
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.
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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-
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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
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