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TITOK HUSVÉTJA
Megszoktuk, hogya husvétot
érzések hangulatábnn ünnepeljük. Igazunk is van,
hiszen "elnyelte a halált il
diadal" (I. Kor. 15, 54), és nem
si.kat érteit meg a keresztény.~é!Jből az, aki nem tud örülni
husvétkor. Az limulaltól tárult
szemek lútomásokkal teltek mei)
/ '; a kételyektől eiooritott lelkek nngy isteni megn.'/}ilvánuláyjJőzelmcs

sr.k tanúicá tettek rt.'! első husréion, b dz első Imlí'L'éinak ezt
ri sugárzó léükiirét valósítja mea
(,:6[a mimlen husvét.
De a megnyilatkozások h.usaélja mellett ott a reilésekhusoet ja, és a fények husvéljának
társa II homáluok husvétja. Az
Exsultetben "világosító éjszaká"-ról, tehát ragyogó homiilyrnl éreket.iinle, meT.y rJJlönyörű~
séggél tölt el. Mely titkok húzodnale mea az ellent-mondás
mögött: sötét éj, mely gyönyörűséggel világít.
Az Úr Jézus feltámadását a
liturgia éjjel ünnepli. Jézus a
.oúkláva.l lezárt és lepecsételt
sírból titokban és látluüatlanul
lepeit ki -- a megdicsőült test
számára nem »olt akadály a
nzikla; mint nem volt az későb l)
a zárt ajtó sem. Az aminral csak
később száll le, hogy elheng.erUse a követ h ekkor rendül mea
"
f';7 r l
(Mt. 28, 2). A festők
ábrázolása s az általánosan elcueriedt felfogás nem pordos.
-É3 az i.~ lehetsénes, hog.'/} 80l,~"n f'(lcé11zeléseiklJ"rt
csalódolta.knak érzik magukat, hr: rt feltámadt Krtsetust nem látják a
.'I,ikla mélyéről felvillaniJ fényben, az elhengeredő kőre lépve
és a félelemtől fö!dresujtoU
iírök fölölt diadolmasan leberml.
Hiszen nem- téves ez az elkép-

'S

zelés, csak kihagyja aniaa ii1ónek 'izga1mfls feszültségét, mely
Jézus teltámadása és a kő clheruteritése között telt el. HOfm
ez ]Jár perc volt 1Ja.gy órák
multak el. ném számít; a· lényey
az, lto.fJY /lolt ef/Y pillanat, a·mikor Jézus elf/yötört és élettelen
te.\fe "rOlnolhatrdlansá,qba ... és
{wlhatntla1!slÍgba öltözött" tt.
Kor. 15, !í8) il kiszállott a .~il'
ból; viszonta' kő, a pecsét és
az örök, mint a biztos halál tuI! iÍ i mozdulailanul és sértetlenül
ott állotlak a helyükön. Elkép:~clhetjiik, hom) egy Ügybuz.r;r)
iarizeus, nem tudva nyugodni a
gondolattól, hogy "ez a csaló
még életében azt mondotta: három nap muloa feltámadok"
Olt. 27, 62) és attól félve, hogy
"odamenvén tanítványai ellopják őt é.~ azt mondják a népnek: Feltámadott halottaiból;
és az utóbbi ámítás rosszabb
letizen az elsőnél .:» (u. o.) még a. sötétben felkelt és kiment a sírhoz, éppen ebben az
időpontban; látta a nyugodtan
1,irmszt6 öröket, látta a sértetlen pecsétet és nagy meaeléaedéssel ment haza; hiszen a földön elérhelő_ legbiztosabb bizonuitékok nyugtatták meg Jézus
haláláról. Pedin Jézus már nem
volt halott! Már feltámadt és
nuir éltc nem a halottak, nem
a me,(}slemmisültek, nem a meaa lúzottak , hanem a megdicsőül
lek. (I fe!Ylw"n.~.,.trrltnk és az isteni fénybe öltözöttek életét.
Ez a pillanat, amennyire jeltelen az emheri szemnek. awunuira tele 1:an az isteni titkok
ör·vényeivel. Azt mondhatnánk,
homl az eaése keresztény éTet és
történelem - m'nrlen lölsé'1es
ereiéoel é.~ trn[/édiájával - öszszcsűriti:« benne feszül ebben és
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ebből

ét. E,~ ct pillanat ad neki
öntudatot é.~ igazolást.
Először is igazolja hitünket.
},/ert hiszen itt áll a diadalmas
élet a ielidmadt Krisztusban,
anélkül, hO{Jl1 muiaikoznék, anélkül hOflY látszanék, sőt a halál
és romlás -- emberileg biztos külső jelei és bizonyítékai rnö·
qött. Ez a szent pillanat biztosit·
Ja nekiintr. hO!JY 'valóban lehet,<réges az ismeretknsé,q ti~ha

alatt rejtőző magasfeszűltseoü

élet és su lyosan tévedhet~'tnk, h~1
isteni dülgokban a' lá! szaiol;
után alfJlrtlnk elindulni.
Az~(tdn megnyugtat az emlim i
lenézés éli szánakouu: RzéfJ:l)Cn·
kezései ldizepctt.. .Esetcten. 1NIYlJ
, Pált" (Csel. 26, 24) - moruiui
Festus csá~:zári hel;1/tal'tó (J
nagy Anosiotnak s az Ő. szem~;
lyében minden. 1ccresztcn.'}lH'h',
aki hitéből él; hiszen "az érzéki ember nem fogja fel, ami q.z
Isten Lelkéé, mert oktalansáo
előtte" (l. Kor. 2, 14). És a testi szemiik után induló őröl" sem
mondtak 'colna mást a Jéeus feltámadását állító/mak.
V égiil e pillanat rejti. m(~.Ilá
ban .Jézusnak a gonosz lelr;~
fölött való tJyőzelmét, meJ.y;:ol

Szent Pál oh: rneggJ/oz'o~n
mondla: ."LeterlYverezle (t feJ(;-

delemséqcket. és a /wlalmassa-

golcat, tllJilvánosan rnegszégJJenitette őket és dindnlmashodot ':
rajtuk őbenne" (Kol. 2, 15). A-~'I
azt Qontloljuk, hogyégzent1és eli
földi,ndvl.ás naIJyjelenetei, k;.el~
lenek ahhoz, hoqy Iste» fl, ~un,
leQyőzze; holott s.zmt-e Jatel~oi;

k5nnyedsérwel viszi zsáku~cal~~,
a gonosz lélek minden fortel~J(l~,
Jézus, mint ügyesebb mvo,

előnyt adott ellenfeleinek: "Ez
a ti órátok .•.l" (Luk 22, 5.'J~.
El azok ld is hnszndltále a» f',·
kolmct. A

sfr eleárása és W3]Jf'-

csételésemiÍr csak a biztossán
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II

/JéiJlcyes elintézettség tu-

datát és n,l1ugalmát adta meg

nekik. Urunk úgy mutatja, ki

mérhetetlen fölényét. hogy érift-

teilenűl

hagyja a pecsétet és elmozdiiailanul a követ"mikof
feltámadt. lIIiIJjen mély szimbólum. az el/ul//YOU siron , az érintetlen pecsét. Mert éppen az
nincs már meg, amit a pecsétnek tanúsítania és bi:mnyítanil/
kellene, Krisztus halála. Az
c.gyes hicek és az ElJYháznak az
élete is nem hordozea-e azoka!
fl, 1WC,sad.. "t. meluel: seerini halottnal: kellene lennie? "ll/indit}
hordozzuk testünkön Jézus halá/til. hOfJY Jézu» élete is nyI{Nínvllló leJlYen (J mi halandó
fe8[ün!:ön" (JI. Kor. 4, 10).
PCl's/?C netiéz beleélnítnk: maIlnnka.t ebl«: (I 7·amIO.flÓ hwwéii, honulnus)«: az em.beri lélek
fényre, látomáera szomjas. De
. rt.z Ur dicsőült testével már jelenvolt fl kertben, mielőtt Maydolna -ésereuette; már odaszegő
dölt a kétlwdő emmauezuik mellé, midőt(; azoknak szemei megnyilta.k; és a galileai szürkületben. már ott állott a parton,
mikor a tunlinuinstok: megpillahtottdk; és feltámadt, mielőtt a
sír kinyílt s a pecsét lehullott.
Jézus itt 'van mellettűnk, mieWlt észrevesszük jelenlétét.
Ha husvét estjén nem lett »olIW tele fénrmel (t lelked és édes
meatapasztolások: meleu ~ hulláNW nem öntene el fl, J(dszlullball
kapott életről, azért csak: hidd
d, hogy az az élet jelen va.n,
iui nem is látod. Mert az Úr
is miniha erre (t homály,ta ufaln«, midőn nem a látó, dicsősé
(jes szeni sebeket iapintgat ó Tamást nevezi boldotmak, hanem
azokoi...akik nem láttak és hitIe~:"

(Ján. 21, 29).

Belüu Ht,llért

Jean Daniélou

A KERESZTÉNYSÉG

,

ÉS A N~M-KERESZTÉNY VALLASOK
A nagy nem-keresztény vallások tanulmányozása kösben kikerülhetetlenül felmerül' a gondolat: szembeállítani őket a kereszténységgel; Aktuálissá teszi ezt a problémát, hogy egyre újabb
és újabb könyvek és folyóíratok jelennek meg, amelyek India,
Kina és az izlám mesterműveit ismertetik. Azonkívül egyre többször találkozunk a nagy vallások képviselőivel, és akár a- könyveket forgatjuk, akár ezekkel az emberekkel beszélünk, mindig
megragad a belőlük áradó vallásosság magasrendűsége. Ez megzavar bennünket, tehát szembe kell néznünk a problémával.
Hiba volna, hogyha a nem-keresztény vallásokban csak babonút, vagy jelentéktelen spekulációkat látnánk. Igazságosnak kell'
lennünk a vallásos értékeik iránt. XII. Pius pápa a Divini
praecones kezdetű enciklikájában mondja: ..Az Eg~Tház sohasem
tárgyalta a pogányok tanait megvetéssel." Nem szükséges kisebhítuni a nem-kerosztény vallásokat, hogy megmutassuk a kereszlény vallás nagyságát. Ellenkezőleg, e nagyság annál nyilvánvalóbbá lesz, minél inkább elismerjük azoknak a valóságoknak a
méreteit, amelyeket felülmúl.
.
De van egy másik, .még károsabb magatartás is. Manapság
azt látjuk, hogy a kereszténység transzcendenciáját (természetfelet.tiségét) számos oldalról támadják, és kisebbítik, s a határok
amelyek más vallásoktól elválasztják eg-yre jobban elmosódnuk, Egyesek a kereszténységet valamilyen "vallásos tradicióhoz"
szúrnítják, amelynek csupán egvik ága volna, éspedig egyáltalán
IH.m a leglényegesebb. Mások csak epizódot látnak benne az emberiség vallásos fejlődésében; epizódot, amely megelőző vallásos
f'ormákból ' fakadt és talán az a sorsa, hogy egykor majd a jövő
vallásának adjon helyt. Vannak, akik a dogmáknak másodrenIHi fontosságot tulajdonítanak és azt vallják, minden vallásban
lehetséges elérni az egyetlen realitást: a "spirituális megtapasztalást,"
Számunkra e Ielf'osrások természetesen elfogadhatatlanok. De
egyré találkozunk velük, belénk szivárognak és sokszor nem tudj uk hozvan foglaljunk állást velük szemben. Azért szükaéges,
hny világosan fogalmazzuk meg a problémát, és Igazságot szolg-áltatva a pogány vallások értékének, világosan lássuk, miben
múlja felül őket a kereszténység.

A történelem keresztény szemlélete
A kereszténység legelső jellemvonása, hogy hisz egy történvti tényben: Krisztus meetestesüléaének és feltámadásának 16171

nyében. Ez az esemény Istennek a történelembe való olyan beavatkozása, amely gyökerében megváltoztatja az emberi világot
és abszolut ujdonságot jelent. Ez teljességgel megkülönbözteti
minden más vallástól a keres-zténységet, melyet - mint René
Guénon teszi - az östradícíó valamilyen formájára vezetni viszsza annyi, mint éppen attól Ioaztaui meg, ami eredeti benne.
A nagy nem-keresztény vallások állitják, hogy létezik egy
örök világ, amelynek semmi köze az ideig-valóval, de ismeretlen
előttük az örökkévalóságnak az időbe való behatolása. amely az
időnek tartósságat ad és történelemmé formálja. (Ez áll még II
bibliai kínvilatkoztatásra támaszkodó lzlámra is, sőt - például
a szadduceizmusban - még a zsidó vallásban is igy volt.)
A kereszténységgel valóban valami új kezdődik: egy isteni'
beavatkozás az embereket új rendbe emeli, a természetfelettibe.
Ez a beavatkozás visszavonhatatlanul felemelés() az embernek,
értéknövekedés, amely tőle többé el nem vehető. Semmi sem bonthálja fel többé isteni és emberi természet egyesüléeét Kriaztusban. Ettől kezdve van mult és jövő a szó teljes értelmében. A· világ történelemmé szerveződik, amelyben az isteni behatások döntő tényezők.

A keresztény kinyilatkoztatás
Ami a teremtéstől kezdve Abrahám meghivásán át Krisatus
születéséig történik, az szeut történet: a mirabilia Dei története.
A biblia ennek dokumentuma. És érdemes ráeszmélni, hogy a világ összes szent könyvei közül egyedül a biblia az, amely történelem, nem pedig tanok fejtegetése.
Ez a történelem nemcsak a régi idők esernényeiből áll; az
Uj Testamentum itt köztünk folytatódik az Egyház szentségeiben.
A keresztény ember tudatában van annak, hogy szerit történelemben él: olyan világban, ahol Isten nem szűnik meg munk-ilkodni, közreműködni és csodálatos cselekvéseket hajtani végre.
amelyek megtérésben és a szivek megszentelődésében teljesednek
be. A keresztény szernlélet számára ez a valóságos történelem.
reálisabb, a birodalmakénál és találmányokénál ; és titokzatos módon, a természetfeletti szeretet működéseképen ebberr bontakozik
ki a Krisztus romolhatatlan teste.
Ez ll. történelem úgy áll előttünk, mint egy cél felé rendezett terv. A cél Isten dicsősége Fl az ember merrszentelödése, s ez
beteljesült Jézus Krisztusban. Benne a teremtés elérte célját; a
világ sikerűlt, Ebben az értelemben Krisztus a Novissimus Adam,
örök időkre a "legújabb em ber".
Jellemző vonása a világ keresztény szemléletének. hozv bimne a döntő esemény már msgtörtént; eszerint semmiféle új mozzo nat nem hozhat Krisztushoz mérhetően fontos at. Igy egy oh-an
e 1fívendö vallás fogalma, amely felé a kereszténység csak átmenet
lenne, képtelenség. Krisztuson nem lehet túljutni.
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Am, ha. a dolgok Krisztuson alapuló rendje a végső rend is,
azért van benne belső növekedés. A megtestesüléssel a növekvés
elkezdődött; eljövendő beteljesedése pedig a paruzia lesz, Krisztus
második eljövetele, az üdvösségtörténetnek utolsó eseménye. Ezt
az jellezmi, hogy a feltámadás, amely addig csak a lelkek világában bontakoztatta ki .hatását, visszhangozni fog az egész
. kozmoszban. A kereszténység tehát a megtestesüléa után is eszkatológiai jellegű: várakozás Isten utolsó beavatkozás ára, amikor visszaveszi művét, hogy végső beteljesülésre vigye.

Az ember keresztény felfedezése
A kereszténység ~ mondtuk - Istennek a világba való benyúlása Jézus Krísstusban. Most eg:r második tételhez értünk:
egyedül Istennek ez a cselekvése mentheti meg az embert, vagyis
nincs üdvösség, csák Jézus Krisztusban. Ezt nem érti meg, aki
azt állítja, hogy minden vallás misstikája az azonosságig hasonló. Kétségkívül tágasnak tetsző szemlélet, mely könnyen megtéveszt némelyeket, és melyet aztán szembeálJitanak a kereszténység kizárőlagossági igényével. De aki azt tartja, hogy az
összes vallások misztikája egyforma, végül arra a megállapításra jut, hogy az embert a világtól való elszakadás és az Istennel
való eJ!'Yesülés aszkétikus erőkifejtése menti meg, nem pedig
-Iésus Krisztus keresztje. Itt is gyökeres ellentét van köztünk.
Értsük meg jól: egyáltalán nincs szó itt a nem-keresztény
vallások kontemplatív és aszkétikus életének lebecsüléséről. Kina
például Konfucius tanításában csodálatosan bölcs tanokat fejlesztett ki az emberek egymásközti viszonyaira vonatkozólag. India
olyan nép példáját nyujtja nekünk, amely míndig az aszkézisban és a szemlélődésben látta a legfőbb eszményt. De mindez
azt feltételezi, hozv az ember képes a saját erejéből eljutni Istenhez. Ezt a felfogást a kereszténység határozottan tagadja, éspedig két okból.
Az első az eredeti bűn valósága, Az eredeti bűn szakadás
Isten és ernber között, amelyet az ember saját erejéből nem tud
meessüntetni. Nem elé~ azt mondani, hozy az embernek, aki a
külvilágh"oz való fordulásával elidegenedett a spirituálísvilágtól, csak el kell fordulni a" testi élettől, hogy visszajusson a lelkis6ghez, mint a tulajdonképeni létéhez. A kereszténység· számára
nem a test a bűn príncipiuma, hanem az eaése ember testestüllelkestül rabja a bűnnek és csak Isten mentheti meg ke~yelmé
vel. - A második ok a keresztény Isten abszolút hozzá.férhetetlens~~; csak Ö képes az embert természetének részesévé tenni,
vavyia a természetfeletti életbe"bevezetni. A hinduizmus és az
ujplatonisták számára a lélek természete sserínt isteni, és ha a
lélek megszabaditja magát míndattól, ami tőle idegen, akkor önmagát megf.alálva megtalálja I~tent. Csakhogy ez .a felfogás azt
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rejti magában, hogy nincs alapvető különbség a teremtetlen Isten
és a teremtett szellem között. India Íniszticizmusa bizonyos pantheizmust tételez fel. Ezzel szemben a kereszténység első hittétele a teremtő Istenről szóló tan, vagyis a lényeges különbséa
Isten és ember között, Egyedül csak Isten képes tehát az embert
felemelni önmagáig. azaz a természetfeletti életbe, amelynek csúcsa a misztikus élet. Ezt semmiféle emberi aszkézissal nem lehet elérni.
Ebből számos következtetés adódik, amelyek megmutatják a kereszténység páratlanságát. Az első az. hogya megmentő tényező
a Kriszfus megváltó tevékenységébe vetett hit, nem pedig a puszta aszketiku Fl erőfeszítés. Ennek a tannak Szent Agoston volt
nagy védelmezője Pelag-iusszal szemben. Az embertől Isten csak
annyit kíván megrnentéséhez, hogy ismerje el bűnös voltát és nyissa meg magát fl. kegyelemnek. Az alázatosság az üdvösség lényeges feltétele, a kevélység legnagyobb akadálya. Látnivaló, hogy
a nézetek homlokegyenest ellenkeznek. A vallási relativizmus
szemében fl. bensőséges lelkek menekülnek meg, bármely valláshoz
tartoznak is, a kereszténység szemében azok, akik hisznek, tekinte!
nélkül bensöségességük fokára. Eg'y kis gyermek, egy munkájával elfoglalt dolgozó, ha hisz, több, mint a legnagyobb aszkéták.
Szépen mondja Guardini: "Nem vallási személviségek vagyunk,
hanem az Ige szolgái.' Krisztus mondta: Keresztelő Szent ,János li
legnagyobb volt az emberek szülöttei között, de az Ország .fiainak
legkisebbje nagyobb nála. Lehetnek nagy vallásos egyéniségek li
kereszténységen kívül; lehetnek korszakok, amelyekben a legnagyobbvallásos egyéniségek li kereszténységen kivül élnek: nem
fontos. A fontos: Krisztus szavának engedelmeskedni.
Ebben a megvilágításban tünikki II különbség keresstény é8
nem keresztény misztika között. Amazok számára az Istennel való
egyesülés olyan aszkézis végső eredménye, amely által a lélek elszakadva mindentől, ami idegen tőle - me~találjaa maga
tiszta lényegét, vagyis az Istent. A hangsúly tehát itt az assketikus
gyakorlatokra és módszerekre esik.
A keresztény misztlka is használja ezeket a módszereket, dl'
ezek mindig másodlagosak maradnak és sohasem elégségesek. A
keresztény Isten élő és transzcendens Isten, akit semmiféle
módszer sem tud foglyul ejteni. Szabadon közli magát, amikor és
ahogyan akarja. A misztikus élmény nem füg~ semmiféle feltételtől. Szent Pált a damaszkuszi úton éri az Isten kegyelme. A
kegyelemnek nincs más forrása, mint az Isten szerétetének szuverén szabadság-a. A lelket a kegyelem bef'oeadására nem annyira a pszlchologiai gyakorlatok, mint inkább bizonyos Istennek
kédves vallásos magatartások teszik alkalmassá. A keresztény
misztikusok .ezen a téren főként a saját akaratukról valólemondást és az Isten akaratának való föltétJen alávetettséget emlitik: A misstíkus kegyelmek semmiképen sincsenek a kentemplu-
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tív élet formá.ihoz, a hallgatás és összeszedottség külső gyakorlataihoz kötve; akár a -legteljesebb tevékenység közepett is be tudja fogadni őkot a lélek, ahogyan Xavéri Szent Ferenc példája
mutatja,

Ezt -az ellentétet a kereszténysóg b, a nem-keresztény vallások
között Így is ábrúzolhatjuk: olyan, mint a hős és a szent közötti különbséc. Az indiai aszkéták teljesítményei bámulatra méltóak; talán a legnagyobb dolog ez, amit emberi síkon ismerünk.
De a szentek ; az valami más. Emberileg tekintve gyakran gyávák és gyengék. Nehéz dolgokra vállalkoznak, amelyek fölülmúlják az emberi erőt, de ők lsten erejére támaszkodnak. Ilyenek
voltak az első századok vértanúi, ilyen .Iean de Brébeuf, aki azt
mondta, egy tűszúrást sem birna kiállni, s elment az irokézek
közé, hirdetni az ovangéliumot, jól tudva, hogy a Iegkegyetleuebb kinzásoknakteszi ki magát. Ezért tud a szent alázatos maradni, még ha a legnagyobb dolgokat is hajtja végre. Szent Pál
így határozta meg az Evangéliumot: "Az lsten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz, elsősorbun a zsidó és aztán a
;rörög számára is." (Hom. 1, 16). És ezzel eljutottunk a lényeg-ig:
A kereszténység elsősorban nem az ember eröfesaítése Isten felé,
hanem isteni erő, amely az emberben beteljesíti azt, ami az embert
meghaladja. Az ember erőkifejtése csak felelet erre. Ez a kereszténység transzendenciá.iának második vonása.
A dQ(Jnuik

