problémájának megvilágításánál olvassa el az 1951. no
vemberi számban S. K. címre küldött üzenetünket. Nern szabad
az ószövetségi embereket az Ujszövctséu erkölcsi paraucsai sze
rint megítélni. Az erkölcsi, lelki fejlődé:,; alacsonyobb fokán álló
emberekkel szemben érthető, ha az Úristen is bizonycos engedmé
nyeket tett. Ebből az alapból kiindulva ítélendő meg Jákob há
zassága is, akinek ]sét felesége volt, Lia és Ráchel, Figyelmen
kívül hagyva rnost azt a kérdést, hogy Jákobnak Liával kötött
házassága érvényes volt-e vagy nem (tekintve, hogy Lábán Liával
megcsalta Jákobot, aki Ráchelt akarta és érte szolgált), ténylege
sen együtt élt vele, sőt még mindkét feleségének..egy-egy szolgúló
ját is (azok kérésére) magához vette mellékfeleségként: ugyanígy
Ábrahám Hágárt, feleségének, az akkor még meddő Sárának ké
résére. Igy még sok, köztük erkölcsileg valóban derék, kiváló em
berekről is említi az Ószövetség, hogy több feleségük volt. A több
nejűség kétségtelen elhajlás a természeti törvény ideáljától és
Istennek it házasságra vonatkozó elgondolásától. Isten azonban
elnézte az ószövetségi embereknek ezt a Iogyatékosságát nagyobb
bajok .elkerülésére, elsősorban az óriási és kikerülhetetlen kísértés
miatt, amit a pogányok példája jelentett, akiknél a többnejűség ál
talános volt; másod sorban, inert a patriárkák számára a legfőbb

létkérdés volt az isteni ígéretet hordozó család, ill. törzs minél
cnagyobb népessége; de kezdettől fogva nem úgy volt." (Mát. 19,
8.). Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy bár
az ószövetségi törvényhozásból ismételten kicsillan a házasság
ideálja, a monogámia, tételes és általánosan kötelező törvény az
egynejűségre, ill. a többnejűség tilalmazására vonatkozólag nem
v~t. .

N. B. Gyenge idegzetű emberek könnyen esnek a valóságtól
való menekvés többé-kevésbbé súlyos lelki betegségébe. Egy ilyen
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lel k i bd egség ah aggúl yossúg. Az ilyen e m be r, h ogy ne kcl lj en
egy .sze ríien meirtcuu ic Ll jó t vagyelhagY lli a rosszat. óriá s i j e 
l eutő"úget tulujdoni t ah elő tte álló cs elek vésnek és bouycdul mukat
ter eur t körülötte, "úgy, hogy v égiiI is m indeuk i «si t itja, ll ;\ug liit 
j a, f'ehuen ti a teend ök alól és e lveszi a felelőbséget r ólu. - Egy
lJlú:-. ik nem e ah i lyen nWg's ziik ésnek a h is zteri ás betegs égb e-m e
nek v és : távo lról sem im it ál úsu ez valamely betegségnek. hanem
valóbau az a betegség, - de nem következett volna be, ha az
i Ilet !í i<ll:g'zetéJ'c kedvezőbb körülmények k özött élt volna. - Eg~'
h r.rma d ik faja bizon vo s purunui ás bc áll ás a z éle t he : ü lll lI;;:..:·á 
nak o lv a u Ion tossú g ot tu laidon íta n i, amely J!ilWS. ,,~lit fo gnak
g'(llluo ln i , besz élni r ólam az e mberek l ' - ez il legenyh ébb Iur
m úju. Fels őf'oku a kifej lett üldözési mÚlIia,Kiizbül vég te le n ská
l új a v all az olya nf' óle e tu be rekuek, Ill i II t 11 Illa i k ol' eg~' ik legk i
v úi óbb ír elbeszél iij(~ll el,. LI II/I (j '!,'u , í(l illllak iIÓSI!, az, j !;i;;l·bt'll
m egielcut "Első és u tols ó sze relem '' című reg{\ ~ lyébell. Fruukie
Illt:g m ind ig a z iHd üziit t I'orrudu lru árt já.tszu, um ikor a z ír sza
1mbaglIaIT má r r égen Vtlg e t é l't; - - s ]1l!gyekbell bujdosik, idegen
o l'szúglw menek ü l, h olot t senk i se m keresi . Végül is egy sxerctett
le áuv, aki eleiu te még túp l ál.iu beuu. - ezt:lz önú m ít ás t, oda t ud
hatu i, hogy megpróbálja ve le II nú lis v:lI{JSúg ors"ú:ddm \'aló
v ;s ,-:w t ér ést.

lV. J: 1:) muzulm úuok I'ős"eu l él y e 11 1'::"1Ihl1 (u rubu l ko cka) .
E" kb. ]3 méter mugas komor é]Jü ld . p riru i t i veu nwgJ'm'ilg'ott
k övekb ől , -a m clv cl mohaur cd án hu g yolllún y szr-ri nt J il l~g Ad {tlillúl
sz árm uxik, a v ízözön alatt u H'gro ugúl údott t!t'i mui fOl'l W " jú l Abra
h ám tól és annak fiától I sm ucltdl (az uruhok ősatyjú i ú : ) 1I ~' (' rt l' ,
B e lü l drúgu sz őuyeg'ekke! dú san d isz fte tt cs u rn o k. ;:,elYlIe k és za k
k el eti sa r k ába van bet'uluzvu egy ez iis t b« fo g la lt fe kete kő (1:11 úII
meteork ő }, a Hudzsar e l As vud, E zl {!I'in t i m i ndcn zur únd ok t'S e
f el é Io rdu lv a végz i im ád ságú.t. II v i l úg m iu de n ruo hruned ún ja. A
Kaabu ti szt el ete úgy lá tszik, vulurn i so ke ze rúves is te n t isz te le t i for
m a mnradv únva, amely d illohmned m úr telj es v i tá g z úsban tal últ
és beép ített vallási r endszeréb e. B ő vebbet tavalyi óv f'o ly a m u ukhau
tal á l ev.y errő l szóló ki s ei kk be n.

C. l . A latin nihi l ( S I1111111ij -hől kép'lcl1 sz». Fi loú, fi lli "" 1'11'11' 1:1
bell tn gadj a v a la m i ne k val ós itJ.:'os lútezé l"d (un-In liz ika i u i h i l izu.u -u.
EJ'kölcsi é r te le m ben tu/ptdja a z orkű lcs ] t örv énvek k ii t el ezű vo lt á t
(etikai nihil iz mus) és egy ig-uzsitg t énvleges vol t át ( Iog lkui n ihi liz
mus) . - A polii ikai u ih i l iz ru us nevr-I ldö';;'i il' ' [' u l'g't:JlyeY huszuúl.iu
a z " Apák és f iúkv-ban. A Imi k övet ő i azt va llják, bo g',\' az élet
forma cs ak úgy j a v ít h a tó III e g , ha a l'ou u álló rondet s HZ iut ézm é
II. ~rl~ ~,e 1 t (jk ój eles~'TI nH.\ g'd ~· ~ ! d ; ;.. {Ig~· . h q g',': :: ~ ' i ll !i !Í (n ihil) ~p m a rad
jon meg és egy új n em zedek r e hagviák a r. ú j és Jobb világ épí
tés ét.

UJ O.RG0 1U ftrK vní t és ér é< rn i uden- Rieger Ottó
J • .H nema javítást vá ll .. :

RUDA PEST. XVI, F ÜR E DI-U, 41. - Telefon 297--1123 O ft G O l'lI 11 G lJ .It ft
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