Eddig mindenekelőtt a kereszténység isteni tény-jellegét hangsúlyeztuk. Transzcendenciája azoriban tanításaiban is megnyilv ánnl, Ezt ismeri félre a vallási relativizmusnak egy harmadik neme, amely úgy gondolja, hogy a legfőbb keresztény dogmákat
-- Szentháromság, megváltás - más nagy' vallásokban is feltalálja. Van ugyan néhány hasonlatosság, ezeknek a felületesség-ét azonban már gyakran bebizonyították. A kereszténység gyakran felhasználta u. természeti vallások szirnboliká.iát, de ezek
másodlagos fejlődések és művolődési alkalmazkodások. A keresztény dogmák eredetüket tekintve: uj kinyilatkoztatások.
Nem azt moudjuk ezzel, hogy II természeti vallások nem ismertek meg bizonyos igazságokat Istenrőlr ez az állítás nem fedHé az igazságot Maza Szent Pál tanítja: .,AllÍt láthatatlan Istenben, észlelhető a világ teremtése óta, mcrt az értelem a teremtmények révén felismeri" (Róm. J, 20). Isten nem hagyta Abrahám
előtt Bem az emberiséget minden kinyilatkoztatás nélkül és az
emberek bizonyos fokig megismerhették létezését és megsejtettek egyet-mást az Ö tökéletességeiböl, de itt meg is álltak. A nem
keresztény vallások felfogták azt, amit a magára hazvatott emberi
értelem fel tud fedezni Istenről: kiilső vonásait, létezését, és. azon
töMletesBégeit, amelyek fi világban való működésében megnví].
vánnlnak.
I
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·Van azonban valami, amit emberi értelem sohasem sedthetett
volna, van egy küszöb, amelyet emberi láb soha át nem lépett,
van valami homály, amelybe nem lehet behatolni: ez az Isten
belső életének titka. A Szentháromság mélységei teljességgel megközelrthetetlensk az ember számára. Istent soha senki nem láttn. Az Egyszülött Fiú, aki az AtYR kebelén vagyon - ő jelenti
ki (Ján. 1, 18).
Ezzel középpontjába értünk annak, ami II kereszténység elvitázhatatlan eredetiaége. Isten fia, aki megjelent közöttünk. kinyilatkoztatott' nekünk két egymástól elválaszthatatlan igazságot. Az
egyik a szerétet ama titokzatos életének jeleuléte az Istenben.
. amelynek Szontlráromság a neve; a másik a hozzánk szóló hívás,
hogy Benne GS Altala vegyünk részt ebben az életben örök idő
l.ön át. A kereszténység egy személyben, .Iézus Krisztusnak, az
emberré lett Istennek személyében egyesül: benne található fel
minden, amit tudnunk kell. A természetes vallások --- és ez az ő
nagy értékük - bizonyságot tesznek az embernek Isten felé val o
mozgásáról ; a kereszténység az Isten mozgúsa, aki Krtsztuabar:
meg-ragadja az embert, hogy magához vezesse,
A kercsztért;//sé!l és

(J

pogán.1J vallások

Fel kell még vetnünk u kérdést; milyeu vonatkozásbau áll
link a nem-keresztény vallások a kereszténységgol l
Mindenekelőtt megjeg'yezzük, hogy a l"ogány vallások mindazzal. ami értékeset tartalmaznak, mintegy leülepedései Isten első
kinyilatkoztatásának. amelyre Szent Pál céloz a rómaiakhoz írj
levelében. Ez megfelel a kozmikus szabályszerűségében megnyiint
kozó isteni gondviselésnek. Kifejezése annak a szövetségnek, amelyet lsten Noéval kötliH, kötelezve magát, hogya természet rendjéhez hű marad. I'Jzen a kinyilatkoztatáson azonban túlmegy az
Istennek az II belépése fl történelembe. amely Abrahammal kezdődik és Jézu!'! Krisztusban teljesedik ki. Ebből elsősorban az következik, hogy mi a nem-keresztény vallásokat elavultaknak látjuk. Nem nundenestül hamisak, megvan II részük az igazságból.
Krisztus megjelenése óta azonban Isten e "ilúgban való mUDkálkodásának egy immúr meghaladott szakaszáról tanúskodnak
(>'8 igy elvesztették eredeti jelentőségüket. Előfutárok voltak: ez
volt a. szerepük, Bizonyos értelemben Szokratesz, Buddha, Zoroaszter is elof'utúrok: az embet'Ís~g \-nllú"i fe;ilíldése ogy-egy H7.1l
kassának felelnek meg.
De az előfutárnak el kell halvánvednia é!' át kell adnia helyét annak, akinek útját elökésaíteni küldetott, Ezért a7AJk a vallások, amelyeknek megvolt II szerepük Jézus Krisztus eljövetelének előkészítésében, ma már nem látszanak előttünk érvényesnek; nincs már meg egykori létjoguk; attól kezdve. hogya Kri8zfus megjelent, elvesztették életiiket éR megromlottak. }<;s ha meg
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kell állapítanunk, hogy minden nem-keresztény vallásban van
valami Istennek a kozmoszon keresztül adott öskinvilatkostatásából. meg kell mondanunk azt is, hogy az :öskinyilatkostatás e
nyomai mindenütt hamissá torzultak. Ezt már Szent Pál is tanította.Miután kifejtette, hogy az emberek megismerhették Istent a látható világból, így folytatja: "Felcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak,' négylábúaknak és csúszó-mászóknak képmásával" (Róm, 1, 23). V~'i8
minden nem-keresztény vallásban igazi értékek mellett ott van
e~y mélység-es eltévelverlés is: II bálvánvimádás.

AZ ELHAGYOTT
Magadra. maradtál,

Jézusom, a.ranyszál,
köröskörül vaksetét.
Közel s távol ébren
nincs egy terenüménn .;inn
kezét nyujtani feléd.
Mégis: egy kóbor eb
föl1elvén rejteked
ö[('dbe ftnjf.ia feNt.

Nincsen egll jó 8ZU'1I11
fl ozzád, I Iden Fia.

senkinek, megnyugtatri!
Rezzen az étJ s íme
egy kis fülemile
dala zendül, rikato.
Hát az ember hol wml'
Alant a maiorbon
megcsikúrdul egy ajtó ...
Szedő

Dénes
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Stadlel' Frida

AZ ENGEDETLEN GYERl\1EK
Két rövid szó, és henue mennyi Iölöslezes győ?ködés, erŐi),'
esákl ás, harag, keserűség s végül elhidegűlés, sőt ellenségesség '
Érdemes szembenézni problómájukkal ; It vizsg álódás talán rávezot
bizonyos megoldásokra.
Tisztázzuk a fogalmakat. .Mit jelent az, hogy "gyermek"; é...
mit az "engedetlen';7
A Dyermek szó viszonyt fejez ki. Szűlcim gyer meke vagyok;
ezen nem változtat se kor, 1'1: rang, se vagyon, se tanultság', é~
ennek a ténynek következményei vannak, melycket nem lehel
nem venni tudomásul, Dc Ho gyermek szó életkort is jelent, Cg':.
fö1tarthatatlanul csökkeni) állapotot, mely oz idő folyamán tel~
Iesen megszűnik. Ez is t.ény, ennek is megvannak a következményei. s ezeket i. tudomásul kell venni. Sok keserűaéget lehetni'
elkerülni, ha a gyermek sosem felejtené el az első, a' sziilö pedi~
It második tényt.
S mi az engedelmességi Lemondás saját akaratunkról. engedékövetése egy másik akaratnak. Aki nem rendeli alá magát a máakaratának, hanem a sajátját érvényesíti, az "engedetlen".
Köteles-e a g-yermek alávetni saját akaratát a szülőének, köteles-e engedelmeskedni, s míért, mikor és meddig-I A kérdésre.
a "gyermek" fogalmának kettőssége szerint, többféle választ ad
hatunk; alapja mindegyiknek abban a felelethen nyugszik, arnelvIyel azt döntrűk el, hogy miért enqedelmeskedík: valaki.

Jutalom, büntetés .
}findenekelőtt azért, rnert érzi, hogy kicsiny és g)"önge mivoJ ~
tában függ azoktól a szankcióktól, amelyek engedelmességét VB-,'O
engedetlenségét követik. Büntetéssel és jutalommal még az állat
ba is beidegezhetö az engedelmesség. A jól idomított kntya p(.l~
dául kis szatyorban hazaviszi a zsömlét és a szafaládát anólkül.
hogy hozzányúlna, De ha egy másik kutva kitéI1Í szájából a 8zaty ~
rot és a szafaládé kigurul, ő is megverekszik érte, hogy fölfalhassa: gátlásai csak a szatyorban lévi) szafaládéval szemben voltak: így idomították.
A kisgyereket is dresszúrával lehet engedelmességre azoktatni. A következetesen, szinte önműködően bekövetkező kellemetlenség (büntetés), vagy öröm (jutalom) hamarosan megtanítja rú.
hogy az engedelmesség hasznos. Ez aztán a gyakorlat folytáu beléidegződik; most már megteszi a jót és elhagyja a rosszat akkor
is, ha nem látják s nem jutalmazzák vagy büntetik érte. Amilyen
mértékben fejlődik B. g-yermek értelme, olyan mártékben sptri-
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tualizálódik a jutalom és büntetés; már nem a piros alma vagy
a dupla csokoládé reménye indítja helyes cselekvésre, hanem édesanya, édesapa mosolva, bizalma. megelégedése. A gyermek szereti
szüleit, örömet akar szerezni nekik, ezért egész lelkével arra iparkodik, hogy megismerje és megtegye akaratukat.
A szülő jogosan örül az ilyen gyermeknek, de nem szabad
e1felejtenie, hogy ez a magatartás, bármilyen szép és főleg bármilyen kellemes, végtére mégiscsak a kiskorú emberé, s önmagában
véve elégtelen. El kell jönnie annak az időnek, amikor az embernek benső okok (lelkiismeret, meggyőződés. életterv, izlés) alapj~n kell engedelmeskednie; amikor azért tesz valamit, mert az jó,
68 nom pusztán azért, mert szűlei öriilnek neki.
A - Keleten mindenesetre korábban érett -- kis Jézus is
kénytelen volt egy napon így szólni szüleihcz: "Nem tudtatok-e,
hogy Atyám házában kell lennem I" A jólnevelt gyermek -mindig
tisztelettel, tapintattal és kimélettel fogja tudtára adui szüleinek,
hogy úgy érzi, immár a maga útján kell :iárnia. És az önzetlen.
értelmes és méltányos szülő nem fogja ebben meggátolni. Afa
ágait a gyökér táplálja és fl, törzs tartja ugyan, de az ágnak az
fl, törvénye, hogyelhajoljék a törzsfől s így teremje meg gyümölcseit. Önző és oktalan szülő az. aki nem engedi felnötÍl} lenni
gyermekeit.
Meghajlás a tekintély előtt

Engedelmeskedik valaki azért is, mert tudja vtl,g-y föltételezi,
hogya másik tanultabb, gyakorlottabb, tapasztaltabb nála, igy
észszerű is, méltányos is, ha elfogadja az akaratát. A kisgyermek
ezt még nem fogja fel; ezért olyan fontos nála a dresszúra. A
fejlődő értelemmel azonban fejlődik a belátás is, annak megértése, hogy amit szüleim mondanak, vagy kívánnak, az jó, az a
javamra szolgál. Ösztönös biztonságérzés támad II gyermekben:
apám megvéd mindentől, anyám keze eligazít. elrendez, meggyó~yít míndent, Ezért megteszem, amit mondanak és akarnak.
Csakhog-y ezzel az ösztönnel egyidejűleg fölébred ogy másik
is: az önállóség, sőt önállőskodás. A gyermek olykor tudatalatti
erőpróbákat rendez; néha valóságos szenzáció-éhséggel és vabanque merészséggel száll szembe szüleivel, hogy ,.lássuk, mí lesz".
Ebből támad a legtöbb kamaszkori lázadás is. De idővel IL legjobh
és legkiegyensúlyozot.tabh gyermek is fölfedezi, hogy nem apja a
világ legerősebb embere és anyja sem a mesekönyvek eszményi
édesanyja. Naivitás volna, ha a szülők azt kívánnák gyermekeiktől: tegyenek úgy, mintha mindig azon a pledesztálon látnák őket.
amelyen kisgyerek korukban.
Mi a teendőt
Az önnevelés sosem szünetelhet, a szülőé sem. Igyekezzék azzá
lenni. aminek a gyermek szemében látszani szeretne; fejlessze Ul179

jellemét, fokozza erkölcsiségét, mélyítse felekérje a Szentlélek segítségét. hogy megismerje és
cselekedje is a jót; hogy g')-ermeke példaképet lásson benne és
I'<f<ívesen engedelmeskedjék neki.
Óvakodjanak a szülők e!,rymás tekintélyének, s általában a .tekintélynek lerombolásától. Súlyos kárt okoznak g)'ermekeiknek.
ha egymást ócsárolják. egymás hibáit teregetik előtte. Ezzel elrabolják tőlük azt a védettségi, biztonsági érzést, amely a gyer·mekkor földi paradicsomának egyik lényeges alkotóeleme. Nagy
tévedés azt képzelni, hogy ezzel valaki a saját beesét emeli. A
g)'ermek nem bocsát meg annak, aki elveszi tőle az Apát, az
Anyát, akár igazat mond, akár nem.
A gyermek, ha közben lázadozik is, vágyik rá, hogy föltekinthessen szüleire, de mégsem lehetséges, hogy a szülő egy egész
életen át koturnusban járjon és valami felsőbb síkról beszéljen
g-yermekéhez. A gyermek éleseszű és kegyetlen ítélőbíró: nagyon
~yorsan észreveszi, ha a nagy szavak ürességet takarnak. Az érett
ember erénye és ismertetőjegye az alázatosság. Nem akar másnak.
többnek látszani annál, ami valóban. A szüldnek bele kell törőd
nie abba, hogy idők folyamán gyermeke bizonyos dologban többet - és jobban - fog tudni nála: többet tanult, éppen szülei jóvoltából, helyesebben nevelték, kiváló tehetsége van, lendületesebb, benne áll az új, gyakorlati életben. stb.
.A szülőnek tehát egy idő múlva be kell látnia, hogy vérszerinti gyermeke életkora szerint már nem gyermek; problémáit, életfölfogását, ízlését már nem kormányozhatja a szülői tekintély. Ha
azonban eddig jól sáfárkodtak ezzel a tekintéllyel és most sem
akarnak visszaélni vele, akkor a "gyermek" még ötvenéves korában is szívesen megbeszéli apjával-anyjával legkomolyabb kérdéseit é8 ssívesen fordul az ő életbölcsesésrükhöz, mérsékletükhös,
hetségét,

erősítse

lősség'tudatát;

igaZ8ágosságukho~

A társadalmi rend

Engedelmeskedik valaki a társadalmi rendnek, az alá és mellérendeltaég szükségszerűségének Iölísmeréséböl és a fölismerés
következményeinek elfogadásából is. Ez értelem és ónfegyelem
kérdése.· Ahol közösség van, ott kell lennie legfőbb intésőnek
(vagy pontosan körülírt hatáskörű intézőknek), ott szükség van
törvényekre, melyeket önként megtart mindenki, különben anarchia tör ki és boldogtalanságot hoz magával.
A családban ezek a természetes intézők a szülök. ök teremtet-ték meg it családot; ők adják meg anyagi és társadalmi létalapjQt; ők a. tapasstaltabbak, erősebbek. Elvben ez vitathatatlan és
(,.Bnk a kiegyensúlyoz.atlan kamasz lázong ellene; a gyakorlatban
azonben lll'- önfegyelem hiánya, a pillanatnyi rosszkedv, a rende18fi

zetlen vágyak és törekvések sokszor eltorzítják az értelem áltJ.i
helyesnek itélt elvi magatartást.
De bármennyire nyilvánvaló is, hogy II szülőí háznál El. szüli)
akarata, fölfogása, ízlése érvényesül: tagadhatatlan. hogy a felnövő "gyermek" új egyéniséggé, új személlyé fejlődik, annak Pf)dig az a törvénye, hogy magamagát érvényesítse. E fejlődés tel
jes kibontakozása nagyjában egybeesik a családalapítási vággyal,
s ha ez sikerül, abban harmonikus megoldást is nyer. Ha azonhan
a családalapítás elmarad, vagy a fiatalok - bármilvon okbólnem laknak külön, akkor Iappangva vagy nyiltan előbb-utóbb fölmerül a kérdés: ki az úr a háznál! És ha kellemetlen igazság is,
de igazság: aki - bármilyen oknál fogva -- nem tud magának.
párjának és gyermekeinek saját fészket építeni, annak a szülők
segítségével együtt el kell fogadnia a szülők g yámkodűaát is.
Az viszont lehetetlen dolog, hogy egy önálló keresetű és h iva
tású embert, aki azért nem alapít külön otthont. mert így jobban
segíthet szülein, a szülők úgy irányítsanak anyagi viszonyait,
időbeosztását, társaságát, életstílusát illetőleg, mint egy kisgyermeket. Nem azért van joga önállőságra, mert pénzt keres, hanem
azért, mert ezzel a keresettel igazolja, hogy helyt tud állni az
életben. Szüleinek minden gyermek örökké tisztelettel, hálával és
áldozatos támogatással tartozik, de bizonyos életkoron -túl, és bízonyos helyzetben az ember mégis csak maga határozza meg életformáit. Az a leghelyesebb, ha a .felnőtt fiatalok külön laknak.
akár alapítottak családot, akár nem; ezen változtatui csak elaggott szülők kedvéért szabad. és kell; akkor viszont a családért
való felelősség átvételével az Intézkedés joga is II fiatalokra száll.

Egy szent ügy szolgálata
:Gngedelmeskedhetik valaki végül azért is, mert egy szent vag~c
annak vélt ügyért tudatosan lemond saját akaratáról és mint
névblen kerék illeszkedik bele egy nagy műbe. Különböző korok
és népek más és más ügyet tartottak ilyen szent ügynek; de ezek
közt mindig a legelsők egyike volt a család békéje vagy jólé.tn.
A kínai családi erkölcs például a fiatalokat teljes alárendelt
ségbe helyezte az öregekkel szemben, és a feleségek. mellékfeleségek, nugyszülők, nagybátyák és nagvnénik, idősebb meny éR
fiatalabb vő, húgok, bátyák, unokák áttekinthetetlen szövevénvé
ben ef"y-e~y új feleség vagy frissen nősült fiú csak a legkészségesebb engedelmességgel tudott tűrhetően elhelyezkedni,
A modern idők egyre kevésbbé ismerik az egyéniségnek e'IIi ll,
nagyfokú föl adását. A családi életen belül utolsó maradványa al.
volt, hovv a lájlyok némán lemondtak továbbtanulási vágyrtik
ról a fiúk javúra; de ma már ez is megszűnt. Kétségtelen, hogy
a már régen nern '"gyermek" gyermektől nem lehet megkivánni,
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hogy akaratát mindig és mindonben rendelje alá aszüleiének.
csak azért, mert azok a szüleí, A Ilatalságnak viszont át kell élnio, hogy a családnak, nemzetnek, egyházunk van valami közöa"égi lelke, valaminő közösség! kincstára, melynek megtöltéséről
g'ondoskodni mindannvíunk szent kötelessége. S tudatában kelJ
lennie annak is: tőlünk, áldozatosságunktól, megbízhatóságunktől.
tisztaságunktól és engedelmességünktől függ, milyen szellem uralkodik családunkban és környezetünkben. A család békessége sokszor csekélységeken múlik, azon, hogy megteszünk bizonyos doll.(:ok at, apróságokat, amiket kívánnak; nem azért, mert a másiknak joga van parancsolni vagy mert jobban tudja, hanem egyszorűen az engedelmesség erényénél fogva, II békosséz és II szerctet szolgálatában, Ahol a kölcsönös engedékenység és alkalmazkodás szelleme él a családban. ott. az élet többnyire síma. zajtaI an és kellemes.
Ahol viszont engedetlenség van, ott II hibák többnyire mindhd felet terhelik. S ilyen esetekben nem volna helyesebb. ha It
felek nem kölcsönösen egymást akarnák megjavítani, hanem 01:,(hwrhnfl H saját. hibájuk kiküazöbölésére törekednének t

A HALLGATÖ IGE
.l é;,;w; pedig Il'dl,f/utui I.

(Írva szot sem hallatott,
nézte a dombhailoiot,
rajt

fl

lcbuká napol.

Jézus pedi[J hall.oatott.

Szólt, ameddig szálhatott :
lsten élő hangja »olt:
süket iiilelcnck: daloll..

Az Lqe elhallgatott,
akár eg;l) síri halott:
sóhaját sc hallhat od.
'noha sző szép álmokai.
Jézus pedig hallgatott,
nézte II dombhajlatot;

szívében dal szunnyadot!:
{elkapták az anU3Ialok.
Hzcdő
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Déne;;

AKI HALOTTAIBOL fÖLTÁMADT
Ó a Halál:

amint holló haj át szerteailália,
fekete Iátvlai égen-földön szerteterüluek,
R a világ éjbe borul, három kerek órán út, a hatodiktól a k.ílenesdikig ,~
ó.a Halál!
anogy föl-alá júr lJ':'mu lepteive], iw.uglnlHll l,okogú>lsal
ti egyre kerc H vnlainit, de hiába; <;%cgóny «szolös.
elbotlik leploiben, kimerültou n. földr" borul.
nincs könnye, de sír,
nincs hangja, ae jajg-at.
" Játylain át-átsojl ik ft nap, kifolyott "';'.'ii., "zöl'llyii \'Öl'()!'l Sf).!J 'Ó

a Hali'L11

gyásza vak álruuivai I; küdos álmai !'ún-J!I
árnvaival: gyolcsába borítva a Test,
gyáw~ába merülve
Asszony,

az

s az imholvzó ff'!J{or kísértetek,

János,
.Iózsef,
Nikodémus,
szőke

haja sátrában Mária Magdalából --

a Halál!
mindent beborít, mindent befed, éj van,
nem lesz soha nappal, nem lesz soha fény,
hagyjatok föl minden reménnyel,
éj, csillagtalan éj,
tökéletes sötétség -

Ó

(.sak a Templom sárga, falánk tig r.isszcme villog.

... ... *
:-J az egyik katona azt mondja a sírnál: "Fázom.
Nem mintha hidegebb volna az éjszaka, nem hidegebb, mlnt
tegnap,

tegnapelőtt,

s nem II bőröm fázik, nem a börömjin érzcui II fázást,
Valami bennem fázik. A csontomban. Azon is túl.
f;n fázom, az az én, aki túl van II csonton, a húson,
II lényeg, a lélek, mit tudom én. Bem vagyok filozófus,
(sak annyit tudok, hogy fázom"•
..És éjsznkár-ól éjszakára jobban.
Nt'ID értem. mire jó ez: őrizni e/u halottat.
IN

aki meghalt annak reudje-módja szerint; sose láttam jobban
meghalni még valakit, pedig láttam már életemben
egynéhány keresztrefeszítóst, főlnégvelést, nvakazást.
Nem is való ez, római katonának
strázsálni a zsidók halottjait,
8 ráadásul ilyen komisz hidegben",
"Bár voltaképpen nincsen is hideg
s nem mondhatnám, hogy ne volna terhemre köpenyegem.
néha szinte megizzadok. És mégis didergek belü).
Sose hittem, hogy belül is vannak fogaink,
hallom ahogy összekoccaunak, s nem tudom hol;
az ember megbolondul itt ebben az elátkozott .Iúdeábau".
"Ne tartsatok eszeveszettnek. de úgy fázom, hogy azt hiszem,
sírbolt vagyok.
Ismeritek a hegybevájt vagy földbevájt sírboltokat s rajtuk azí
a kis ablakot,
bár ablaknak nevezni túlzás egy ilyen hitvány szelelölukat;
egyszóval néha megpróbál benézni rajta át az ember,
forró nyáron, Egyiptomban vagy Judeában, ahol nem égetik H
holtakat,
mert nagy a Birodalom, minden földre és szokásra kiterjed,
(bár, magunk közt legyen, most szívesebben ülnék otthon tűzhelyeimnél) ,
egyszóval nyár van, megpróbálsz az ablakon benézni,
s váratlanul arcodba csap a nyirkos hűvösség, a földalatti doh,
míntha csak a Halál lehellne arcon;
hát így vagyok, csupa nyirkosság csontjaim közt, doh árad S\l,Úmon, orromon,
sírbolt vagyok és holtan fekszem önmagamban és önmagam ba
nézek
8 arcon lehellern önmagam saját halálom nyirkos hidegével".
.,No, adjatok egy kortyot innom,

mielőtt

megfagyok",

"Bár mondom, nem kívüLfázom. Vagyegyiitt fázom a világgal!
Mert mintha fáznék az egész világ. Valami hiányzik belőle.
Mondjuk, mintha az emberből hiányzanék a szfve.
S amellett' nem tudom, mi ez a zúgás,
mintha madarak szállanának a magasban,
vagy talán lent a föld alatt, ebben nem vagyok bizonyos,
mert egy kicait összekeveredett, nekem leg-alább úgy tűnik n!,
s magasság s a mélység,
de ez a nagy szár-nvsuhoaás, szavamra, azt hinném, kísértetek.
ha hinnék a kísértetekben".
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"Négy évvel ezelőtt az Ister mellett álltam őrt egy téli éjszakún.
hullott a hó;
»zavamra mondom, ott se volt ilyen vacogtató hideg.
Cudar egy ország ez a Júdea.
~,o de mindegy. Adjátok azt a kulacsot" .

.. . ..
Lzen az éjszakán
r-ern aludt se Annás, se Pilátus, se Kaifás,
se Simon, It cireuei, ez cgy re föltör l vállát borogutta,

nem aludt Barabás sem, a néptelen utcákon kóborolt, mindsu .
kaput. bezártak,
n kutyúk nem mertek ugatn i, szűkölve bújtak a palánk mőgé,
.Tesz.ítsetek meg engem is" - mormolta, zörgetett a kapukon,
továbbment,
odabent fölsírt rt gyerek s anyja rémülteu törute be a száját,
s Barabás zörgetett Kaifás kapuján és Annás kapuján és átkozódott, hogy becsaptak,
"mit tudtam én" - dünnyögte -- "ó mit tudtam én!" - s főlor
ditott. "Feszitsetek meg engem is!"
Pilátus udvarán az őrök ostort fogtak, röhögve elzavarták, miut
egy veszett kutyát,
H Ő ment, aíránkozott, üvöltözött, az
éj sötét ~oIt, néma volt,
egyetlen hangja volt. ez a sakál üvöltés,
Heródes Iőlneszeít, azt hitte, "Barabás"-t kiált a nép s "feszítsd
meg"-et kiált, de néma csönd volt,
a városban sehol nem támadt zendülés,
Pilátus katonái sem rendeztek pogrnmot sehol,
teJjes volt a rend éi' fi lIyugn,l o Jll,
«sak a fekélyei kezdtek viszketul kínosnu, hogy meg kellett fi
csengőt ráznla,
, már jöttek is lakájai, futottak a jóféle kenetekkel,
sebeibe olajat öntögettek.
mások meg fiistölőket hoztak s cédrusfa illetszeres ládikákat,
hogyelfojtsák a rothadó
negyedes fejedelem bűzét:
" ezen az éjszakán nem aludt Mária, az anyja sem és Mária
sem Magdalából.
és Lázár sem aludt Betániában, azon tűnődött, vajjon merre
járhat
barátja. a Haláton Diadalmas,
m-rt megesküdött volna rá, hogy nincs a sírban,
időnkint az ajtó felé
i·. t. €'rvre azt váda. hogy belép,
később kiment a ház elé, föltámadt szemét összehúzta. figyelt az
út felé, dc ~rm~l;t nem J f',i n H" nagyon siltét volt, egy szentjánosbogárnyi fény se csillant,
.
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valami szárny vagy kéz illette arcát, ráismert, visszament a
házba,
de nem szólott se Mártanak, se Máriának, mcsolygott befelé,
lehunyta a szemét s látta a hajnalt;
Péter a cenákulum küszöbén ült és harmadnapja zokogott,
.János Mária kezét simogatta,
a többiek hallvattak komoran.
Mária Magdalából már készítgette gyolcsait s a balzsamot, Ó"
egy kis amfórát a gYOlCS közé. lopott, hogy meglocsolja lábait, ha szembejön az úton,
l; Jakab egyszerre fölfigyelt, mintha lépteket hallott volna kin l,
, intett, 8 most hallották a lépteket mindannvian szivükbon,
ahogy elindulnak és valahol
a léten túlrói lassan közelednek. '

S a katouúk a kocsmában hozattak még egy Iorduló bort.
de unták már a nagy duhajkodást, indultak volna már,
ha nem a nagy kaszárnya várja öket,
ez a kietlen temető;
a tölgyasztalra vertek olykor. doboltak a. padlón a Iándssauyéllel.
högy ne hallják a csöndet,
hozta a lány a bort, rá-rácsnptak a tomporára, de inkább csak
szokásból,
töltöttek a kupákba, valaki dalba kezdett,
de a nóta csakhamar elakadt tulajdon bánatában,
s a bor is savanyú volt,
savanyú volt és keserű,
ecetízű és opeízű,
nyavalyás vinkó,
a javát ellopták a szállítók az úton,
jó lesz ez a rongvos katonáknak,
"hej ha én egyszer hazajutok innét!" . s káromkodott egy keserveset az egyik,
ökle döndült az asztalon,
nézték az ablakot, a sűrü ejszakilt az ablakon, HORem lesz vÓg't>
már,
8 bóbiskoltak. tűnődtek, szitkozódtak.
De most egyszerre lépteket hallottak ők is,
nehézkesen rohanó lépteket, no mi az, riadó vunj
,
fogták.a kardokat, lándzsájukat ragadták, megzördültek asisakok,
kivágódott az ajtó:
,
négv rémült arc, négy rémült test, nyolc reszkető láb,
négy tátott száj s nem jön ki rajta hang',
az őrség!
és mögöttük 11 Hajnal!

186

a tárt ajtóban tündöklött a hajnal, lehajtották a fejüket, különben megyakulnak,
.
1; egyszerre négy torokból tört elő a hang rekedten, négy néma
évezred Bzivéből:
fi'öLTÁMADOTT !

......
élet, életi
halál méhéből született, halál gubójából kikeltI
Yásodszor lett első napunk, ó új teremtés első napja, lángolj I
lángolj, hajnali fény! gyönyörűség fénye, világol]!
Hajnali harmat a réten, kegyelem harmata. csillogj!
zengjetek madarak! lombcsodjatok lombok! füveIljetek füvek!
fuvaliatok fuvalljatok.!
megjött az én Jegyesem, tÓl a halálról, megjött akire vártam,
jön koszorúsan a réten, hóharmatnál is fehérebb a napsugárban,
édesség terjed utána, öröm és ragyogás l

Ú

Nélküled rab vagyok én, Jegyeaem;
elepeszt a vágyakozás I

jőjj,

válts ki hamar, illert
Rónay György

187

TAVASZi NYITÁNY
Irta Francis .I a m m e s
- Gyermekem, aki oly ártatlanul unszolsz, hogy nem is tudom, nem egy szál hóvirág vagy-e: hogyan csaljak ki sípomból
hatvanöt éves koromban tavaszi szimf'óniát l
Nem tudod, hogy én már nem élek; hOLEY csak szobrához fordulsz annak az embernek, aki voltam, s nagy, merev márványszememmel alig láflak l Csorba, megkövült kagylófüllel hallom
gyöngyöző nevetésed: orromat p iszévé tette a sok szél és eső.
s mint két Iépsejttel, szimatolom velük hajad mézillatát; a kamasz ok célpontnak nézik arcomat, s kődobásaiktól sebzett szájjal
kóstolg'atorn azt a gránátalma gerezdet, amelyet uzsonnádból meghagytál nekem; egy lezuhant faág sujtásától suta kézzel igyekszem, mint hajdan, de most már hiába, egy percre szarván fogni
és megtáncaltatni a kecskét, melyet te játszva megszel idltettél.
- Kérlek, öreg költő, énekeld el nekem a Szerelem énekét; nem
ismerem. s azt mondják, itt az ideje. Igy talán ráismerek, ha erre vetődik.
- Az én időmben, a magnmf'ajták, hacsak nem volt kendő a
szemükön, mint neki, nem törődtek a Szerelemmel.
- Mi az1 'I'alán vak l
- Igen, vak, mint Homérosz.
- Homérosz nyilván az a kócos, szakálas, meztéllábas csavargó, akit lerajzoltam az iskolában, s aki ott áll bronzban a
nagyanyám órájának a tetején, lanttal kezében, üres szemgolyó-

van
- Az ő vaksága a lángesze miatt van; de ha zsebkendődet
halántékom köré kötöd, gyermekem, hogy megszabadíts néhány
okvetetlenkedő Iénysugártól, talán megihlet a Múzsa és megengedi, hogy beszéljek neked a tavaszról.
A gyermek homlokomra tekerte zsebkendőjét s megkötötte a
tarkórnon. S egész márványlényem meghatódott. Kinyujtottam
a kezemet, letörtem egy nádszálat a közelemben, hogy legyen mire ajkamat Illesztenem. s ütött-kopott talapzatomon énekelni
kezdtem:
- Azt kérdezed tőlem, gyermekem, mi a tavaszi Szerelern.
Mi más, mint kék ég, mely fölénk borul és fejünk fölött remeg;
egy nyíló orgona egy romfalon; egy lengő fűszál...
- Énekelj csak, öreg költő, énekelj!
- Valami, aminek se kezdete, se vége; hűs lélekzetvétel; ébredés falun, s igyunk vidirnan bámulja magát egy tü'cőr vizében; egy gondolat, mely rüS'yeZ11Í kezd a lelkedben, mínt a mag ;
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varázsló tünemény, akit alig veszel észre, egyszerre előlibeg ebe
ből az átváltozó magból s egy szót' súg a fülünkbe, egy szót, amit
sejtünk ugyan, de sosern tudtunk volna kitalálni. S még ez is a
tavaszi Szerelem: a friss fehérneműk vidámsága, a tejeskávé a
virágos högrében, s a g'licinia, mely úgy. ragyog, hogy belekáprázik a szem...
..
- Folytasd, öreg költő, folytasd tovább!
- Az Ezeregy Éjszaka ezeregy álma, vízesésekkel ; s a hajnal
ezeregy álmodozása a pacsirta trilláival; és ezer apróság, melv
sosem találkozik, hanem inkább szétszóródik benned, mint a barackfák, almafák, körtefák, cseresznyefák fehér és rózsaszínű
pelyhei. Kezdjetek rá dalotokra, gyöngéd csőrű kis poszáták!
Gyermekek, mcstantól fogva titok lappang lelketekben, olyan
rejtett titok, akár egy tengerice-fészek a csillogó, merev levelek
közt a gyümölcsösben ; titok, melyet nem ismertek: titok, melyet
majd megfejt, aki egy szép napon eljön. Ö, ki énekli meg méltőn tizenhat éviink mámorát, mikor völgYl'ől völgyre í'ölcsendül
az esti harangszó, a falusi fiatalok összefonják kezüket, mint egy
virágfüzért, s ott állnak várakozva a hanyatló napvilágban, mely
lassan egybeolvad az ébredő holdvilággal l
- Csak ennyit énekel nekünk a tavasz] Mást nem"
- Várj csak, mingyárt újrakezdi, mert ő ihlet engem, kévesebb rendetlenséggel, kevesebb jéggel-zivatarral, kevesebb hervadó pártával, kevesebb égzengéssel és több szivárvánnval. Eddig
8 kakuk szavára és a kos jegyében még csak kankalint szedtél
és kökörcsint, tüdőfüvet és nirciszt, foszlárkát és télizöldet.
- Minek ez a sok virág, költ!l1
- Hogy egész szivedből odaadd.
- De hiszen csak egy sziv ünk van, öreg költő!
- Hát akkor ne adj, csak egy szálat.
- Folytasd, öreg költő, tavaszi szonátádat!
- Nagypénteken meghal az Üdvözítő és husvétkor föltámad.
Májusban édesanyjához folyamodunk. Búzaszentelőkor az ő nyofiában járunk a mezőkön. Áldozócsütörtökön Jézus felszáll a
mennvbe. Pünkösdkor eljön a Szentlélek. Aztán ragyogó, tágas
mezők kiterített zöld abroszán vonul az Úrnap
- Elhallgatsz, öreg költő~
- Mit mondjak még egyebeU Hogy júniusra beérik a cseresznye'
- Igen, júniusra beérik a cseresznye ...
- És aztán, valaki szerelmes lesz beléd ...
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HAGYOMÁNYOK fÖLDJÉN
Tájakat néha első látásra úgy érzünk ismerősnek, mintha,
talán egy előbbi életünk gyermekkorának kedvea-világa köszön
tene ránk. Másfélévtizede érzem pátriámnak Belsősomogyot. Ifjúkorom klasszikusan zordon, Erdélye után: megpihentetett, elzsongított. Szelíd lankái, kétségeket mulasztók, bíztatók, marasztalők.
Szeretem szarvast rejtegető cserfaerdőit, a hegyháti kaszálókat,
a domb peremén kuporgó présházakat. Mikor őszi útjok előtt.
országos nagygyűlést tartanak' a fecskék az országutak villanydrótjain, nekem sincsen többé maradásom. Be kell lehelnem II
kicsiny szőlőhegyek fanyar othelló-Illatát, látnom kell II minden
viszontagságot kibiró, vad és gondozatlan noha-szőlökertek üdezőld szőnyegrajzát. A somogyi, diótermő falvak agyag útjaira
ilyenkor már hurkát vetve koppan a friss gyümölcs Fl gödrökbe
kuporodott falucskák, tizennyolcadik század eleji, fodros-kedves.
barokk templomoeskái izennek ... Mindig akad alkalmi fuvar. Motorbiciklire kapaszkodva, gyalog, biciklin, szekéren, - egy évben
egyszer, - ha itt az ősz, ez a legmagyarabb évszak, be kell járnom Koppány hajdani birodalmának a szivét. '
Kisasszony napja van. Somogyi nénikék, - töpörödött Nanicák, Katicák, Treszkák, Maricák totyognak hazafelé a reggeli
miséről. Mintha az idő aszalta volna s nem a nap barnította
volna meg, fekete kendők alól barna képek kandikálnak ki. Mint
bnrkából a rücskös újdió.
:N agymisének is kéne lenni! - mondja Nanica néni 8 különösen néz maga elé. Megkérdem hirtelen, miért jár feketében'
ök csak úgy járnak, mindig feketében. Ha nem özvegyek, akkor
is. Régen, aki elmnlt huszonöt .éves, az is feketébe öltöziitt. MiérU
Hát bizony Somogyban az a magyar asszonyok szokása, Mióta.'
Igy volt-e míndigI Amíg emlékezni lehet, addig bizony, mindia
így volt.
- De lehet, hogy törőkhagyás.
Többet nem tud mondani, hiába faggatom.. Mesélni kezdek
neki azokról a magyar saigetekről. ahol a százötvenéves török
hódoltság alatt nem volt szakadatlanul török szpahi a földef:úr
s ahol, mint mezei virágcsokor, úgy virít még ma is 'egy-egy
falu asszonyainak ázsiai virágmintákat őrző, hímes, ssínes, tarka, vasárnapi viselete.
Hát ha olyan ruhára gondolnék, amiben még ma is járJák
a kanásztáncot a népi táncosok, hát az is csak fehér, meg fekete.
különösen a férfiaké. Elmondom neki, hogy a könyvek bizonysága szerint a török nem engedte, hogy a magyarok kék, sár IUl
meg piros ssínt viseljenek.
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- Úgy izs van, - mondja az öregasszony, mintha rémleuék
neki valami, Treszka néni elmosolyodik:
Ne mondd mán, há.szen az csak nieBel. Ángyikám mondta vót
a kiesi uerekeknek a turipapot, hogy hogy járt vót a törökkel.
A turi pap (Somogyturról van szó) pedig úgy, járt, - míut
megtudom a mese szertnt, - hogy tréfából feltette a fejére a török katona kék turbánját, aztán ezért a vakmerőségért. azon
nyomban törökké kellett lennie.
- De ezt a mesét csak arra mondják nálunk, hogy az ember
g-yereke ne akarjon páváskonni ...
Somogyot hosszú időkig divat volt negatívan ítélni meg, azaz
a maradiság földjének tartani. Gárdonyi Géza, aki itt tanítóskodott, ennek a vidéknek és lakóinak "bigottsága", "vaskalapossága", maradisága ellen rohant ki regényben, novellában, uj&ág- '
cikkben. Csokonai az iskoláztatás érdekében a "somogyi kanász"
elmaradottságát mutatta fel, harsogó, elrettentő példaként. Ez a
vidék volt az, ahol a multban.- napjainkig, - "nem történt
semmi l"
Igaz-e vajon ez" S ha igen, miért volt ez igy" Hiszen az élet
szakadatlan történések sora s akkor tetszik "nem történőnek",
ha egy-egy állapot huzamos időig fennmarad.
Valaha a Balaton toesogói áztatták az egész Nagyberek-terű
letét s település inkább csak dombon, vagy dombokon túl, hegyvédte völgyben keletkezett- De, ahol egyszer keletkezett, az nyilván arra igen alkalmas hely lehettet, mert szinte megszakítatlauul lakott hely maradt- Hogy hol legyen emberi település, azt a
természet már a történeti idők kezdete óta kijelölte s attól eltérni, máig, senkinek eszébe sem jutott- (Ma óriási változás indult meg ezen a .tájon. Termőfölddé varázsolják. mintakertészetj~ teszik az egész Nagyberek vidékét.)
Drávától a Badacsonvig s föl, egészen a Balaton akarattyai
esűeskéig terjedt valaha Koppány birtoka. De a szive ennek a
birodalomnak az az öt, földvár erődítménnyel körülzárt katlan
volt, ami ma Belsősomogy. öt földvár kiképzést s néhol még
kő építkezés 'nyomait is hordozó, Kupa vezér nevét viselő hegy
ismeretes e tájon, ma is.
A mai somogyi ember tudatában Kupa vezér azonos a Szeut
István korabeli Köppánnyal. Holott koppány szó kap-gánt, vezért jelentett, nem volt személynév s a Szent Istvánnal hadakozó
kapgánnak a személyneve az újabbkor-i kutatások szer-int Ojbarsz
lett volna. A nép Kupát tartja e hely kapgán Koppúnyának.
mintha a Kupa névesak valami mellékneve lett volna vugvanannak a vezérnek s emlékét csodálatos módou őrzi ma is!
Somogyvarott úgy tudják (Marton János 71 éves ember közlíj ,
hogy a versengés István és Köppány között a "kűvár" miatt
kezdődött volna.•.
. ' ...az. úgy vót kedvess, hüg-y id minden Koppányapánké
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(sict ) vót, még a kűbánya is odafúl aBalatonon, osztán éppend
onnand hozatta vót Koppány apánk a küvet csónakon, hogy ide
Somogyban kűvárat rakasson, De a Szent István király nem tűr
hette, illeg is üzente neki, hogy nem tűrhesse, hogy Koppúnynak
kűvára legyék, mert neki még akkor nem vót. No ez éppen akkor
vót, mikor a somog-v ink opy akkora na-ry pontvet fogtak vót,
mint egy kisborjú. Akkor még vótak iden akkorák. A nép meg
halban adózott vót Koppányapánknak, de mán azt a csuda nagy
halat nem akarták vót beszolgáltatni (sic!), csupa büszkesésrból.
Mer ezek a somogyiak mindig vetekedtek a vámosiakkal. Somogy"ámos. üdan a Szent István királyuak a vámszedől vótak az
urak, aféle cselédnép. De a mi eleink soha sem vútak cselédek,
hanem szabad magyurok Koppány apánk vezérlete alatt. No, hog~
ők nem s nem, azt a nagy halat nem adják be, hiszen eddig is
csak kis halban adóztak. Aszorrták azt megsütik s megeszik mind
együtt, az egész, a vámosi határban, a. mezőn, hagy vesse szet
a méreg az ír-ígységtő] azokat a vámosi királyi cselédeket, No.
Koppány rálett, aszongya, mer jó ember vót az a szegényhez,
nem bánom, maradjon a nagy hal a tiétek, de halljátok-e, én pár
tollak titeket a vámosiak ellen, osztán ti is pártoltok-e énzem
az én ellensés-ern elen ~ Avval merrmondta, hog-y ki az ő ellensége:
az Isván öcsém. A tulajdon kisöccse. Az. Mer ellenem akar az
jőni a kűvár miatt. De ha ti hadra keltek velem ellene, hát én
nemcsak ezt az egy nagy halat, de mind az egész adót örökre
elengedem nektek. No így left meg a nagy hadsereg Isváu ellen ...
Mintha még most is restelnék. hogy Koppúny hadjárata nem
járt sikerrel, a csata végéről nem tudnak mondát, vagy csak nem
emlegetnek
"Mongyák, - azt mondja Soma György 61 éves öreglaki
gazda, - hogy Köppány apánk fe;iit ide szegez.ték vóna ki, ahun
iden a vára vót, de ezt inkább a régebbi iskolások mondták, köny
vek után, nem lehet az igaz, hogy éppen idehaza a saját húzában ... azt mí nem is hallottuk soha, pedig u régiek mindig Illesólték, De az mán szinigaz, hajja, hogy az alagút ma is megvan
a várhegy alatt. Innen mezv egyenesen a vámosi templom kapujának. De most, hog-y szőlőhegy van a várh egyen, hát parcel
lázták is, egy i-devaló asszonynak left a része, osztán a disznóóla éppen a tájt van, hogy bé ne roskadjon a föld, hát eltömi.,
jól azt a helyet, ahol az alagút nyílás van."
Gurgel Mária, 63 éves, Öreglakon, azt is tudja, hogy a Szentesi ca (szentecske) forrásban, ami itt van közel "Szent Istvúu k i
rály lemosta vót a kezéről a rokonvért, mer meg-átkozta Köppány
apánk, hogy az soha onnan le ne tisztuljon, de ő imádta Szűs
Anyánkat s megkérte, hogy adja bocsánatának jeIét, mer neki
úgy kellett tennie s nagyon szégyellette szegény, s hát letisztult
a keze, azótától lett szent a forrás, de meg is gyógyuHak sokan.
í
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akik belémosdottak, a régi világban, mikor még ez a forrás érvényben vót".
Visz községben Pers Juliska 22 éves lány arról tud egy mesét
-- könyvből olvasta-e, úg'y mesélték-e gyermekkorában, arra már
nom emlékszik, - hog-y:
"Visz község és Karád között lévő hegvon, a Kupa vezér heg-yén '-egy nagy vár állott valaha. A Szent István király édesanyja, a "Sarolta" királyné, mikor mégVajknak hívták a fiút,'
eljött ide, Köppányékhoz (Kupa és Koppány neki is azonos),
hogy a Vujknuk feleség-ct keressen. nt mulattak eg-észen reggelig, rengeteg pénzt elszórtak ('1) , Koppanvnak is volt két leáuya,
de a Sarolt/inak egyik sem tetszett, de Koppány azért mégsem
sértődött meg, hanem úgy kísérte haza Saroltát, nagy díszkísérettel, sok pénz elszórtak Cí), dobszóval mentek, meg tüzes fáklyákka! és nagyapám moudta, hogy ők leltek egyszer az erdőben egy
nag'Y fa alatt egy fazék aranv pénzt, de oda kellett adni a csendöröknek."
E néhány mondatöredékből kiviláglik, hogy (soha senki le
nem jegyezte) Somogyban ma is élő hagyomány Köppány emléke. De kiderülnek érdekes, más vidékek mondiiitól eltérő részleteiből más dolgok is:
,.István nem tűrhette, hogy Koppáuy hatalmasabb legyen ná]11.", István kezdte, Köppány csak védekezett, Koppány apja volt
a népnek, nem sértődött meg, mikor Sarold elutasította a leányait.
Arról, hogy Koppány táltos lett volna, pogány módra áldozott
"Volna, nem tudnak már semmit ezek a mondatöredékek.
Öreglalcon egy fiatal műszerelő - nem győz eléggé restel. (·dni efféle gyerekség miatt - azt is tudja, a nagypapától hallotta mesélni, hogy Szent István járt egyszer Köppánynál "egyezkedni", Az alagúton érkezett (az öreglaki Kupahegy alatt is van
alagút), de nem egyeztek meg, mégis bántatlanul ment el, de egy
f'akupát hagyott emlékbe Köppánynak s az a fak upa ma is megvan, valahol a föld alatt szfnültig arannyal telve, az lesz a szerr-ncsés, aki azt. e-gyszer megleli, - rnondta a nagypapa, de az
ifjú modern ember nevetséges dajkamesének tartja az ilyen Les7.édeket .. "
N em hisz a mesének. De azért a törodéket ő is, általánosnak
let;;ző somogvl jelleggel, Koppányt mentve, szépítve, adja tovább.
Mintlia e nép másként tudná, mint a történelem, vagy legal{,hbis másként szeretné elfogadtatrii. Mintha Köppány igazát
védené, Szent Istvánt az évszázadok folyamán elismerte,' tisztelte is, de nem ő nőtt igazán a szivéhez az Arpádházi szantek
l.;iizííl.

.

A török hódoltság korában tudvalevően két pasa uralma
1I1ntf. két hatalmas pasal ik volt as országban. A nagyobbik a bu-
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dai, Es a budai pasalik legnagyobb. ltm'iobban megszorvezett saudzsákja (török tartomány, kerület) éppen ezt a vidéket foglalta ma
gába. Koppány nevű somogyi város volt a székhelye, jól mezerősített várral, mecsettel. fürdővel, rendes várkatonasággal és
fizetett zsoldosokkal, akiket akkor meg nem a karakterük miatt
ne~tek: martalaszoknak, pribékeknek. Tulajdonságot jelző 8Z(It
ezekből a hajdan egyszerű, török katonai eluevezésekből az iLfií
éa a tapasztalat formált.
A koppányi szandzsákban közel egy évszázadig mindössze két
magyar földesúr volt. A többit elhurcolták török fogságba. He
lyökbe török földesurak, szpahik ültek. Azok Bzedették -- martaló
caikkal - az adót ezen a népen. Délen, a Dráva felé, már a mohácsi vészt megelőző időben sem találtatott magvar Iöldesúr.
Nemcsak azokat hurcolták el vagy koncolták fel, de elhajtottúh
onnan a népet is. A kihalt vidékre ekkor telepedtek be először
szerbek, kiket a történelem rácoknak nevez. A török hódoltság elso
éveiből fönnmaradt kincstári defterek (adókönyvek) bizonyságu
szerint Somogy lakossága akkor még színmagyar nevű, Ma neg:ven százalékban szláv neve van.
Milyen emlékeket őriz a mai Somogy a törökvilágból T
Egyes öregek tudják, hogy Karád falu (nevét egyébként Ko»
pány egyik vezérétől kapta) város 'és székhely volt valaha. Nahié.
Olyasmi lehetett, mint a járás.
:Móra Ferenc kimutatta, bogy hazánkban azokon a vidékeken.
ahol megszakítatlan volt, vagy egyáltalán volt török hódoltság, II
a nép összehasonlíthatatlanul csunvábban káromkodik, mint ott.
ahol nem volt :török megszállás. És tudvalevő, hogy sehol úgy.
olyan válogatott szavakkal nem tudnak káromkodni, mint szegény Somogyban. De a jó somogyiak nem tudják eme rossz természetüknek az okát és senki sem emlékszik rá, hogy a "rossz
sebet" a töröktől tanulta volna.
Arra úgyszólván mind emlékeznek, hogy Somogyban sok varos. volt valaha. Négy dombot fedeztern feL amit "fiirdőláb:inak"
neveznek, anélkül, hogyatörökfürdőnek nyomát lelhetnénk ez«ken a ma békés kaszáló-darabokon. A földig rombolt, egyko: i
faluk nevét ma hegyhátak, rétek, egy-e/.,"Y birtokrész neve őrzi.
Egy hajdani falueskának a nevét írva talál tam a török adóköny \
ben. Éppenúgy hívták, mint messze, Székelyföldön a szülőfalu
mat: Kovászna. Ma egy "Kovászrét" nevű legelő 6TZi mindössz.•'
gyaníthatóan az emlékét.
A hódoltság alatt Somogy kedvezőbb helyzetben volt a tőbhi
vidékhez képest annyiban, hogy alig lévén magyar földesúr, nem
kellett kétfelé adóznia, mínt azoknak a vidékeknek., amelyeknek
volt magyar földesuruk is. Ez a gazdaságilag kedvezőbb helyzet
okozta viszont azt, hogy nem lévén sem magyar várkatonaság.
sem magyar köeigazgatás, kulturálisan ez a vidék a többinél
sokkal iobban visszamaradt.
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A moháesí vész utáni időkben Somogyban majdnem mínd elpusztultak a Szent István alapítású kolostorok. A százötveu éves
wrökmegszállás alatt alig-alig akadt egy-egy plébánia, Mintha.
örök időkre rendezkedett volna be, úgy hatalmaskodott itt a tiírök s minden várhegyen, mely valaha Köppány várát és KUPR
nevét viselte: Karád és Visz között, Oreglak és Somogyvár hatá-.
rában, a hajdani Fonold hegyén új erődítményt épített.
.A törökök kiűzetésekor ezeket a várakat lerombolták. De t;;·
redékeiben egy-egy rom itt-ott látható.
Megkérdeztem egy öreglaki nénit. ismeri-e a várromokat!
Hogyne ismerné, gyerekkorában odajárt játszani.
- "Vótak ott sok cserepek. mikor gyerekek vótunk odajártunk törököt játszani. Hogy az milyen játék, hát csak olyan gyerekbolondság. Vettünk nagy karókat, s amit leltünk, az ÖSR?:!)törtük."
A rombolás és pusztítás képezte a török fogalmát ime ma il'
elrr Somogyban. Verset, ami a török világról szólna, egyet sem
tudnak. Dehiszen balladáinkon és kevés népdalunkon kívül aligalig van a törökről népköltészeti emlékünk s ha van is, abban
igen egyetértően, kedvezötlenül szerapele "nagy a hasa. eszik.
iszik, dölyfös, rabol" ...
A somogyi ember igen családias érzésű s kis Ialvaíbau ritkán fordul elő, hogy házas ember a más felesége után járna.. De
ha mégis jár, ha "nagy természete" volna, azt mondják rá, mint
a fekete ruhára, mínt a maradék várromokra is: törökhagyás.
Elgondolkoztatott és jelképesnek találtam azt. hogy a Iegrettegettebb török szandzsáknak a mai neve a somogyiakat formáló
két legerősebb történelmi hatásra utal.
Az egyik hatás Köppány pogány konzervativizmusa. A kü16inállásnak, az országban országot formáló erőnek az örökségl) ..
A másik a 150 éves török megszállás. A lázadó, a pogány. a
forradalmi somogyi nép, Koppány népe. a török alatt megtanult
tűrni és hallgatni és látható intézményeinek hiányában, emlékeibe
kapaszkodni, a szájhagyományt ápolni,. hogy a töröktől különvaló létét önmaga előtt ezzel is bizonyítsa,
.
A szabad, a lázadó koppányi nép, mely "Koppány apánknak
még adót sem fizetett. hiszen elengedte, csakhogy Isván öccse ellen meajenek vele", adózott a törőknek, úgy, ahogy a történe
lemben aligha adózott még nép. Velics-Kammerer könyvének
adatai szerint fizetett a somogyi a töröknek: fej-adót. házadót,
zsoldos adót azaz martalóc adót. borvámot, mészárszék illetéket.
szalaziéket, azaz törvénykezési Illetéket; gabonatizedet, haltízedete,
kölestizedet, szénatizedet, borpénzt, mátkaadót (noha ezt csak török házasulandóknakkellett egyéb helyen fizetniök), kendertizedet. hagyma és fokhagyma-adót. Iencseiárulékot, kert-adót. méhkas-adót. báránytizedet, fa-adót, répatizedet, f8oggyúgyertyatizcdet.
a nieesetek számára. káposzta. malom s szinte felsorolhataltanu!
lll;~

sokféle egyéb adókat. Pénzzel kellett megfizetni a botbüntetés
váltsázát, volt kardtok-pénz.: sőt bidát is, azaz a török szemében
tisztátlan sertés tartása miatt fizetett váltságpénz is. Ha valaki
nem természetes halállal mult ki, akkor vérpénzt kellett családjának, néha az egész falunak fizetnie. Mikor egy asszonynak kútba fulladt a gyermeke, vérpénzt fizetett, és Somogyban ma is azt
mondja a közmondás, hogy "a szerencsétlenség kétszer kár".
Ezt a híres szandzsákot, (jelképesen összeölelve a két Ieg nagy.bb történelmi megrázkódtatást) ma úgy nevezik, hogy: TörökKoppány/

Törökkoppány ma kicsiny falucska. A török város nyomait
rendszeres ásatás itt még nem tárta fel. Templomában az első
mallékoltár képe Szent Lászlót ábrázolja.
Koppányapánkon és a törökhagyáson túl a harmadik ma is
élő történelmi hagyomány Somogyban. Szent László tisztelete.
Alig van falucska, ahol ne volna legalább egy kis szobra a
templomban. Öreglakori tudják az emberek, hogy a közeli Kupa
hegyen Szent Egyed hitvalló tiszteletére emelt, hajdani bencés
. monostort Szent László alapította és tudni vélik, hogy teste, mielőtt Váradra vitték volna, itt, frankus bencései között nyugodott
egy ideig. Somogyvárott szobra van a templomban Szent Lászlónak. Somogytúron, Bozsok Cecil "szentes" öregasszony még tudja Szent Lászlóról, a "maguktól elinduló, halottaskocsit húzó lovak legendáját", de más, babonás elemekkel összekeverve, így
mondja el:
.
"László napján azért kell gyertyát égetni, hogya halott viszsza ne járjon mer kegyes László király is visszaindult a házában
halottan, amér nem az akarata szerint temették volna el. A halottnak meg kell tenni az utolsó kívánságát."
A hajdani, somogyvári bencés kolostornak ma már csak métermagasak a romjai. Azokat is vad arupelopszis borítja be. Körötte szőlőtáblák virítanak. Csodálatos egymásutániságban itt
Koppány földvárán felépült Szent László bencés monostora, ezt
lerombolta, illetve várrá alakította át a török.
Ez a kronológiai sorrend nem általános Somogvban. Szent
László tisztelete igazában a törökhódoltság után kezdődött el. Karádon, például mikor a török hódoltság megssünt s épülni kezdtek ismét országszerte a földig rombolt templomok, szép új kis
barokk templom emelkedett. 1745-ben lett készen s az akkori karádiak a törökhódoltság rémségei után Szent Lászlót választották templomuk pátronusául. A főoltáron ma is látható képe: haja
olyan szürke, mintha nem a délces, ifjú harcosról, hanem az 01'szágvédő, bölcs apa-királyról akarna szólni. Csatabárdját békésen
engedi lába elé, míg nyitott szivében az a kis Jézus ül Szent
Anyja karján, akit Köppány hajdani népe, annyi ellenállás után
végre olyan nagyon a szdvébe zárt, hogy onnan többé semmi ki
nem törölheti.
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Mert mélyen vallásos a somogyi ember.
Szent László ünnepét ma ugyan már nem tartja meg B nem
tartotta már húsz évvel ezelőtt sem, "hiszen éppen a nevenapján van az aratás, meg. vásárt is László napkór szoktak tartani,"
De ezt éppen olyan restelkedéssel mondja, mínt amilyen védekezéssel, emlékét szépítve emlegeti Koppányt. Lehet-e véletlen, hogy
áz országvédő szentek közül Koppány népe éppen Lászlót fcgadta szivébe'l
Egyes források szerint Szent László távoli nagybátyjára.
Koppányra külse'iében, termetében. szépségében, bátorságában.
gyorsaságában, egyszóval alkatában is, hasonlított. Ezt persze
nem tudhatta a késői somogyi nép. De mégis a magáénak tudta
érezni. Kétségkívül ő volt az, aki négy évtized vérzivatara 'Után,
békét hozott erre a tájra.
Szent Istvánt a nemzet elismerte: Lászlóban ujjongva ismerte
fel a régi, magyar hagyományoknak és az új, krisztusi hituck
kompromisszum nélküli egybeötvözőjét.. Hiszen László volt az,
aki a régi pogány magyar mitosz csodaszarvasát látni vélő Gejzának ezt mondta: "Nem szarvas voU az, hanem angyal, Istentől
hozzád követ".
A nép a kereszténységgel László alatt békült meg'. Lelkéhe
akkor fogadta a Szent Lelket Krisztus által, mikor a csodaszarvasnak "magától" angyalszárnya nőtt. Mult ját, sérelmeit, Koppány
emlékét ennek a somogyi tájnak az embere a László idejéhen tudta végre feloldani. Meggyőződésem szerint azért tiszteli ma is.
Mert a hagyománvtisztelet, ha nemcsak a negatív oldaláról nézzük, ;ielent kiegvensúlvozottsázra való törekvést. iR. Az újnak
ft'hételét a régi kiirtása nélkül. Szelíd egvmásrahatást, Harrnóniát.
Ar. uta« lezatáhb is f"'y Jidh a régmultat ma is élő őrző somogyiak között, a hagyományok földjén.
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ÉBREDÉS

Irta Ijjas Antal
1.

... Ssóchenyí előtt, amikor késő férfi- .8Őt öregkoráig nem egyszer eszébe jutott ez a nap: legelőször a téli alkonyat agénak
gyöngyházfényű világítása rémlett föl mindig, Aznap délelőtt alig
esett valami hó, most délutánra pedig egészen elállt 8 odakünn
mégia, akár az igazi, nagy havazások után, olyan fehér, puha és
álmos volt a bécsi utca; a Lichnowsky-ház kisebb Iányainak szokott szerdai fogadóóráiban ritkán volt ily szokatlanul világos.
Azóta, hogy volt gyerek-fogadószobájuk már kicsi lett nekik, ezt
kapták meg, az elsőemeleti sárga teaszalónt, s a függőleges csíkozású fehér- és aranysávos .selyemtapéták, meg az apróvirágú
halványsárga szövetekkel húzott bútorok közé tompakéken és sötétsárgűn, de mégis egész nappalián világított be a havas novemberi késődélután.
Tulajdonképpen nem is akart feljönni ma, hiszen náluk volt
majdnem mindennap, egyre közelebb ahhoz a kábító pillanathoz
és állapothoz, hogy hivatalosan is a vőlegénye legyen Lichnowskyék nevelt lányának, O'Meade SeIinának, - szóval tulajdonképpen nem is akart fölmenni éppen ma, amikor úgyis Ialkányi udvarló jön a másik két lányhoz és úgysem tudna egyedül lenni
Selinával, csak néhány percre, ami mostmár mind a kettőjüknek
oly kinzóan és édesen kevés l De azután mégis elment, s hozzá
majdnem oly illetlenül korán.. hog~' alig voltak még néhányan.
Csak a három lány - a puhatermetű, kicsiny, sőtétszemű, sötétszőkehajú kis Julianka, a huszadik évére már egészen asszonyosan érett Sophie, meg maga éppen Selina - s még két látogató.
A kongresszusra érkezettek közül egy fiatal, lenfehéren szőkehajú
wesztfáliai diplomata meg itteni bécsi barátja, aki hozta, a lIarraeh-Brandis fiú, - a fiatal tűzértiszt neve alpesi. és olasz zeng
zetű volt, ő maga pedig olyan, mint valami szélesvállú, sárga és
érdekesarcúóriás mongol. Selinát egy pillanat alatt átengedték
Széchenyinek. A lány rámosolygott, Széchenyi vissza rá, s véletlenül úgy ültek, hogyatükörből sajátmagára láthatott; a legutolsó hetek alatt élesen, lesoványodva az emésztő belső tűztől.
megvékonyult arcával félig ujra fiú volt, félig már fiatal férfi,
egészében pedig zöld és arany egyenruhás ifjú vad tündér.
Egyszer még az elmult télen, az 1813-as francia hadjárat alatt,
egy ehampagnei szélmalomban aludt, csikorgó, aűvőltőző, himbálózó éjszakában és Selináról álmodott, - úgy látta, mint ahogyan ott hagyta Béesben, mint növésben lévő, túlvékony éo túlhosszú sápadt gyermekleánykát. Ö maga szikár, majdnem kicsiny
termetével. már akkor is alacsonyabb, mint a váratlanul megnyult Selina, és akkor álmában is, kisebbnek látta magát 8. ez
még Béesbe való visszatérése után is kezdetben zavarttá tette

Selina felé. Hozzá a lány azóta mégjobban megnőtt 8 határozottiw
magasabb volt nála, aki ismert arcán minden apróbb halványvörös gyermekkori szeplőfoltot, s akkor egyszerre csak ott áll
előtte Selina az ismert kislány és ismeretlen ifjú hölgy csalóka
kettősségében; sötétvörös ir haja alig valamivel világosabb, mint
a nénjéé, s arca is szinte teljesen Carolináé, noha fehérebb, gyermekibb, de mégis már egészen egy ifjú nőé: az évek nem érték
be azzal, hogy kinyitották szépsége teljét, túlbontakoztatva míaden vakmerő várakozáson s úgy áradt körülötte.a szerelem, mint
egy csak bontakozó orgonabokor zsenge, vizes-zöld virágfürtjei
körül a kristály és érdes hajnali levegőnek, a villó harmatnak
és a korai nap még hűvös túzfényének illata.
Mindenki egymásnak szánta őket. a család, a társaság, míndkettőjük gyermekkorának halvány, érzelgős szerelme, meg az is,
hogy Selina nővérét, a néhány évvel idősebb Carolinát Széchenyi
bátyja, 'Pál vette feleségül. A két Meade-lányt nemcsak árván
hagyták Irországból odaszakadt szüleik, de szegények is voltak,
mint a templom egere, viszont sokkal szebbek, mint a Lichnowsky-lányok, de azért Lichnowskyék mégsem irigyelték tőlük a
dúsgazdag házasságot, a két Széchenyi-fiút negyven-negyvenezer
holdjukkal. - ők maguk nem magyarokat szantak leányaiknak,
semmiesetre sem magyarokat, Bécsnek mégiscsak harmadrangú
arisztokratáit, akármilyen gazdagok is. Az öreg Lichnowsky,
kopár areú, nagyorrú hivatalnok-herceg, nem tudta túltenni ma~át azon, hogy az udvar legbelsőbb köre, amihez magát alaptalanul számította, gyanakodva, bizalmatlanul nézte a magya!Okat.
[g-y hát a Széchenyi-liúkat szívesebben látták a két fogadott
lány udvarlóiul.
A fiatal Széchenyi felé éppen azért, mert annyi zavaros ügye
volt. amióta megjött a Prágától Párisig tartó nagy hadraenetből, mostanában éppen sajnálkozó és megbocsájtó volt a hangulat, amihez maga is igyekezett alkalmazkodni. Egész lényében Tolt
valami lengő és elröppenő, akár a szélfújta láng,' - s a lánynak
különösen ez tetszett a nála alacsonyabb, sovány, fekete fiúban.
Sötét, máskor majdnem feketebarna arca, arnelvnek horvátosan
zöld árnyalata egészen az anyjáé volt, most sápadtnak tetszett, betegesen, vagy inkább felnőttesen sárgának, ami rosszul illett a
fiatal vonásokhoz s még jobban kiemelte az egészen koromssínű
szemek vadnak ható feketeségét. Ö maga is úgy érezte, hogy ma
más, megviseltebb II kűlseje, s újból egy pillantást vetett a tükörbe, de most nem látott benne mást, ruint egyenruhájának
aranyesitlámait.
- Ma kissé ... - kezdte Seline ; azt akarta mondani, hogy
sápadtabb ma, de II fiú aikúhoz emelte ujját.
- Te, okvetlenül beszélnem kell veled;
Azt, hogy mindennap vannak egyedül, hacsak néhány pillanatra is, ú/-'''Y megazokták az elmúlt hetek alatt, mint valami jól-
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cső

mérgezést. Most még egészen könnyen megszőkhottek p;;.l'
percre, ha nem is észrcvétlentil.. de egész természetesen, hisze,'
végre is lehetett valami megnézni valójuk akármelyik szomszéd
szebában.
- Fönt! .Jó Jesz7 - kérdezte Seliua, mikor már künn vol tak
a folyosón.
~ .Tó!
Fölszaladtak a folyosó végen nyíló szűnyeg' nélküli körlépcsőn, parkettkockái fénytelenek voltak. beeresztetlenek, éppenhogy tisztára súrolták; itt csak a házlak jártak föl, ígyhát takarékoskodhattak, nem kellett semmit sem "mutatni" a vendégek
kedvéért. Selina sietett elől, utána Széchenví vitte szive dobogását.Fölértek a gyerekemelet folyosójára, s ott a harmadik ajtó
. nyilt a régi gyerekfogadószobába. Félreeső, kicsiny poros szalőn.
oly régen takarítva, hogy az alacsonyan függő gyer-tyacaillár velencei űvegk'ristályai sőtétek a rájuk rakodott pertől, egészen SZÜTkék, mint a füsttopáz s a kék holland majolikából rakott cserépkályha is teljességgel fűtetlen nemcsak ezen a télen, de évek
óta egyáltalában. De azért mégsem volt hideg, sőt majdnemhogy
langyos a levegő, Isten tudja, talán még a nyár-ról, hogy gondatlanságból nem volt behajtva az egyik ablak f'atáblája és ennek a
saroknak foszladozó bútorait, meg az idezárt levegőkockát hónapokon át korareggeltől koradélutánig égette és Iűtötte a nap.
Vastag porszaga oly kísértő, hogy Selinának az volt az első gondolata: odakínálja ajkát a fiúnak, de ez akkora nagy és csúnya
illetlenség lett volna, hogy inkább letett róla. Azonkivül csal:
perceik voltak.
- Te, Seliua! Mostmár meg kell mondanom neked valamit.. ,
A lány abban a pillanatban nyugodt lett, - hányatott. él(~té
ben később úgy emlékezett vissza erre, mint életének legnyugorl·
tabb pillanatára,
Még el is neveite magát.
- Úgy-e meg akarod kérni a...
és odanyujtotta a íiu
nak mínd a két forró kezét, ezeket a roppant í'ormús, de cscp,';'1
sem kicsiny kezeket, azokkal az erős ujjvégződésekkel, sz inte C';Y
ifjú férfi szép, kemény kezéit a karcsú lánycsuklőkon. S hO.iD·
á fiú egy szót sem tudott szólni, maga suttogta neki r"Y0l'b'.;',
szinte hadarva:
- Mondták már, hallottam egyszer beszélni a bácsit rne.. a
tantit, (ezek Lichnowskyék voltak), hogy most már meg kell kórned engem és hozzád adnak, pedig még mindenkinek haragudnia
kellene rád Carnlitn miatt ... hogy annak is udvaroltál. de ... 1;~6.i'
én is megbocsájtottam neked miatta... - és hozzátette még retőtől talpig mosolyban és édességben tűndőkölve .,. és ... rid
emiatt sem tudtarn haragudni sohasem, kérlek, drágám. rád [",:~
att sem, nem, sohasem, édes!

200

2.
Hajának bodorított fül'tjei úgy övezték arcát, akár apró, sölktvo.l"os lSlIUlO.lU.l"WK, es ez IS ~UJ,;: koze az enuekex köze tartozou, aiueryex OtJltmtJLI:l:-let~eK magukat l::;ZOCllen.Y1ue. ~l'l'e a nenany
percre VlbSL.oUgUllUU1VU uuuuig UJla el'e:t.le a. szeduiest es az 01'vellY~, aillel'Y tJH:iUUOrl-B. euuig' ~ Ol'UÜ vauomásrg oumag'áróre folkeJ.lel.L tarura a szerecett lellY elott unruugu t, l.elJes rueryeig, meg-

muiatni llll az, auu eppeu ienyeuek .Iegu tkosabb ZUgOlY ain át
eddig, el kenett il101HÜLllIa, hogy merto legyen hozza, ehhez
a. llagysztJmű, hosapadt eb llaIV<l.nJ'VUI'Ös víráguoz, el kenett dauog iua vauomásat, llOgy a szerereui nuíyen mas volt neki ielöbo,
az aradi rucuegyeduex az ouaui kaiouavarcs szetere szorurt. utcaiuun, amikor ott sWlgáH., s hogyau omolt tovább a P1SzlWS
varaza.;. n.tnou a Grabeuen s tavaly nyártol Prágában - " ... tu.iou akkor sohasem gondoltam rád ....· - egészen l:'arIsig. Ve .l:'árislg már nem ert el a beszámolója, rnert a lány kiszabadította
ujjait az övéi kozül, s anus.or utaua kapott, az irtozatnak valaIlll jege.s í'eieímeveí taszrtot.ta őt miud....et tenyerével mellen, f;
mire "monduni tudott volna valamit, már nem volt ott. Ekkor rujőt.t, hogy valunu 01ya1. csiuáít, amit a Iany nem érthetett meg,
elkezdett derengeni benne a sejtelem, hogy mások sem fogják'
megcrteui, és audig űtdogélt ott egyedül, míg' körülötte egyszerre
mar csak a Iiouuud cserépkályha látszott valóságosnak.
Amikor lement, az első pillanatban nem tapasztalt semmi
külöuoset; miudossze Seliua nem volt ott, de küiönben már sokan érkeztek, égtek a csillárok és vidámság volt a puha gyertyaíenyben. Megpróbált 'beszélgetni. Azok közé állt, akik Sophiet
. vettek körül a cserepkály ha cifra cserepei mellett, de Sophiet
eg'yszer're csak elhívtuk üs nemsokára visszajött és őt hívta fél~· ...UL

)':3:

- Te Steíf'erl, Mama azt üzeni, hog~' mégis legjobb lenne,
Íla most elmennél!
Ekkor elment, vonakodva, mégis Ieltűnés nélkül, csak az
UzÜSl.hZOKe wcstrúí iai nézett utána közömbösen, meg a HarrachBrandis fiún látszott, hogy vastag J ágyúgolyó-koponyájában tészket vert valami gyanú - és h osszú , eber zavaros éjszakája volt,
ajnalig hallgatta, hogy a közeli Paulanerkirche tornyának óraütései mindcn Ile;;yedorában hogyan kelnek át szobáj áig a házak
errnain 'út. Del von, amikor fÖlébred t, vagyishogy inkább fölkeltet ;e II hútyj n, Pál. Ei.::í:-lJ':ül' voltak együtt uégyszemközött azóta,
hogy Pál halálosan megg-yülölte Carolma miatt. Most hidegvolt, szigorú és parancsoló:
-- 'fc! Micsoda aljasságokat beszéltél te össze-vissza tegnap
iSelinának1 - Álomtól ziláltan bámult bátyja arcába. Az nem is
·.,.árt választ: "~ Lichnowakvué már kérette is Marnit és elmen-
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dott neki mindent, Mami kétségbe. van e6VC ús nem akar látni
mostmár nem tudom meddig... -Fölállt és már mentében szólt
.vissza. - En mindenesetre ... kötelességemnek érestem u ő mentesítésére Apánknak szólnil - Már nem is volt ott, de Mami
ezüstszürke fekete hajával s azzal a szép, sohasem öregedő arccal, megintcsak szorongatóan lebegett a szoba levegőjében, mint
annyiszor, de a nagyobb baj, hogy ujra meg ujra fölbukkant
meilette az öreg Széchenyi Ferenc nyomasztó fönsége. S így teli
el egy zavaros nap, s akkor uj ból Púl mondta meg neki, hog,
apja délutánra hívja.
Amíg le nem kellett mennie hozzá, a ház herrengasael oldaIának első emeletére, ott lödörgött a maga szobáibun és mardosó
bizonytalansággal bámult az utca tulsó oldalára. Keskeny, sötét
mellékutca volt ez, ahova a Széchenyi-palota hátulja nézett, szemközt valami feketére szürkült polgári bérház, ami most úgy hatott rá, mintha először látná. Iszonyúan idegen érzés volt ez az
egész idáig, tetőtől talpig, még tegnapelőtt is, mint valami őr
ző közegbe volt a szerelembe bepólyálva, do most védtelenné letl
Amikor lefelé ment a lópcsőkön és a palota első udvarára
nyíló hideg, magasablakú fob'otiük elvezették a barnásvöroere lak
kozott sötét, óriási ajtóhoz, ugyanazt a hideg szorongást érezte,
amit gyermekkorában, amikor husvétkor g'yó nni kellett mennie a
házi kápolnába,- az is ugyanitt volt, szornszédosan az apja dolgozó- és hálószobájával,
Apja inasa nyitott ajtót, a huszárruhás, vén, ór-iás czen'k:i paraszt, aki csak törve beszélt németül s akit éppen azért tartott.
maga mellett az apja, mert ök ketten mjndig magyaryl beszéltek egymással. Lesegítette köpenyet és bevezette a zöld és aranycsíkos' selyemtapétás falú világos várakozó terembe, ahová majdnem a, mennvezettöl egészen a padlóig érő ablakokon át vetette
be világosságát a szemközti behavazott háztető s úg~- tűnt fel,
hogy az övéhez sugározta hozzá a magáét az a halványan sárgásfehér, különös szőnyeg, amely az egész szobát borította. faltól falig egészen egybedolgozott puha báránvprémből. gz volt
az első, ami eltávolítóan, aggasztóan, szinte megalázóan hatott
minden látogatóra. ez a rideg finnyásság, amely önmaga és a világ közé odaállította ezt a finom, bársonypuha, majdnem hófe-hér felületet, hogy ezen meglássék minden ki'vülröl bejövő idegen
lépés nyoma. Itt, emeleten, ahol lakott, sérthetetlen volt a magánya, ü,zent, mint valami uralkodó, vagy kihallgatást kellett kérni tőle: s amint hallotta, az utolsó hónapok alatt már egészen
elnehezült - utolsó találkozásuknál már több volt, mint aggastyán, félig már ujra gyermekI
Éppen csak annyi ideje volt, bogy gondolkodjék, Ieiíljön-t
a faJak mellé helyezett egyik székre, amikor feltárult az apj
szebájának ajtaja, 8 a barnásvörös ajtflkerethen. mint val,an;
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óriási festmény képkeretében ö maga jelent meg hímzett, meleg,
súlyos selyem otthoni köntösében csoszogó járásával, és akkor
máris hozzá kellett sietni és kezetcsókolni neki, - lehajolt a szá-·
radtvörös-dohánylevél színű halvány Ioltokra az öreg kezefején
s az álla érintette a gyermekökölnyi pecsétgyűrű címeres rubinkövét, érezte a sárgás, széles ujjvégek éles, finom burnótszagát és
ez a gyermekkorát felécsapó erős, forró illat kissé megnyugtatta.
De azért mégis szinte a félálom merevségével nézett bele a megkinzott öreg arcba, amely fölött a szürke haj fölfelé volt fósülve minden oldalon, hogy elrejtse a vézna. keskeny fő. kopaszodását, Már ő sem viselt parőkát, noha egész életében azt viselt,
az előző század őskorából itt maradt aggastyán, akit, noha megtört és megtért. nem szüntek meg gyötörni valódi, vagy képzelt
bűnei. Mögüle tömjénillat áradt, oly gyöngén és halványan, hogy
annak, aki először érezte, találgatnia kellett, ez a· világi házban
szokatlan lehellet micsoda.
Bementek 'apja dolgozószobájába. A tömjénszag ennek leveg-őjében állt, mint valami kápolnáéban. A helyiség berendezése
egyszerre emlékeztetett könyvtárra és kápolnára. Olyan kápolnára, amelynél a falakat a parkettől a mennyezetig elborító
könyvsorole között szabályszerű oltár volt a falba mélyesztve, előt
te imádkozó pad állt. De volt ott 'egy alacsony, széles dolgozóasztal is, karosszékkel az öregnek, vele szemben egyetlen másik
szék, Apja az ablakhoz ment és közben intett neki, hogy üljön le
s ő le is ült. Arcába áradt a vér. A diófapad intarziái között,
amelyek az ő címerüket mutatták - a kétszer ismétlődő szögletes
dombok és kétszer ismétlődő keresztek között ferde sávban repülő s csőreikben olajágat tartó három repülő galamb heraldikus
szögletei fölött ott volt az fi gyöngyházberakásos doboz, egész kis
lúda, meryről Széchenyi tudta, hogy az ő levelei vannak benne.
Ezek a levelek ott voltak az asztalon, külön csoportokban. Arany
zsinórral átkötve. külön-külön a győri táborból valók, az aradiak,
a prágaiak - s Prágától kezdve a Párisig érő had iáraté, bennük az élete, a csataterek hajnali köde, kínlódó pénzgondok. menynyi minden, amit meg-írt s mennvi arriit nem írt meg... egy
párisi lány festéktől és könnyektől mocskos arcát látta maga előtt,
nem tudta, miért most éppen és miért oly kettős lelkiismeretfur.lalással.

Apja még mindig ott állt a palota behavazott udvarára néző
ablak mellett. Gondolatban követte apja tekintetét és vele együtt
látta a háromemeletes szürke falakat, a kapuboltozat bejáratától a hátsó lépcsőház sötét, keskeny alagútjáig, a hóval taposott
utat, azt az udvart. amely Széchenyi Ferencnek hosszú-hosszú
évek óta egyetlen látnivalója volt a külső világból, mert ki sem
mozdult innen sohasem, idekötötték öt a köszvény s az a csodálatos félelem, amit az emberek iránt érzett és aminek okát so203

hásem tudta elmondani. Há el tudná mondani... Ha el lehetne
móndani, amit eltakar ez az idáig jutott arc!
Elfordította róla pillantását s az imazsámoly fölötti képre nézett, Kétszázéves és rettenetes spanyol oltárkép volt, Krisztus llGolgothán: ijesztő Krisztus, aki a fekete égre mered föl keresatjén; egy háttérben az égre festett fakó napkorongnak visszás módon mégis előlről sütő sárga fényében, délidön. keserű ajka fölé
a náddorongon felnyujtott spongya eeetje és epéje közeledik, alatta a hullámzó tömeg s a kép alján az előteret egészen elfoglalva.
hatalmasan és részletesen kidolgozott alakú zsoldosok kockástak
köpenyéért, a Varratlan Köntösért. Ez is volt a kép neve.
Akkor apja visszajött vele szembe s leült fl arca annyira aggódó, szomorú, kedves és zavart volt, hogy Széchenyiben az &
őrült gondolat támadt, hogy ma este, ma este még Selinávtill
lesz együtt.
3.
Az örökké nedves, tétova és hosszú idő óta már idegessé vált
szemek most megkeresték az övét, s apja pillantása most lassan
ugyanazzá a hideg, erős kék kristállyá lett, amivel valaha a fia
gyermekkora fölé hajol t.
- Micsoda szörnyeteg és sikamlós dolgokat beszéltél te annak
a kislánynak' - kérdezte gyönge hangon. Fia előtt pedig egyszerre ott v.olt a teg nupelő tti I őrült pillanat egész varázsa. Az
aggastyán irtózatos ereje éppen abban volt, hogy mindig lágy
tudott lenni és kíméletes. Igy kérdezte meg most is:
- Ugy-e igazT!
A válasz, mint a Iuldoklóé:
- Az!
.
~ És ... El a metsző burnótillat ugvanúsry közeledett h071zá, mint ahogyan a gyóntatórács tulsó oldaláról életében nem
egyszer egyik-másik pap kemény dohányszaga és suttogása:
... és ... miért tetted ~
.
Ez a döntő pillanat, de értelmes maeyaráznt helyett csak &r
telmetlen töredékekkel lehet vég igharcolnia. Dadogott:
- Szerottem ... - de rnost egyszerre érezte, hogy az az érzés,
amely e1tclítette őt az előző hetek alatt a haja szájaitól egész 3
sarkáig, milyen szégyenletesen üres és könnyű ahhoz képest, ami
eh hez a gyöngehnnaú, gyűrötten pergamenarebőrű a{!,gastyánho~
fűzi, az összetartozásnak és valami rettenetes, de fölötte mégill
uralkodó azonosságnak szörnveteg erejével. -- Szóval ... úgy éreztem, nem leszek hozzá méltó... ha nem mondom meg _. neki. ..
Elhallgatott; apja arca csodálkozó figyelemmel vizsgálta. A
gyarló, szétfolyó öreg vonások most olyanok voltak, mint egy
orvoséí, E"y idezen orvoséi, aki meghökken ve, távolról hajlik eg}
számára ismeretlen és értelmetlen baj, a szerelern fölé. Vajjon
tudja-e még, mi az~ - villant a fiú eszébe, és el tudja-e kép-
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seíni azt a hamvas és lesujtó bájt, amely akkor úgy fölébe kerekedett, és mint a csontokból a velőt, szívte ki értelmén Apjában pontosan az volt a rendkívüli, hogy mindig halálos bizton~gal követte a gondolatát annak, akivel beszélt.
- Azt mondják - adta vissza a választ fia kérdésére, sainte
a visszhang érzékenységével - hogy nagyon szép az a kislány,
Úgy mondják, az édesanyjára hasonlít. Ismertem, amikor fiatal
volt. Valóban ... - s hátradől t, megpihent, és gondosan, kényelmesen válogatott a szavak között - ... valóban ... gyönyörú voll
Ez megnyugtatta, hogy apja érti és érzi őt s egy pillanatra
eltelt hálával, alázattal és csodálattal. És mint nem egyszer annyi
más baját, lovat, egyenruhát, pénzt, adósságot, kínlódó magyarázatokban. - ugyanígy magyarázta meg most, hogy amit tett.
azt ősziuteségből, a teljes átadás tiszta szenvedélyéből tette. Hogy
ezt milyen szavakkal magyarázta meg apjának, azt sem akkor
nem tudta, sem később nem emlékezett rá, Csak azt látta, hogy
a.z egyszerre bólint, egészen meghökkentöen ható megértéssel:
- Értem!
Hallgatott egy darabig és Széchenyi előtt most újból minden
kristálytiszta lett, a sorsa mostmár apja mindenhatónak tűnő
kezében volt. Az volt a homályos gondolata, hogy most nem mer
gondolni semmire. De azért Selinára gondolt, olyan erősen, hogy
szédült tőle. Apja kérdése térítette magához:
- És-amit elmondtál neki... az mind ... valóban magtörtént'[
Igen, ez volt hátra, ez volt a legfélemletesebb, s minthacsak
villám világította volna meg előtte, tudatába jutott, hogy ez volt
az, amitől ob-an öntudatlanul félt és reszketett, hogy ez 8 kényes aggastyán, róla, ezeket ... Megnedvesítette ajkát,.nyelt egyet..
II a gallérjában érezte teste hőségét.
- Igen!
A hangok éppencsak elváltak az ajkától, mint a lehellet. S a»
aggastyán egyszerre összeroskadt. Külsőleg talán nem is tör-tént . rajta észrevehető változás, vagy csak alig.
- Ez sok és súlyos bűn volt - mondta végül megsértve, gorombán .mély hangon.
- Még több is volt - válaszolta a fia egyszerre bátran és
keserűn. Ebben a pillanatban kész volt elmondani mindent, a
többieket is. Selina mostrúár eltünt a keserűség és szégyen viharában.
- Nem! - s az apja szinte ijedt elhárítással emelte föl a keoot. nem akarta ezeket a dolgokat hallani. A csend ujra fullasztó
lett. Aztán ujra megkérdezte:
- És azt a sok pénzt is, amit... amit... - Nem fejezte be,
de a fia megértette kíméletességét, hogy ezt hallgatja el: " ...amit
amit... kicsaltál belőlem..."
- Igen, erre költöttem el - vallotta fásult őszinteséggel.

- :e:e nem volt lelkiismeretednek nehéz, hogy ennyire, hogy
ennyire ... - 8 a. kímélete, most uj ból a. kímélete annyira fajt."
hogy Széchenyi felállt, Csak hangosabban akart beszélni, mert
illve már nem tudott volna, csak hangosabb akart lenni, hogy
~ apja meghallja s nem vette észre, hogy valósággal üvölt:
- De igen! Mindig bántott. Mindig minden nagyon bántott.
De éppen ezért akartam neki mindezt elmondani, hogy a terhétől
megszabaduljak!
Apja fölállt és visszaültette és ujból rendkívüli volt:
- Bocsáss meg, hogy előbb nem gondoltam erre. Megint t<>l~
,jesen értelek.
Széchenyi szinte kimerülten, verejtékezve ült vissza a. székbe.
a szeme véres volt, az ajka nedves, mint valami fiatal varlállaté. Az apja pedig aztán egyszercsak beszélni kezdett, először
bizonytalanul és dadogva, a maga tétova módján, de utána egyre
gyorsabban, végül egészen lázas gyorsasággal.
~ Nagyon kedves fiam, meg kell bocsájtanod. láttad, a Ievelekről, éppen velük foglalkoztam, II leveleiddel, amikben. kértél.
miudig csak pénzt és ujra kértél, és én adtam sz ívesen és magamat vádolva, hogy nem tudtam lIdwd adni mást, csak pénzt.
mit tudtam volna adni mást, mikor csak azt kértél, pedig miudig korholtam magamat, mert sejtettem, hogy megrontalak vele,
ilyen fiatal és ilyen érzéki fiúnak nem való ennyi, dehát ha ezzel én tettelek ilyen né, magamat is vádolnom kell miattad, engem magamat is, szegényt, pedig ha tudtad volna, rnennvit imádkoztam érted és miattad, mert éppen tégedet, nem tudom miért
szerettelek mindig és szerétlek most is a legjobban, csak éppen
olyan nehéz ezt nekem kimutatnom. de most látom, hogy talán
mégsem egészen hiába imádkoztam érted, mert volt benned valami, ami az enyém, és ugyanúgy ahogyan én most már hosszú évek
óta igyekszem rn indig szabadulni és szabad lenni a bűneim terhétől, ugyanúgy akartad te is fiacskám elmondani annak a kiAlánynak a magadét, hogy így azubadulj meg a tieidtöl, vagy hogy
talán íbTY legyél neki kedves, egészen kedves, úg~" ahogyan vagy, édes
fiam, csakhogy tH nem tehetsz, arról. hogy tévedtél. neni tehetsz
arról, hogy még nem tudsz valamit, amihez lehet, hogy csak sok
küzködés után fogsz eljutni, ugyanúgy, ahogyan én eljutottam.
Lehet, hogy most még meg EP fogod ,~rtcni, "UI.:',Y ha megértea
is, de nem tudod átérteni. hogy mit jelent: hogy embereknek
hiába akarod föltárni magadat és odaadni magadat, usrvanú.rv.
ahogyarr vagy, drága szegénykém, a bűneiddel együtt, pedig miud
bűnösek vagyunk, de azért a bűneink nem kellenek egymásnak.
megvetjük és utáljuk egymás bűneit, megfélemledünk egymás
bűneitől, mint ahogy az a kis lány a tieid től, hiába volt beléd
szerelmes, és én is utáltalak és megvetettelek az előbb míattuk,
hiába vagyok apád és magam is szegény bűnös, Csak
íUl6

egyetleoo!,,"'Y valaki van, aki elfogad bennünket a bűneink
kel együtt, úgy ahogy vagyunk, egyetlen egy, akinek föltárhatjuk II magunk szonnyét, minden tisztátalanságunkat a Legtisztábbnak, (i ez Ö.,. -Iézus Krisztus; és ha te nem is előtte és feléje
tetted~ hogy fel akartad tárni magadat és át akartad adni magadat és még csuk nem is felém, azért én mégis nemcsakhogy megboesájtok neked ezért, hanem örülök, hOg)' ezt tetted, hogy egyáltalában eszedbe jutott és megkísérelte d, iiriiWk, hogy megakadt
benned a horgonya valaminek, talán a férfiasságnak és lelklismeretességnek, talan az én imádságaimnak és a kegyelemnek,
de lásd, ezt feléje kellett volna tenned - és anélkül, hogy hátra
intett volna, a képre utalt -- , .. és éti most lIem tudok mondani
neked semmit, én szegény, aki magam is zátonyra jutottam azon,
hogy nem tudtam helyesen összekapcsolni Isten szeretetét az ernherék szeretetével, s ez lesz a legnehezebb kérdés neked is, de
most csak men], majd talán teszek valamit, hogy megbéküljenek
veliink Lichnowskyék, most rneu], de 1M feledd ol, nem szabad
elfelaitened, hogy a bűn ...
4.

Maga sem tudta. hogyan jutott vissza a szobáiba - lehet,
hogy öreg András vezette viasza és csak akkor tért magához,
amikor ID'Ü' ujra ott volt, - akkor már sötét volt, szétszórt, homályos esti fények, ő pedig teli volt egy csomó homályos gondolatta! a bűnről és Krisztusról.
r. . . A
bűn ... milyen kiesi volt még, gyermek még, amikor a
bűn ha gyermekien rossz volt. vagy "cRJÍ.uyát" gondolt ~ ott
sötétlett vele a gyerekszobában, ahol az éjjeli mécs ·égett IS ő felébredt a szemfájdító súlyos vörösségre. meg a bánat és á félelem mardosására, de azután az álom sötét forrósága jött és utána
a nappalbull elhalványul minden ... De milyen más ez a megátalkodotrsao-. a benne szétszivársró piszkos iZ7.ás. és az, hon az ember mindig szégyent érez és hiányt és minden jóakaratot felindít utána. magában, szeretni az embereket, és szcretni néha őt
is, igen, Krisztust, aki a fekete égre mered fel keresztjén, egy
háttérben az égre festett fakó napkorongnak visszásan előlről
sütő éles sárga fényében, délidőn, egyedül a magasban az alatta
hullámzó közöny és gyűlölet fölött, keserű ajka felé nem köseledik más, csak a spongya ecetje és epéje és varratlan köntöséért hullanak a játék kockái... - és amíg járt föl és alá, vele
szemben .felg'yúltak és szétfoly tak az estébell a szemközti ház ablakainak Iényei, azétfolytak az estében. aztán. kialudtak az éjszakában, s lefeküdt és gondolatai forgatták, rnint az örvény esak: Egyetlen Valaki van, Akinek bűneinkkel együtt is kellünk ...
és hallgatta, hogy a közeli Paulanerkirche harangütései hogy kelnek át a h ú... ak ormain, és akkor egyszercsak reggel lett... reggel
Hfl férfikor, s a bűn, a bánat és halál íze!
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A katolíkus egyház

életében
zsiteljesen ismeretlen" részletét eleveníti fel és világítja meg
Mario Ginetti abban az érdekes
írásában, amelyet az Osservatore nomono adott közre, A
zsinatnak, amelytől az egyház
mcgúdhódúsát várták "főben és
tagokban", 1537 május ;!;J-án
kellett volna összeülnie. Ezt az
időpontot még 1536 június 2-án
határozta Illeg a pápa, a Far
nese-esaládból
származó III.
Pál, aki egy bizottságet is ki.
küldött azzal a feladattal, hog5
a zsinat számára dolgozza ki a
szükségesnek mutatkozó javaslatokat. A zsinat azonban, mint
tudjuk, .csak nyolc évvel később. 1545 december IB-án nyi lt
meg. Hogy .közben mi minden
történt, eppen arról szól m.ost
Ginetti
A bizottság, amelynek kilenc
tagja volt, 1537 március 9-ére
befejezte .munkáját és emlékiratot terjesztett a pápa elé. A pápa azonban nemcsak a címot, dl
a szőveget iR túlságosan L1SZ
szúnak és bonyolultnak talál
ta, miro az emlékirat anyagú
hól Quirini bíboros irúnv ításáVVL eO'y tömörebb és tárgy:L1ás·
ra alkalmasabb fogalmazvány t
szerkesztettek. Igy születott ma?
"Consilium Aureum", "Aranytanács" címmel az az írásmű.
amelynek tartalmáról később a
zsinati atyák is tájékoztatást
kaptak. Ah okmányban első helyen és a. log'nagyobb hangsúlyIya], a papok kiválasztásának éH
nevelésének kérdése szerepelt. A
bizottság mindenekelőtt annak
kimondását kérte, hogy a jiivő
ben csak arra méltó és a kívá-

döntő jelentőségű tridenti
nat előkészítésenek "szinte

nalmáknak

meg-felelő

szerné-

Lr i a Mihelioli

Vili

lyek
részére szabad
kiszolgáltatui
a
szeut
rendeket.
I!Jppen ezért és abban a reményben, hogy a példát majd a többt PUl>lhJt{ Hl xoveu, aJ<J.nlOtták
a pápának, hogy jelöljon ki három szeutelotű és müvelt preIátust a római papnövendékek
nevelésének
és
képzésének
cg'y ÜLWH felügyeletére. l\1.mdell
bizonnyal sugalmazója. EÍ8 eaírája íutt így az OKID<J.ilY a zsinat ;,Cum adolescentium aetas"
kezdotű
híres határozatának,
auiery a modern szemiuáriumok
felállítására vezetett. S az egyháztörténészek helyesen állapitották meg: ha csupán ez maradt volna a tridenti zsina1
egyetlen uümölcse, már ezze!
is örökre emlékezetessé válik.
De térjünk "issza magára ar
okmányra, amely körül ugyancsak sok vihar támad" Alig
terjedt cl a hír, hogy dolgoznak
rujLa - írja Ginetti -, egy "érdekelt ellenzék" nyomban nekifogott,hogy eleve hitelét rontsa. Gúnyhoz és tréfához nyúltak, ami iránt annyira fogé
kony a római nép. Hogy gátal
emeljen az ellenzék elé, a pápa
15;.,ő november l;;-lÍu kemény bt>
azédet tartott a konzisztórium
.ban B két alapvető tételt szö
gezott le. Az egyik az volt, hozv
"kerüljön bármibe", dll & reformnak be kell következnie. A
második, hogy a zsinat képte
len lenne hasznos muukát vé
il" !'Ili, ha a reformokat már olő
zőleg komolyan át nem tanul
mányozzák, S nagy alásatossá
g-út tanúsítva, felszólította a pápa 1:1. bíborosokat. hogy a meg
kiitiitt.ség minden érzése nélkül.
szabadon mutassanak rá azokMl
II IIi húkra Vl1.'ry forr.tatókossá
~·okra., l,uneiy;>k,et az okmányhan

találnak. l .. pápának ez a fellépése elhallgattatta az ellenzéket.
amelynek zavara még nagyobb
tett. amikor 1536 december 22-én
Dyilv~!1ot!ságra került, hogy a
..hírhedt bizottsáe" három tUQ"ja
mebkapfa a bíbort: az 01a8:8
Caraffa, a franciu, Sadoleto és
az augo! Polo, A bizottság eluöke. a velencei Contarini már
rég-ebhr(í/ bíboros volt. Az ekirént felbátor-ított bízottsáe viszout annál lelkesebben folytatLa a munkár, úgyannyira, hogy
~ megbízutástól számított ötödik hónapra már el iR készült
vele. A tervezetet Contarini bíbo~'os n:y'ujt{)tta át a pánának.
ab ebbol az alkalomhól érte.kezletre h ívt a meg n.z iíHHzeH
bíborosokat,
A
javasol t reformokat a
Quirini-féle átdolvozás utóbb a
következő csoportokra tagolta:
l. n:r. ~O'vhii"i rend <'''entr;(.(~ének
kiszolgáltatása, miként már említettük; 2. az egyházi javadalmak halmozása; 3. a központi
egyházkormányzat ügyei; 4. a
nuneiusok és pápai lezátusok
jO[J'ai; 5. az istentisztelet. Il HZ;)kások és a szeretotművek. Mindezeket a java-.la t n1Tat a h itf ndománvok művelőihez intézett
olyan irányú ünnepélyes felszólítás előzte meg. hogy nng-yobh
iizi1rorúságot tanúsítsanak a keresztény tan kezelésében. Az értekesleten maga Contarini ismertette li t!~rvezetet és mR'!"YRrázatot is fűzött hozzá. Utána
a pápa elrendelte, h01rY az emlékirat egv-r..g-y műsolatát osz
szák ki a bíborosok nak. U1ryanakkor arra kérte a bíborosokat.
holry" ésarevételeiket méz fl zsi.iat öSRzcülése előtt hozzák tudomására,
Mindez 15a7 máreius 9-én törtim:~ a zsinatnak pedig' rn-rlns
:)S -rn kellett volna kozdődnie,
;"';!Iholyf.!'tl ;1 TIÚP:l Mantovát

válasatotta s Ú~ látszott, hogT
minden rendben is' van. A pápa már készen állt az indulásra, csupán Gonzaga I. Perene
megíg-ért válaszát várta. Ez a
válasz uzon ban sohasern érkezett meg. Egy uralkodó herceg
szeszélye vagy féleleme Ya<:!'y
haszonleső önzése
mondja
Giuetti ,-- nyolc esztendőre befékezte az egyház gépesetét.
amely már oly szereucsésen
mozvásba jött. III. Pált mélyen
lesujtotta It balsiker. amellyel II
"Consilium A ureum" is elvesztette időszerűségét. A pápa ast
a szerepet szánta neki. hogy gerince és irányitója legyen a zsinat tanáoskozásainak, ha azonban nincsen zsinat, mire jó az
egész tervezeU Ekként érveltek a reformok ellenzői, akik
Fln" t Inál' meg' is tudták akadályozni a hivatalos közzétételt, Az értékes írásmű. amelyhez annyi szakértelem. fáradság
és reménység fűződött. ezzel hivatalosan nem létezővé vált. Am
II hivatalos fórumok megkerülésével mégis nyilvánosságra jutott ~~153S-han . s a pápai kormányzat hasztalan próbálta öszazeszedetni a példányokal A hivatalos álláspont ugyanis &.'J
volt. hogy a kiadvány "rendkívüli mértékben alkalmatlan és
káros", mart olyan időben mntat rá az egyházi élet hibáira,
és pedig teljes tekintállvel és
hitelesséeeel. amikor vajmi ke-vés lehetőség van azok 0",08lására, Példányok kerültek Németországba is, ahol Luther
'oem is. késlekedett 8. felhasználással.
Talán túlsácosan iq sok emberi gyöngeség hadakozott II
.,Consilium A nreurn" körül állapítja meg Ginetti -. de ma
már nillanati e sem lehet vit&."l,
hogy cr,.; az írásmű, »melv még
a szakkörökben is jóformh u,-
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meretlen, valóban javára 82>01szet alakulására. Párisi áV'''H
az egyháznak és hogy ha- alatt, 18ö7-uen tevékenyen részttasa jó\'cKonyan nyi íuusozotf vett a szimbolista festőiskola
meguí apHósauan, Négy évvel
meg a tridenti zsinat történelmi határozataiban. S négyszáz
utána 'I'ahi tibe hajózott, hogy
év távlatából sem olvashatjuk a tropikus égalj szinpompáját
meghatódás nélkül a kilencea ~anllull{ln~OL.Za. 189J-ban V1SSza,.
bizottság jelen.tesének z1trÓsz.a- tért Pár-isba, de már a kő vet
vaitr "Mindenben eleget t.,.Ulink . kező évbe., végkép búcsút monlelkiismeretünknek, nem anóllí.iil dott a uvug ati világnak. A polia nagy reménység nélkül, hogy néziai sz igetekre utazott s itt is
a 're pápaságoa alatt, nevednek
halt meg ] ;)03- ban, 54 éves koörök dicsőségéül, megtisztultnak rában. Legiuresebb képei: .A
látjuk Isten egyházát, szépnok, sárga Kr isz tus, .Jákob birkőzra
mint a galambot, ('.gynek b, eg'yaz angyallal, Bretagnei táj,
ségesnek önmagában. Te a Pál
Maóri nők, A szellem őrködik.
nevet vetted fel, reméljük, utá- Igen szép faf'aragvú.nyokat 610
uozni fogod Pált aszeretdben
kőrajzokat is készített.
is. Ö eszközül választatott, hozv
Az utolsó év elején történt.
elvigye Kr isetus nevét. II pogáhogy Gauguint, aki Atuana KiJnyoknak. Te, reméljük, arra getéri éldegélt, az árvíz két ho
választattál,hogy élővé tegyed napra kürülzárfa lakásában. Ezt
saiveinkben és ténykedéseink- az időt használta fel a művész
ben azt a nevet, amelyet már
arra, . hogy megírja "bizalmak
elfelejtettek a pogányok és mi, nuprojút'. Nem tekintette ezt
papok is; hogy meggyógyítsd könyvnek: "a könyv
úgy
betegségünket; hogy egy akol- mond -, még a rossz köny v i..
ban egyesítsd Krisztus juh ai t,
komoly dorog", de mégis ol
hogy eltávolítad fejünk felől küldte barút.iúnak, André FOlI
Isten haragját &-; megérdemelt
tainasnak, azzal a kéréssel, hogy
és már lesuj tóban levő bosszúhalála után hozza nyilváuosságját."
ra. -.Májusban már meg is halt
•
Gauguin, du közel húsz év tell.
el, míg a nanló, amelyet a csaPaul Gauguin mint ember is,
lád vett birtokába, valóban megmint festő is egyike a százndvég legérdekesebb egyéniségei- jelent. Szövezét a -művész legidű;.;ehb fia. Einilo Gauguin rel!
nek. Kora ifjúságának kisebbdezte .sajtó a lú ;.; ő írt előszót
nagyobb kalandjai után, ameis II kiadványhoz,
lyek Délamerikáisr elvezették,
egyideig a tőzsdén jlÍtszott.
Meglehetősen Ismert adatok
ezek és csak azért éreztern hasz,
Arnint azután felülkerekedott
művései hajlama, abbahagyta a
no-nak a le!tlÍevpnítésüket, mert
jövedelmező
üzleteskedést és
a Time and Tide cikkéről kívá
nok szól ní, amely a "bizalma.·
festegetni kezdett. Előbb az
naplóval" foglalkozik. A napló
imjrressziorristák ezétbontó \ B8
uXY<1nIR (};]"g'uin halálának Iélelemző
eljárását követte, dc:
esakhamar rátért az összegező, százados fordulójára most ana látottakat határozott kenturok gol fordításban is megjelent. ~A.
közé foglaló és lehetőleg nagy
("kk m',erzője, Julian Hall, mindenekelőtt megállapítja, hO:-'7 e');
szinloltokban kifejező festési
a napló nem napi feljegyzések
modra, amivel maradandó hagyüjteménye, oe nem is bOflZá
tást gyakorolt a modern Iosté-
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moló olyan mozsanatokról, amehogy milyen meglátások .nyilIyeknek sarkalatos fontosságuk
nak a kortársak fdíjl. hanem
lett volna Gauguin életében. Az
hogy miként IL~p elénk maga
egyetlen kivétel az az időszak, Gauguin. Önarckép-e a napló'
amelyet Gauguin és Van Gogh
S ha az, milyennek mutatda maegyütt töltött el Arlesban. A
gát a készltojeT Mezísmer.iük-e
szerencsétleu sorsú, zseniális holbelőle talán el,hzör igaldL
land festőn ukkor már kitört az -- a hányatott életű muvészt s.
elmebaj. Kétszer is megtámadta
végén rokonszenvezünk-e vvelef
Gauguint 8 a második alkalom
Hall azt feleli erre, hogy egy
,lt"l: Jtw,lgta a .-a..iát fillet. Vun
vonatkozásban egészen trszta :;)
Gogh akkor elmegyógyintézetbe benyomás, ami az olvasóban
került, ahol csakhamar öngyilmarad: Gauguin fia helyesen
. kos lett. Gauguin elmondja, érezte meg és helyesen hangsű
Iyozta ki az előszóban, l:wgy a
hogy sok mindent meg szerotett
VOlna írui barátjáról, csak ,,'oannapró semmiben som támasztja
gulatra várt". Úgy látszik azonalá a Gauguin-legendák sátáni
ban, hasztalanul várt.
jeUegét. Sehol sem adja jeIét
Ha eltekintünk ettől a rövid, a napló annak a keserűen 'gúnyos Ő8 kajin könvortelonségde jellegzetes rósztől; a napló
nek amelyet embertársai kezonagyon kevéssé tájékoztat eseléséhen a művésznek tulajdoníményekről.
Hallgat Gauguin
tottak, sem annak a úml1.t1kus
muuaamódszeréröl és techmkárnegszállottságnak, amelr alkojáról is. Itt-ott említ kortárs
tásaiban titkozik elő. Lehet,
művészeket, de többnyire közheI,ogy egyes észrevételoiben -lyek vagy általánosságok
nőkről, vallúsrólés a
római
"igen jÓl rajzol" - kíséretében.
egyházról _. a megdöbbentést
Legtöbb figyelmet még DegRSkereste, ami sikerült is neki,
nak szentel, akit Gauguin eg-yik
azt azonban, hogy sötétebb melismerőse "kellemes vén med vélékszándékai is lettek volna.
nek" jellemzett előtte. Gauxui ti
igyekszik cáfolni ezt. "Öreg, vagy hogy érzelmi világának
mint Matuzsálem - írja egyeb- valami különösebb komplexusa
húzódnék meg mögőttük, a napként róla. .Mondom, mint Matuló semmikép sem sugalmazza.
zsálem, mert úgy gondolvm.
Egészséges embert tükrűa az
liogy Matuzsálem százéves koírás. N agyzásihóbortra sem
rában a mai harmincasokhoz
hasonlíthatott.
Degas
pedig
utal, Nem ad tápot arra a felmindenesetre fiata}." Érdemes . tevesre sem, hogy olyancmber
szól hozzánk, aki az elszenveidézui azt is. amit Manetre vodett csalódások és kiábrándulánatkozóan jegyzett fel. "Én csak
sok okozta lelki zavarok nyoműkedvelő vagyok" - jelentette
mán veszedelmes lett volna. baki Gauguin, amikor Manet megdicsérte egyik "vasárnapi" ké- rátaira.
Éppen
ellenkezően:
pét. Ó. nem - felelte II nagy liauguin jellemének pozitiv vomeater _o, a festészetben nin- násaiként bontakozik ki a napcsenek műkedvelők; csak olya- lóból a türelmesség, higgadtság
nok, akik rossz képeket festeés lélekjelentét. Ebböl a könyvnek." "Édes volt hallanom" -ből csak arra következtethetünk,
fűzi hozzá Gauguin.
hogy amit Gauguin akkoriban
Ami azonban izgatja kíván- az élettől kért, mindÜ~L:Q ez
volt: engedjék dolgo1.niőt., ElI.~
esiságnnkut, nem annyira az,
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nek kedvéért mondott le mín- lata ellen is fellázad annak.
denr/H és szakadt el minJentől, hogy a művész kifejtse: mi von
ezzel vagy azzal a szándéka,
amit szükségtelennek, nem feltétlenül fontosnak ítélt, Csak mert 'ha a szemlélők maguktól
az akaratának szabadságához és nem jönnek rá, akkor nyilván
egyénisége sértetlenségéhez kí- rossz a krvitel, ez esetben pevánt ragaszkodni a végtelen- dig semmi értelme azon erős
eégig.
ködnie. hogy most már jobban
is. meg tudná csinálni. Az ilYP,9Ebből a szempontból is tigYIh
mi Gauguin szerint meddő ídölemreméltók a -naplónak azok a
résseí, amelyekben Gauguin RI"- fecsérlés, emellett sérti a művé
ról nyilatkozik, hogy miként veszi erkölcsöt és önérzetet is.
lekedett ő maga a munkájárol,
A napló jobbára csak olyan
Egyik helyen azt mondja, nagy dolgokkal foglalkozik, amiket
bár hasznos a művésznek a mo- Gauguin önállóan, másoktól fügdel, mégill jobb, ha emlékezet- getlenül ismert és figyelt meg.
N ag-yon ritkán engedi, hogy
ből felilt, mert "munkád így V!I.lóban a sajátod lesz; a te meg- olyan embert lássunk benne, aki
másoktól is tanult, Ha mézís
énésed, a te értelmed diadalmaskodik a műkedvelő SZBlllO . megteszi, rövid és elmés kiszófölött." Sajnos - jegyzi meg sokkal kíséri. Mint például:
"Könnyű
mondani: ,Ez as
Hall -, a "műkedvelő" kifej;.:7,piJ értelme nem világos. Ám
enyém.' De mennvivel nehezebb
ilKszhangban van így is az idé- mondani: .Ez a mienk'," És ké. aett rész Gauguin alapeszméjásőbb: ,.Ahhoz,
hogy tudjunk
Tej, amely szerint a művész felmiként adni, tudnunk kell miadata a lelkes és szenvedélyes ként kapni is." S a fő oka tae!m~lyedp,s a tárevban, az inlán, amiér-t ezek a megjll~'Yzé·
l:ább belső et!Yedi jellegzetell<lé·· sek is érdekesek, hogy alapjában nagy alázatosság é8 igazsággf'& megragadása, tekintet nélkül mások tapasztalataira, tő érzet nyilvánul meg benn uk. Ea
H·leÚ'!Q fü~getlenl'1óQ'hp,n bá-mi- bármilyen különös is - fejeféle idegen segítségtöI. S Gau- zi be Hall '-, de 62 maru-I Ganguinről az általános benyomáguiu - állapítja :rp.eg Hall hŰRPO'PR is maradt ehhez fi felllunk is, amikor végére értünk
fogá!láho:&. Soha sem fordult a könyvn('k.
meg agyában, hogy másként it;
•
Hogy az ujabban annyira gyalehetne s nem is engedte sol.a,
ho.-y az élet történéseí más kori influenza összefüggébl.eu
il"~nyba vigyék.
van a téli, de mégsem télies idő
Á napló szembetűnő vonása,
járással, !lJ ilvánvaló miudanyhOO"V nem találkozunk benne a
nyiunk előtt. A tudomány f.zámára azonban nem olzan ere,.le~Jti!lebb panasszal sem azok
szerű feladat az, hOK" ok>lá.gi
miatt az anyagi nehézségek miatt, amelyek Gauzuin terveit kapcsolatot igazoljon eg) Ielől a
ném egyszer keresztülhúzták. A bacillusok felburjánzása I}.~ armt'ivész. meg sem kísérli. ho~ tőképesaége, másfelől az éghajkudareaira ilyen kívülálló ok- lati adottságok között. .llinuellban keresse a jnaevarásatot. S
esetre tény, hogy a klíllHlnak
'talán még feltűnőbb. hogy Gau- az emberi s~ervezetre gyakorolt
pin sohasern mond kri tikát a
hatásait nia már igen pontos
.&ját lDuukáiról. Még a gondo- statiBz.tikai kímutatások és kór-
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történeti megfigyelések tanúaitják. Mellette szélnak Jaboratóriumi kiserretek is, amelyek annak nyomában indultak meg",
hogy Pasteur a lábaknak vrzben való lehűtesével Iogekounyá
tette a tyúket a karbunkulusnak, "darázsfészeknek" nevezett
gyulladáso>! elváltozás iráut,
amely képes a csontig átszoni
a lágy részeket,
Izgalmas kérdés, annyi bizonyos. Nagy érdeklődéssei wcrüitem íg:f bele Dino Urtbaudi
orvosprofesszor tanulmáuyúba,
amelyet "Az éghajlat miudeunapl eletünkheu címrnel eredetileg a torinói egyetem egyik
kiadványa, a Communicaeioni
Geouraphiche közölt l!f):J·m; kő
teteben. A levegő vízturrahnu, a
napsugárzás, a hőmérséklet. a
légköri nyomás, a ISzéljáras és
a iegküri elektromosság eszer.i nt
azok a tényezők; amelyek hehlyásolják szervezetünk clleuúllását a kórokozó csírákkal :;Z(:Hlben, vagy egyébként is kihat
nak egészségi állapotunkra.
Ami a légköri nedvessógot illeti, ennek mérve elsősorban abból a szempontból jelentős. nogy
minel vízdúsabb a levegő, UIlnál könnyebben és törnegeseb, ben úszunk benne az u. n. "luikrobás csoppccskék": olyan V! zcseppek. amelyek magukba bzedik és továbbviszik a terLo..-;"tt,
helyen kilégzett vagy egyébkent
a levegőtérbe jut.ot.t lHl.;Ü1U:,<)kat. Trilla t bizonyította be,
hogy ezeknek a mikrobás csenpccskékuek elsőr-endlÍ s7.enlpük
van a betegségek, külöuösen a
ragályos bewg-:;egek, towg az
influenza, a szövődrnényes nathahurut él> a kiütéses ieÍlak tcrjesztésében. Új életre kelt tehát,
modern tudom.iuvos formában,
~ "miazmák" antik elmélete. A
fertőzésnek valóságg a l ,~zúl1ító
hajóivá válhatnak azok a kö-

dök, amelyek a nagyvhrosÍ kö:r!'
zetek folött keletkeznek, amikor
a por és a füst előidézi a nspárák sűrüsodését. !Ile~je~yzi
Gribaudi, hogy a köd közvetlenül is halált okozhat. ha magába gYÜJti a kütönben tovaillanó
mérgezo gázokat, mint ahogyan
l!:liiO decembereheu a
:M.OISavölgyben történt. mikor il! elitY
tucat ember vesztette életét,
A napszúrás, amely fedetlen
bőrön keresztűl érneti
a:& embert, sokkal ismertebb, semhogy
szólnuuk kellene róla, Megvannak azonban a gyenge uapsugárzásllak is a hátrányai, hoszá ugyancsak súlyosak. Az angolkór és a görcsre hajlandóság szorosau összefügg a kellő
fény hiányával. A gyengén
napsugárzott
tájakon,
mint
Grönlandban, Izrandban, sőt
Svódország'ban is, könnyebben
terjed a gümőkór. Más fertőző
betegségek is vannak, amelyeket
saít a napsugárzás erégteiensége, A professzor itt a fertő
zéses gyulladások egész sorát
említi, köztük az agyhártya- és
az agyvelőgyulladást is. Utal
arra, hogy "Vol' or iuger mindezeket "heliofob". "nap félő" ragáIyokriak nevezi, szemben a "heliofil", a "napkedvelő" ragály okkal, amilyenek a tífuss.. ft
vérhas, a kolera és a gyermekh.-u u iux, amerveknek terjedését
kétségkívül előmozdítja az erős
napfényesség. Ez is egyik ma
gynrázuta annak, hogy mindon
évszak II ak megvan 'a sajátos
egészségi veszedelme. A "nap-kedvolő"
fertőzések nyárra ó8
őszre,
a "napfélő" f'ertőzósek
télre' és tavaszra esnek.
A hőség általában kedvez a.
kórokozó csírák szaporodáxának, ugyanakkor pedig csük
hnti az emésztőnedvek kiT&lasztásat s ezzel áltaHmo"p'Í ....l-,nn
kisebbíti a szervezet védekeső
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lcépeBBégét.
A
legkomolyabb
fennakadások a bélműkődésben
állnak el~. Különösen gyakori
ilyenkor a "secspm:-;l,nél II gyomor- és bélgyulladás. Ha ritkább is, de sokkal veszedelmesebb a hög-uta, amely példúul

19M júliul>ában több mint 5000
ember életét oltotta ki a Mis-

síssípp! felső és középső medencéjében.
Köztudomásúak azok a légzési, vérkeringési és 8e-véh zavarok. amelyeket nagyobb magasságban a légköri nyomás csökkenése okoz. He~ymászóknak,
repülőknek fokozatosan kell hozzászoktatniok a szervezetűket,
Kevésbbé ismeretes, hogy a barométer illtal jelzett légnyo1ll"'."'''Tíl1YPflések, JdP;;'1i)sen. ha
. váratlanok, a tüdőbetevekuél
lázrohamokkal járhatnak
és
észrevehetően kedvezőtlen befoivással vannak az érverésre. az
ütőerek feszültségére, az érelmeszesedésben szenvedők szivóre, a'7, orr és a belső szervek
vérzékenység-ére. Mezállapították, hogy a légköri nyomás igen
erős
"r.;ökk:erlésfl vezette be a
na!Z'Y járványhn1lámoknL l<!v w;
1889, 1900 és 1918 évi influenza
,i4.rvnnynkat, és c'!ész «som-i tifuszjárványt. A kór"hdisy.ti 1c 'Í.1<
szerint a vakbélgvulladás különösen gyakori és súlyos kirneneielű azokban az orszáeovban,
ahol hirtelen és nagyarányú
süllyedések jellemzik a légköri
nyomást. ft ],wsony nvoms« ld«jén hanvatlik az ember figyelme ls. 'I'ok ióhnn statiszf.ikai kimntatás készült arról, hogy a
villamoshan és autóbusvhan felejtett tárg-yak mennyisége a
levhatározottabb m 0 o f) n n övekszik a légnyomás süllyedésével
és csökken annak emelkedésével. U g-yaner,t tan úsíf i ftl, az
.amerikai statisztikák a közleke214

dési és ipari balesetekre yonatkozóan.
A heves szél, amelyet mindig
nehezen visel a rendesnél érzékenyebb szervezet, különöson
károd a véredényelmeesesedésben és a saívszorulásban (anginában) szenvedőkre, mert érgörcsöket idéz elő, és a tűdőbe
tegekre, mort serkenti a vérzéseket. Mour iquand megfigyelte,
hogya lyoni gyermokkórházban
a legtöbb esecsemőhalálozás a
közmondásosan
kellemetlen
.,vent du Midi" idején történik
s hogya beteg apróságok valósággal ujraélednek. mihelyt a
szél északra fordul. Más szelek,
mint London keleti szele, amelyre már Voltaire panaszkodott, a
provencei "mistral", az alpesi
"főn" és a teng-ervidéki sirokkó, a légköri változások iránt
érzékeny eg'yéneknól szoroneást,
levertséget,
ideekimerültséget
okoznak, amit álmatlanság és
szellemi munkára több-kevesebb
képtelenség- kisér. E'égg-é ismert továbbá, hogy zivatar és
vihar közoledtéro, amikor szintéri csökken a légköri nyomás,
nyugtalanság fogja el az iskolás gyermekeket s a felnöttek
kÖ7Ü! főleg a nőket.
Üjabb kutatások eredménye
végül az a megállapítás, hog,
errvéb kőrülménvek változatlansáza mellett a levflgoő elektromos töltésének kileng-éseit iH
megérzi a szervezet. Vitatha..
tatlan például, hogy ezek a kilengések módosítják a metabolizmust, vagyis a szővetek élettani átalakulását a táplálék ha
t/tQ,'tra. E"ves tudósok hailanak arra, hogya légköri elektromosság-nak fi fertöző betegségek terjedésében is ig-en na,gJ
szerepet tulajdonítsanak.
Hoasáértők
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mondják, hoU a
egyházi zeneszer:loŐk ltD-

wtt Lorenzo Perost

a legna'.-::;obh. Oratóriumainak sorozata - írta legutóbb Guido Ani·
chini - Úg)T marad meg a ze'lPUlŰVószet történetében, mint
egyike a leghatalmasabb emlékműveknek, amelyeket emberi elme áll ított amegvúltó Kriszrusnak. Csodás, ragyogó és ssilárd
';ru~kek e:IC!'. Csodásuk azér-t is
- fűú hozzá Auichini -,meri
Peru si "szent zeaeköltészete",
bár toljesen eredeti és u iszer ű,
tuindenki sz.ivéhez e·lryformán
meg találja az utat, Hogy fel
emelő éH ruegricrnesf.tő élményt
mor.ítseu belöle a. hallg-ató, különősebben műveltnek, süt keresztény hí vőnek sem keH Icun ie. Hatását teki n t.v« Peresi az
isteni költőhöz, Dantéhez mórhető,

• E~
u . ,r:]?~~1 a.t(~-\,. ltuwlrnek
(·gyIl,-ma;.'u, ulJJ1~tsat a későb
hie1: némi túlzúsnak fogják mu~a:_ni. a mult év végén kép,zült,
ainikor H'~ elképzelhető lev, róuvesebb küieőRógek között [inncpnlték lDl,g Hómúba n Pernai
nyolcvanadik 8zületé.8uapjáL A
UK,stm' ugy:müi 1872 dec-ember
20-án 8ZÜ\c;\üU. Az ünnepl;'·>; helye is természetesen;.' IIódott,
mert Perosi már 1898-ban a
sixtini kápolna karnagya lett éH
ha kitüntető címekben azóta
!':~-arapodott is, ma is ezt az állást tölti be, amelyne! mag-a
sabb az egyház életében muzs ikus számára hivatalosan uin-

ötvenöt éve tehát annak, hozv
a Tortonából indult fiatal Perosi tehetségót nemcsak felismerték, de el is ismerték. Sikereinek elejón i. IIt akkor, de
már a kezdet - a milanói eg:rházzenei kongresszusou JHH7-ben
előadott
oratort ']l,) t rió:
lÁ
"Márk passió", "Krisztus megdicsőülése" és "Lázár feltámasztása" -- olyan olragadtutást kel-

tett, amilyenre alla akad nélde
a zene történetóben. Jlat~()
Glinski állapítja meg 86t, a kiváló zene tudós, akinek már WiJb
tanulmánváról szóltam rovatunkban. S az okát abban lM.ia, akúrosuk Anichini, hogy Fe
ros i mű vci ben az ihlet sainte ti
tokzutos erejií lendülete teljeSí'lI új és meglepő kif'e.iesési {Olruákknl párosult. Egy Perosival
fog 1aik,ozó akkori sajtóközle
ml>nyböl idézi Glinski: ,,:Ma ott,
ahol a cí'z,irok diadalmenete vouult, te benned a hit és a mű
vészet .oseulatao sunt' - váltott
csókot eg-ymással." Perovi . nevét Paloatrina neve mellé állították. ..~ehezen alkothatunk
fo~almn.t .arról a népszerűség
ről,
amely ezt a muzsikusl
Olaszorszáeban övezi"
írta
Romain Rolland abban az idő
ben.
,,'M:omento perosiano", perosiánus pillanat: okként nevezték
el utóbb azt a rövidke korszaRot. arnelvben Perosinak csak
forró és túláradó lelkesedés jutott osztályrészül. Akik elnevezték, Perosi ellenlábasai Toltak
U U ma T felébredt uvyanis a fél·
tékenysósr, ami talán szüksézea
JllO;.llmtójl1. is a művészek tárr;nRú~án.·lIr. E7yre tő bb zr-neezer;.lŐ és kritikus vélte felfedesui,
hogy az oratór iurnok szerkezeti alaptételeinek ujdonsága és II
stílus merészséze sérti a műfu]
ha ~yomállyuit. Szenvedélves Ti
ták keletkeztek Peresi körül,
amelyeknek érvei t mond ia
Glinsld -- elfogulatlan tárgyi
lar'()sR.:lg;val i,l?'azában osak ma
tudjuk mérlegelni.
Nem ké1>;ég-es, hon II lassan
felg-yülemlő ellenérzések haneos
meg'llyilatkozására az a kudare
adta mov a jelt, arnelz a ,.Lázár fcltámasvtása" oratőrrum
németorszácí bemutatását Bel"-'
Iinben, Drezdában és Franktnrt2'1~

ban kísézte, Ma már azonbau
nyilvánvaló - irja Glinski -,
hogy a2> olasz zenei kritikának
és közvéleménynek nem lett volna szabad berolyásoltatnia magát az akkori német Itélkezéstol,
amelyet eppen akkoriban kicsinyes és a más nemzetek irányában nagyon is szűkmarkú nacionalizmus Fűtött, Arra is rájöhettek volna Olaszorazágbau,
hogy németek tökéletesen nem
értették meg a Perosi-zene alapvető eszmei kiindulásait. Mindez sarkalatos hiba volt. .f~s csak
sajnálhatjuk
teszi hozzá
Glinski -, hogy a zseniális fiatal művésznek azok a hazai bírálói, akik a német kritika tekintélyével takaróztak, nem ismerhették már akkor a mai német zenetudomany legnagyobb
képviseldinek
állás J og iaiúsát,
Ezek ugyanis maguk m inöaítik tévedésuek a "Lázár feltámasztása" akkori nemet fogadtaiását.
Aruuld f-~(·.hering az oratórium
történetéről szóló hatalmas mű
vp,bell, amelyet jDlenleg a legteIjesebbnek és legkorszerúbhne« tOKmtJj;.d·, ünk, a többi kő
.öH ezeket írja: "Kísérletet tettek arra, hogy megismertessók
Németorszúgball a Perosi-féle
oratóriumokat, de miuden siker
nélkül. Oka azonban az volt..
hogy ezeket az oratóriumokat [L"
akkor cl ivó felfug ás szer iut akarták értelnH'zni és a hansrversonvterern káprázatos Yeu.ve,,"ó·
gében adták elő őket, holott
ezek a zenei alkotások a szó antik érte1m{'b~n urutór.i nrnok Ó"
teljes szénsésrűk csak [L'" irnn.' e·
remben tárulhat fel, olyan környezetben, amelyet a vallás légköre hat át. ]~'lek az oratrrinmok feltételezik a hallautókban a katolikus hitet, vagy leg-
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alább azt il. képességet. hogy at
tuuják élni annak hangulatát.
S a Perosi-oratóriumokat ele
mezve kijelenti Schcrtug : "Ben·
nük igen hosszú idő után elő
szor nyert művészi kifejezést a
tiszta és hamisitatlan valiásoIelkület," EA'Y másik jeles n«mct zenetudós. Hérmann Kretzschmar 1")8>.:1cte8 fej tegeteseit
ezekkel a szavakkal zárja.: "A
katotikus virág minden joggal
boldognak
va II hatja
magát.
hogy Per-osival egy saját 01'1'.1.tórrum-műfu] birtokába jutott."
Hogy Pcroai művészet{mek Íguzi jeJentiíség{)t felismerjék -- ál
lapítja meg Glinaki -, a némel
tudósoknak olyan elemzést kollett végezniök, amely túlemellee
dik a zenei f'orrnák határán "
behatol a Percsit ihlető eszrnék
körébe is. Eunek nyomán ala
kult ki napjaink Németországirban is az az új értókelés, arnr i,r
eloszlatta az ötven év előtti felületes és elsietett kr itikák ál
tal támasztott félreértéseket.
Perosi zenéjében ugyanis <i
tartalom annyira uralkodik II
formán, hogy az akadémikus
elemzés, ha csupún a megsvokott szempontokhoz folyamodik,
semmikép sem járhat a valóságnak megfelelő ereuménnyo!. .A
zenei forma többé-kevésbbé rnú
landó elem s e tekintetben nr-m
kivétel semmiféle zenei alko i':"".
A szubúlvok változnak az i d i)
vel: egyik előbb, másik utóbb
avul el s végül is tulhaladottBak t"inik fel II mű,~Ttíí f'1;,tt. Az
eszmék viszont, ha valóban zseniálisak, örökké élnek 08 hatnak
Fl velük az alkotás is. E'zért vehetjük bizonyosra, hogy Peresi
művészete is mindig élő éR éltető forrása marad a művészi
gyönyörúségnek és a vallási
örömnek.

A KIS ÚT
Nem értem maaama». Tudom, clah eoyetlen Iz6t kellene Iz61,..
nom, é. kibékülnénk, él nem tudom kimondani. Néha eO'JIeu,en
kérdéssel mindent, tisziázhainék, núnden fájdalmamnak véget vethe.nék; talán neki is kezdek, de a dönt{) szaoakná; elakadok. Tudom, erre azt mond.iák, gátlália 'van; de~z a n(Ív még Memmit
nem old meg számomra. Mit teg'JIekF
Kétféle energia dolgozik az
emuerueu: a cserekvo es a féke
za. AZ a helyes, ha az erteltlU1)
mind a kettouek pontosan cs
za V Ul' tUJ D nuí euguuenne.ncedik,
Vannak ..fékevesztett" emberek.
de vauuak "uefekezetteJí."' is s
ezek már, ha aaur.ják sem tudják kíoidaní berozsdásodott Iekjliút,
legalábbis
egyszerre,
hrrteren ueui, A ba] Iou suierése azonbau itt is eiső lepese a
gyó~'yulásnak. Hogy hol ~ baj
forrasa1 'I'aián - 8 valószínű
leg - a g yerekkurban, hiszen
SOKszor csupa negatrvummal
nevelik az embert "jóvá"; de az
is lehet, hogy magunk irtottuk
ki magunkból a cselekv Ó energiákat; szep neveket adtunk
Iuanyainknak, sőt bűneinknek,
s ahelyett, hogy küzdöttünk volna ellenük, erénnyé avattuk
őket,
Szerénységnek neveztük
például a gyúvaságot, egyszel' űséguek a 1orrnátlanságo t; azt
moudtuk: "nem vagyok hiú".
pedig csak lusták voltunk; "tartózkodó vagyok", pedig csak
ügyetlenek vagy kevélyek voltuuk , ..nem hízelgek senkinek",
pedig csak gőgösek vagy tapintatlanak voltunk.
A fölismerés azonban csak a
kezdet: el kell indítani az akaratot is. Ki kell küszöböln ünk
a gátlás okát, es el kell tá vol
tanunk a vele járó beidegződé
seket, A végső ok ez a ketrós
félelem: Iélek, hogy nem vag~Tok képet> végrehajtani a kivúnt cselekvést; és félek, hogy
í-

ezért nevetni fognak rajtam. A
g'~'OgYlLUS;
VISS:l"tvOliUU1S helyett
tolytouos gyukorlassal
ü::'yesehbe, ouosabba, mű veuebbe, konuyedebbe s ezzel uárranbá nevemeni iuaguuiut, es 10kezatcsau llleggYU:lnl magumát
arroí, hogy ha ouruagauau uelyes, auut teszek, ellYá)talában
nem lan tos, ki mit ll'ondOl 1'0Iam, Aki esténk int liI'olldosan
l1ltJ~'vizsgalja
lelkiismeretét 8
ujra és ujra elhatározza, hogy
muiasztásait jóvateszi, Isten segrtseg ével rövid idö alatt nagy
lIatutt,.cs t tenet,
Számolni kell természetesen a
beidegzödésekkel is. Vau felnott terrr, aki képtelen megköszönni valamit, mert "szégyenli
magát' (lgy nioudták rola, míkor két esztendús korában anyja azoknyáju mögé bujt). Ltt
egyetlen segítség van: a cseiékedetezen kezdeni, nem a szavakon. Nehéz azt monduni: "Tegnap igazságtalan voltam hozzád"; sokkal könnyebb egy csokor ibolyát tenni annak az asztalára. akit megsértettünk. Az,
ha viselkedésünket egy-egy tréf ás szóval mi magunk bélyegezzük meg, (például Mérges Mukiuak, l"ub'ka Panninak tituláljuk magunkat), már komoly
eredmény. S, még komolyabb.
ha ezt is ki tudjuk mondaní:
"Amit tegnap moudtam, nem úgy
akartam urondaní, Sajuálom,
hogr, megbántottalak vele",
S ha idáig eljutottunk, a többi már könnyen megy.
F.
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NAPLÓ
SZENT TAMAS APOSTOL űNNEPLÉEiID INDIABAN. Erna
kulum szep város, Iagunákkal, csatornákkal, nagyszerű kertekkol
és csak. nemrégen kiszéleaített és kövezett sugárútakkal, kókuszültetvények valóságos gyűrűjében. Malabár míndcn természeti
szepsége egybesűrűsodik ebben a mintegy százezer lakosú helységben. Középen tíz hektárnyi füves térség terül el; ezen építették
föl azt az alkalmi emelvényt és hatalmas, pavillont, a tizenkét
apostolnak s India' legnépszerűbb szentjeinek képeivel díszítve,
ahol a Szerit Tamás apostol Indiába érkezésének tizenkilencszázados évfordulóján tartott ünnepségeket rendezték. Az egyházi szertartások céljaira fönntartott monumentális építmény egyik felén
Szent Tamás, másik felén Xavéri Szent Ferenc óriási szobra állt;
a hozzá vezető fasor mentén jobbra és balra egy"egy tízezer személyt befogadó csarnokot emeltek, egyet a férfiak s egyet a nők
számára, akik régi indiai szokás szer-int külöu-külön csoportban
vesznek részt az istentiszteleteken.
A pápai legátust, Gilroy sydneyi érsekei nagy lelkesedéssel
fogadták; vonatja az állomásról állomásra meg újuló, virágeső
vel, tűzijátékkal kísért ünneplések miatt nagy késéssel érkezett
Ernákulumba, ahol félmilliós tömeg várta, élén harminc püspökkel és sokszáz pappal. A lelkesedés, jellegzetesen indiai megnyilvánulásaival és szmeivel, s az elmaradhatatlan tűzijátékkal és
zenekarokkal, egyik tetőpontját akkor érte el, amikor a legátusérsek az ünnepségek szinhelyére vonult s a liturgikus fogadtatás után megnyitotta az Oltáriszentség tiszteletéri a kongrészszust, Az ernakulurai szir érsek a malabar-i kétmillió katolíkus
nevében, kik közt a szir ritusúak vannak többségben, szép aján
déket nyujtott át a pápai legátusnak: India Szent Tamás és Bzent
Ferenc míníatűr szobrával díszített elefántcsont dombormű térképét.
,
A következő három nap a különböző bizottságok megbeszéléseivel telt el; ezek középpontjában az Oltáriszentség tisztelete s
a keresztény felebaráti szerétet problémája állt. A tárgyalások az
angol mellett a két bennszülött - maláji és tamul - nyelven
folytak.
Közben a legátus-érsek végigjárta a malabari egyházmegyéket. Trivandrumban meglátogatta a nagybeteg szir-malankár
~rseket, Mar Ivamost, az ..indus Newmant". Másnap sz.ir-malankár
(tiszta antiochiai szir) szertartású püspöki misét mutatott be Mar
Severios tiruvallai érsek. Ez a rítus rendkívül népszerű erősen
keletr és indiai jellege miatt is, meg azért is, mert az officiumok
tulnyomó része nemzeti nyelv ű benne.
A legátus trichuri Iogadtatása, ha lehet, -még az ernákulumit
is fölül multa, Igazi szir és malabár űn.iepség volt, sortüzekkel.
virágfűzérekkel. selyemlobogók ezreivel, zenével, énekekkel és természetesen pompás tűzijátékkal. Húszezer hívő, várta a legátust
abban a csarnokban, melyet erre az alkalomra emeltek a rövidesen fölépítendő katedralis helyén. Itt jelentette be a legátus, hog'}'
a pápa Gracias bombayi érseket bíborossá nevezte ki. S itt, Tri218

ehurbuu zajlott' le az üuuepségek egyik legszínesebb mozeanata
is, Egy környékbeli keresztény család tizenötezer szegényt látott
vendégü! a Szent Tamás kollégium rétjén, Az első adagokat m.aa-a
a pápai legátus osztotta ki, B egy arannyal éR bíborral díszített
elefánt "inaskodott" mellette. (ZI1I)
KELETI KERESZTeNY.I!;K. Mikor e ldfejezést halljuk, legtöbbünk a görög keleti
egyház hívelre, esetleg az 6kori nagy eretnek felekezetek, a nesztoriánusok 6s monofldták
fennmaradt. töredékeire gondol. Pedig Közel. és Kőzépkeleten megtehetösen nagy llZám·
mal élnek olyan népelemek is, malyeknek ősei mAr századokkal ezelőtt visszat6rtek II ka·
tolikus Egyházta s melyek a szer int, teljesjcgúkatolikusoknsk tekintendők. Anú Iklilőnbség elválasztja őket a nyugntlakt.öl, IIZ nem a hitelvekre. hanem csupán külsllaégekre:
li liturgiára, az istentisztelet nyelvére, a kovászos kenyér használatára, a böjtfegyelemre.
'IZ ünnepek rendjére s végül a papok egyszer! nősülésének megengedésére vonatkozik. Jel.
lemzi őket, hogy 6riási területon szétszórva élnek, sok nomzethez tartoznak és sok apró
egyházba vannak beszervezvo. Ezért átteklntésűk nem kőrmyű. MégtaInn legcéJravezet6bb
rítusok azorint való csoportosttűsuk.
.
, 1. A b'iz<Íne;wUlIis görög li!urfl'iát haaználjá], " sztrlaí, iráki és törökországi melchí,ák ..agy molekitúk, azokunk llZ igazhitf\ néptöredékeknek leszármazottai, melyek a monofizita eretnek';ég!,c! szemben II chaleedoni as inat (451) mellé állottak, A' keleti nagy
egyház,"akndás idején sz intén' szaka-Iárok lettek és sok 1<isérlctetés után csak 1724-ben
egyesültok ujbój a nyugatí Egyhűzaal, Parrinrchájuk az Autíoehia, Alexandria, Jeruzsálem. ts a z "gé" Kelet pa,triarehf,ja hanczatos cimet viseli. Számuk másfélszáz.ezer körül
jM. Istentiszteleti tryelvül 8Z arabot használják.
2. Az lJ/':wndriai dIH:)! követik az. egyiptomi és ah<lRözínia\ kopt katolikusok, aktk
II monofizita vallásbúl tértek át. kl előbbiek száma 30000-rc, az utőbbiaké pedig SOOO-re
tehető. D" o es"k(.J~' számhoz tömérdek hősl el'Meszlt~ és kiontott vér emléke fiböd.lk.
3. Az iirméwuek: megtérése mét: It II. és III. században végbe ment. Azóta a per,.•ák, arabok és törökök minden üldib'se ellenére mindmáig kitartottak a kereszténység
mel'ett , de az V. században színtén monofizitizmusba tévedtek, Egy rk$Ük Péte r patriarcha vez.eH'"évI'1 -- azóta minden patriarcha. a Péte r nevet viseli 1742·ben egyesült II nyugati Egyhlizzal. XIII. 1.e6 pűpa kilencedjk put.riarchájukat., Hassun Antal
Pétert btborosi l'lln~rflr ernelte. (1880) Ali egyosültvörmónyek f.7.t:ma talán megközcULi 8
két.s?:fz.pzret. Az istentlszteletnél lr ii ldn , örmény nyelvű rttust használnak. A XVII. szá;..
zad kőzepén ErNl~'1:e tflt iinr(n~"'k .jr r itt fOj:adtiik el az nni 61..
4. Az arüiochiai ''Uflyis szir riiuet. elsősorbau HZ. egyesídI. sairek (Syri purl) követik,
akik eredetileg pzinttn monofiziták voltak. A Rflmáva! való egycz.ketlés eJs5 ktsérlet.ei
még a keresztes hadjáratok korára. nvúlnak vissza, de épP{lb'Y, mint a firenzei megégve,-és csak ideiglenes el'cdmén,-re vezettok. A viRBz:lt.érffi nagyobb arlínyokat csak 1781·tI\l
kezdve öltött, rr ikor "~Iarrdan erős cl.b kihatásű tőrítés! koz pcnt támadt. 1I1lvN ezzel
<gyide.jillcg II nioxazuli és ku rdí ..táni f:zirek eg~- része 'is elfogadta az uniót, a fejHldffi
rueneto gyorsabb iltornűvé lett. Ma az "g')'esiilt ..irek s,únm 60000-1'1' tehető.
Ugyancsak a szir szerturtűst valtinlc magukt'nnk a 8z i r-rn:\T'onit iil\:, .aklk el"ede~ilei a
ö1kságon laktak és cs ak a clruvck .11I",OÓ zaklatárai elől 1,1Iz6<'tak fel a Libanon or..
Autlltbanon lejl6ire. Nevükr-t án't61ll~ ft kolostor..lapit.ó Szent Mar6téJ vették. A.. uni6t
tn~>: a keresztes hadjáratok korában, lIHl-ben elfogadták és azóta a fanatikus dmzok
"dd", megic;métlődli tfLmudú'ai, és u törők hat.ósűgok nyoruá .... ellenére mindmáig kitartottak mellotte. Az ;,:tclltizzte!e1nól a >zir liturgiát l,ar,7IlliljAk. ne IIZ evangéfíumot Mab
nyelven olvassák.
Vi'gül ido kell sorolJIunI, a, EJi);nr!iui J1~-ngati, úgYlleVezett malabári partjának déli
ISÜC8!<i'n lakó mnlankarAkat, ,akik az itt lak6 üibhi Tam,\,-kel'eszt(nnyel el1enMtben az
antiochiai ritu"t kö ..etik. XI. Pius pápa 1932-bel1 Tri\"f.llrlmmban külön püspökséget
..nItott sZ'limukra.
5. A kald dlus! mindenekelIItt azok a I<ald keresztényok követik, akiknek Ilseit alln..1difején neszto"i~nizmllsuk miatt MezopotúmiáhlL, Kaldt.ába 6s Kurlliut.á.nba \'izték. EID
részük már a XIII. században felvette R6máva.! az érintkezést, de utána ujra meg
ujra vlf~zaefett té"eJygéEébe. Szilárda bb alapot cpak a XVIII. Iszár.ad ml!:sodlk felll!ben
nyert az uni6. 182(l-~an 120.000-r.e tettél, az egyesült kald keresztények számIIt. 1858·lg
a2001lban báboMik " ft knrdok mIatt.
a kol~rR és
~hlT1'''1!' 1<iiv.tke7.t~ho,>Tl RO.OOO-re azAI.
á
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Ma tlllll.n meghalad1& a M.ll~et. A !UlM keresztényeknek sa.)át Iitu!'
riájuk van seirkald nyelven. Patriarehájuk Bagdadban székel.
. A kalr'oknál [öval EtlirrcrsUak arralaLIiri rarten lAk(' szir-maJabárok: mintegy
'OO.OOO-ren. 'I'arnás-kereszténveknek nevezik magukat. mivel Szent Tamás apostolnak tul&jdonitjlik megtérésüket. Már 1599-ben egyesültek Rómával, de félszlizad mulva nagy
r6!ziik !1lIIl6t v!s.zatá"t a neaator-ianlzmushoz. U.iabb erőre csak a XVIII. században ka.
pott az uniós törekvés. A 'I'amás-keresztényeknok ma már külön hierarchláda van, élén
&z ernakulumi érsekkel.
Mint látjuk, a keleti keresztény egyházak inkább érdeke! sztnfoltok, semmint s"~mot.
tevő tényezők az 'egyetemes katollcizmus életóben , Hiczen iiSS7.CR . . ámuk jó. ha megha.
ladja !IZ egy milliöt, Mégis figyelmet érdemelnek, mert sok részletet öriznek a kereszténység
multjliból. Altalában jellemzi őket a túlméretezett hierarchia , öntudatos hitúlet, élénk
szellem! pezsgés és a mult hagvományaihoz való szívős ragaszkodás. b.
)ott ~ llIl 6

MEGHALT PAUL ÉLUARD. Nevét a magyar közönség csak az
utóbbi években ismerte meg; több verse jelent meg fordításban,
s 1949 bon (1 Viláqifj'í.wí'li 'I'nlállcoe/n: Lát h att ulc is: erre az alkalomra írt "Né ,GY vers"-ét. (a negJlf'dik ,,'RmlékIJP8<'Pd Petiif! halálának századik évfordulójára"). Illyés Gyula kitűnő tolmácsolásában olvashatjuk. 1895 decemberében születeff ; céoioharcoita az
elsó világháború t, s mint akkor annyian, azzal a meggyőződéssel
ezereit le, horni az öldöklésnek véoeredménuben .~ermni célja nem
oolt, legföljebb csak a nyu.qati ci'/.'ilizáció c.~ődjét muiati a meg.
Miért ne siettetnők hát ennek a kudarco t vallott művelődésnek a
föls7ámolrísát? Ezt célozta az irodalomban a D a d a mozoalma,
melyhez Tzarával, Araconnal eauou Eluortl is csailakozo!», S
miért ne próbálnánk a hazug.qá züllesztett nyelv és a hitelüket
nesztett élmények helyett új kiiltői nyelvet teremteni, új élményvilágot föltárni? Erre törekedett a sz ü r r e fl l i z m u s; és ennpk a «ziirreoí.izmusmak volt a legnagyobb költője Eluard, Az irány
célkitűzései vitathatók, elméletei részllen cáiolluüók, n7kntrísai sokszor erőszakoltak; de ma már nem lehet komolyan kétséabeoonni,
hOfTY ha naqy művekkel naas): számban nem is: néhán7/ értékes
alkof(Í.~sal és uien sok 'I)ivmánnyal gazdagította a világ iroda lmát. Em/re inkább «au látjuk azonban, hogy jobbára kovászként
hntott; és a seilrrealisrák (vagy volt seiirre-iliet ák) nkleor teremtették meg java alkotásaikat -- (Araaon, Eiuard például) - amikor hí/jutottak n szürrealizmus romrnitilcálán ; és amikor oz álmok birodalmáhól, az álmok kincseivel gazdagodva, ismU vieszafordultak n költészet me.gtaqadhatntlrrnőslwzája.az emberek világa felé. II ogy a szűrrealieia költők kiizt a lc.qsponfónabb s eauben 'a legnamjobb műoész Éluard volt, azt m.n már töl)bé-';;evé~l)bé
nJtalAno.~n,...·eli.~rn{'rik: s az is "'aJrí~é11Ü, hnm, n ';;,51 "ríh~ .. ,í lc;)~/i
kor leaszebb szereimi. verseit ő irta (a "Capifale de ln. Douleur",
s a .Le« Yeux Fertiles" köle/ekben). A "köz1'etlcn élet" költőjé
nek világából azonban nem hiányzott az ember sem; mind na.Qyobb seerepei kapott benne, s mind erőseT)IJ horutot az emberi
szotutoritá». Eiuard a szeoénuek, elnuomottak költőie lei! : .~ minp.l
inká'hb InrouJt test-néreiher. az emberekhez, annál mélyebb és
eouszerűbb lett a hangJa. Nemcsak eauik ferm.'1.qlloI,11 lelke.~itője
volt az Ellenállásnole, hanem. eauik leanaouobb költője is: ez a
képeeleiében, hanqjában, modorábon oly [elleüzetesen francia köl·
,tó ekkor, a kö;.ö's seencedésben és kockúeoiban, mint a: kö~;;s
szenoedés bátor énekese, lett a francia nemzet, trcncia nép köl-
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tfJje. f1 maradt attól fogva mtndviJ,qfg az emberi szabadsáa, testvérisé,q és eljövendő boldogabb vilá,q harcos hirdetője. Mint mikor
egy arcot kivésnek az élmények: Éluard költészete a szűrrelizmu«
gyöngéd vonásái után fokozatosan lett mind fegyelmezettebb formáiban s mind sziaorúbb erkölcsi mondanlooláiáb-m. Az 6 .Ilne
lecon morale" című köteténél altaha. van szebb példája a modern
kö!tészetben annak, hogyan válthatja át egyéni szenvedését, (a
felesége halála miatti fájdalmat), a költő "nyugodt kinccsé. örök
haszonná" az egész emberiség javára. Ahogy "A szerelem erejéről" írt szép versében a leaendás asszonimak, Nusch.nek s szerelmüknek emléke az "ujraszülető tavaszt" é» az önzést legyőző
teremtő, életalakító erőt hirdeti:
Te ki húsom-velőm érző tudata voltál
(jrök szerelmesem te aki Icitaláltál
N em tűrtél elnyomást gyalázatot soha
S a földre örömet álmodva énekeltél

Azt álmodtad szabad vagy

8

én folytatlak tovább

(r.gy.)

LISZT FERF;NC WEJjIARBAN. A szent-pétervári "Művécímű lapban jelent meg 1883-uan Borodin. a nagyorosz zeneszep'ő beszámolála, vollakéPTJen felesé[Jéhczírf leoele. Liszt Ferencnél 1877-ben Weimárban tett lálogatá.wl'Óf. Ezt a Liszt-iro-talomban edditt ismeretlen dokumentumot most Borodin Moszkvában
kiadott levelezésének negyed ile kötete közli ujra. A kép, amelyet
Lisz(ről ro.izot, (noha lényeges új vonásokat az eddi,q ism.ert archoz nem ad hozzá), nemcsak szerzűje miatt érdemel figyelmet,
hanem azért is, mert eauike a legélményibbe1mek, legközvellenebbeknek, leaembertbbeknek. Borodin urnjuni« avilá'1szerw csodált
műcészben meulátta és mea is mutatia a kiérett emberi jóságot, s
a tieenkilencedik század egyik legszebb, legtisztább [ellemét.
"Liszttel - iria - jénai és weimúrí tartózkodásom alkahná1,al
ismerkedtem mea 1877-ben; iolálkoeásunlc ürügye első szimfóniám
VO't. Lisztet rendkívül érdekli az új francia és orosz iskola; kitün6en ismeri főbb műveiket. I gen becsüli és szereti liibhek klizt
Balakirev "Islameu"-ját, meluet nagyszerűen adott elő honfitársunk: Tlmavooa kisoss'>rJnU, men Pried/willl. ez ntóbbi Arl1.erjk,í·
ban i.~. - (Mindkettő Liszt tanítványa volt). - Maga Liszt Csajkovszki több művét iria át zongorára és adta elő homoversemtein;
Ami iátéká! illeti. mealelleft teljesegyszerűségével. tolmácsolása szigorúságával és mértélctartásáool; hiányzik belő?e minden[é'e ker<>.oe't.ér,. nffe"'tri'tság és fölszw'tes lwlá$/uljhá.zás. Eliiadása, kimért tempói ellenére is. csupa erő, eucroia, tűz és szenvedély: kápráztatóan gazdag, világos és változatos, ..
Nagyon ritkán játszile nyilvánosan. Már réaáta nem ad hangversenyt: nem hallani, csak időnkint egyik-másik kiváltságos sza·
Ionban. Híres maiinéi is abbamoradtak. Hogy zongorához illtessék, nem egyszer apró iortélnokho« kell folyamodni: valamelyik
eouik uatn) ,násU,: réselei Ál kérrle7'f/i tőle, 170ml azt. hoauan
kell ezt a részletet játszani; föl kell kelteni rrdeklődését valami
ujdonsá.q iránt, vaqy egyszerűen rosszul adni eW valamit. Ilyenkor haraoo« lesz, keményen m,egbírúlja a ross. játékot és Ő maga
szólaltatja meg a darabot"...
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Ir azután Borodin Liszt türe« zongoraórá.iról, meluekre általában csak ázok juthatnak be, akiket a mesier személyesen meghívj
fr módszeréről, mellyel tanítványainak, ahelyett hogy rájuk erő·
szakolmá modorát, a legnagyobb seabadsáaot biztositia, s a szó
szak értelmében vett technikai problémákon túlhatolva, - [ellemzően életének erre a mind jobban elmélyülő korszakára, "fő'
~ént az ..i nterpretációm, a mq jeyem.ének vi.slizaadásám. s a kif~'
:Jezésre ugyel. Mester és t(Jmtt'anya-~ emben kaccsolatáimn. ped~g
Borodin megintcsak Liszt emberi nagyságút értékeli. "Viszonyuk
szit'élyes és családias - írja - nem annyira tanár viszonya ez
ta.nítrá'l'/Jfaihoz. wiint inh~ább ('oy .7'íindnlntlí W1.lI1/ftpáé unokáíhoz.
N övendékei, nők s férfiak em/formán, kezetceokolnak neki, ő homlokon csókolja őket s megsimogatja arcukat; sőt olykor erbtel.ie«
kís vállveregetéssel hívja föl figyelmilket C{)l/,egy fontos mozzanotre: Tanítványai tisztelettel, de szabadon teszik föl neki a legkillönfélébb kérdéseket s jóízüen nevetnek szellemes, olykor minden' jósága melleii is csípős megjetJyzésein. Amit mond, az mmd'ig alapos és komoly, ha könnyed hangnemben beszél is. Modora
i.oen udvarias és tapintatos, és bár ninientlékci a legkülönbözőbb
rétegekből származnak, so/w semm'i. félreért/is nem zavarja kapcsolatukat.
Ordiért tiszteletdiiat, n.em fogad el. Nagyon nehezen vesz föl
új növendéket ... de ha egi/szer fölvette, törődik is »ele, magánéletével. anyagi és érzelmi dolgaival is. Mindig kész eeoiten; tanftvqnyait mind anyagilag, mind erkölcsileg. s ezt na,qy tJyöngédseggel, emberiességgel, eg:/jszerüséggel és jóindulattal teszi. Magam is tonú ia ooltan« ill/en cseleknek, é." csak nocették meob«:
esidésemet Liszt, az ember iránt.
Sem a kor, sem a hosszú és Iázas munka, sem a szenvedélyekben és műoéss; élménuekben ga:i:dag pálya nem meritetie ki
azt a hallatlan életerát, mely e' hatalmas természetet eltölti. A szivélyes és valóban baráti fogadtatás, emelnben II vele !öllöltpúr
nap alatt részem 1)0 [t, mindiIJ élelem egyik lcyragyogúbb emléke
marad.
Weimart ellwgy'v(J Marburcon. uitiztani át - fejezi be beszámolóját Borodin. - Itt élt és halt meg Szent Erzsébet, akinek
költői alakja Lisztet is meaihlette. ,,,'irja fölött a leosecbl) f/óliJws
székesegyházak e!lyike emelkedik. Már régebbről ismerem c dómot; de mostantól fogl)O. Seeni Erzsébet n,e1.'e eg,l/bekapcsolódik
emlékezetemben annak neuével, aki nicoénekelte", (r.)
HüMERüS ILIASA. Három évezred óta minden kor It saját
KPpére és hnsonlntossá-rár-a alakít.ia Achi lleu-t, lj"kto1't s Anhroditét, A történeti kor félderengésében még hittek II III ítoszokban,
ám az ezeréves eleuziszi misztériumok utolsó beavatottjai már
csak "bölcs mosollval'' tisztelték az {Hík ku ltu '-'\</d. H omcros J1lŰ
vét eltemették a középknr első századai, csak Bizune és az ir kolostorok őrizték az Iliae és Odusseia hagyományát. Dante nem
ismerte II homerosi époszokat, II renaissance számára Petrarca
nemzedéke fpde?:1p u ir» fpl, A korni hllTYIUni"t4.k lJ'vaknlYl .,Ő,,;';\{
csacska meséinek" tartották, hiszen jobbára. csak latin, pedáns kivonatokból ismerték. A barokk udvari pompájának közepébe, ke-
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caes pásztorjátékai világába vonta Ili on és Arsros hőseit, hellén
világuk csodálatos derűje elenyészett az alexandrinusok hullámai
köttitt.
.
A romantika előfutárai njból felszítják az érdeklődést a "hoeierosi" probléma iránt: Vico, a XVIII. század nápolyi gondolkodója s nyomában a német Wolf - a nép költészet egyre inkább
előretörő lendületétől sarkalva -- tagadni kezdték a Homeros-valóságot: .,kisdalok" Bzájhag)'omány' segítségével összeforrott cikliaus művet látták a homero si alkotásokbau. s magát a költő t nevét elemezve - egyszerű összeállítóvá, kornpilátorrá igyekeztek
lefokozni. Erdekes Goethe szemleletének tükreben követni az ezután végbement változást: nyilván Wolf hatása alatt ifjúkorában
tagadja Hameros létét, ám "Horner wieder JJOIll8r"" C1IIlU verse
végsorában "Als Ganzes freudig Ihn ampfinden't-nel ő is kiáll a
Homeros költői valóságáért kiálló "unitáriusok" mellett.
Az elmult évtizedek régészeti eredményei (Schriemann és
Dörpfeld munkája), de még inkább az irodalomtudomány kritikai
módszerei hozzásegítettek ahhoz.. hogyahomerosi művekben le~alábbis külön az Ilias-ban és külön az Odvsseiában olyan
hatalmas, alkotóereje teljességében teremtő költő munkáj át lássuk, aki a görög törzsek költői szájhagyományainak, a szerkezet
drámai kerekségével s a "munyelv" tökéletes pátoszával adott
esoszi foglalatot. Marót Károly Homerosról írt rnűvében ezt mondja: "Lehetetlennek tartjuk, hogy ma már beérjük akár az Iliast
kisdalokra bontó lytilw, akár az ennek mcreven elleneszegezett
(bár az u. n. népköltészetnek is kénvszerű engedményeket tevő)
pedánsul túlzó unitárius.:: sőt még egy olyan kétarcú elképzelés elintézésmódiával is, amely bizonyos népi ősanyagnak egy
nagy költő által való utólagos feldolgozását... ajánlaná megoldásnak" ... S úgy hisszük, ez II tudomány mai állúspontjáuak summája. "K hatalmas épület nagyjából egyetlen agy konstrukció ja'
- mcndja Babits s talán ezzel az áhítattal kell kezünkbe vennünk
most megjelent uj lliasunkaí, melvet közel tnásí'élszázados hagyo'
mányok nyomán ültetett át versezetébenis zártabb. görögösebb
bexameterekbeu az Odysseia már kipróbált művészetű fordítója
Devecseri Gábor. Az uj Ilia s irodalmunk komoly gyarapodását jelenti, s a magyar olvasó gyönyörködve idézi fel ujra a .Jiumanie ta" Homeros derűjének s haragjának, II szépségát Devecseri
Gábor kitűnő fordításából. (O. ,. u.)
EGY UJJASZOLETó [O;"ZMCVESIPAR. (Magyar fazekasremekek kiállítása). A magyar kézmüvesipar egyik legősibb ágá·
,ól, a népi [aeekassáttrál rendezett "miniatíir" kiállítást az Országos Néprajzi Múzeurn. A kiállítás rendezői. nem törekedhettek a
magyar népi fazekasság kialakulását, fejlődését bemutató teiiesséare, mindössze arra a történelmi mozzanatra kívántak rámutatni, amikor az idegen formákban és ornamentikában való sokszázados bölyongás után ez a. kézműoesiuarunk: is visszatalált
ősi ú tjához.
Szándékosan használtuk a "miniatür" szút; meggyőződésünk
szerint a rende~ősé" is szándékosan méreiezie ilyen ldcsinyre
fl kiállítást. A kiállítá.~ok p,lsőran.Qú feladata a iiimeaek: nevelése.
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Egy áttekinthetetlen tárgy'1talmazból álló kiállitd, aligha kelth~t
érdekiédéet a tömegekben; bIég kevésbbé hauyhat maradandó nyomoka, - tanüá,t - a szemtétőben.
'
Ezalkalommal amúgy sem teheteit volna teljes,égretörekednl,
hiuen a magyar népi fazekauágról ö,szefüuo6. héilagment., képet rajzolni aligha lehetne.
.
A. tearéctbb történelmi korszakoknak - a Més bronzkoruaknak - agyagm'ÍÍ,vességéről u/nJan hazánk területén is· igen sok
lelet keriui felszínre a felásott urnatemetők. feltárt régi sirok, őri
seáliások helyén. Az árpádkori sírokban ételtarto cserépedényeket
is tauittak. A magyarság első félezerévének agyagmuvessé/Jéről
mégis vajmi keveset tudunk. Alíg maradt emlékünk ebből a korból. Annal több van a hazai fazekasság készítményeiből a tizenhatodik század derekától kezdve. A tizenkilencedik századig viszont eza kézművesiparunk nyúlt talán leymohóbban az idegen
formák és díszítőelemek után, melyek között egyformán meataláihcd iuk a XV. Lajos korabeli francia. a hollandi barokk, a német reneszánsz és a sajátságos habán hatásokat. A XIX. század
első évtizedeiben azonban már megjelennek paraszti készitésü
edényeinken azok a diszitések, amelyekhez hasonlót a sZű1'ökön,
subá~on és szűcsmesterek mustrakinunreiben találunk. Ebben a..
időben viszont a fémipar alkotmánuai kezdik kiszorítani hasznalalból a cserépedényeket. Talán akkoriban szűlethetett meg a nép
aikána közmondás: "Fődfazék - fakanál: szegénység."
A magyar tazekass,flg sokáig csak a népmüvél;zeti érdekességek kedvelői számára dolgozhatott és olyan használati eszközöket
gyártott, m~lyeknek előnyével a zománcedény és a p01'ce(láll nem
eehette fel li versenyt. (Például a vizet a legnagyobb f01'1'óságban is hűvösnek megőrző ivókorsót).
Napjainkban azonban valósággal ujjás:dUetett. A mindenfelé
múködő népművészeti boltokban a magyar háziipar kélizítményei
melleit igen nagy keresetnek örvendenek a I'ellendülő népi fazekasság készítményei. Az ősi [azekaskultúrák dőtt megnyílik a
magyarság szive: Mezőtúr, 116dmező.vásárhely,.Püspökbogád, Sárospaiak, M6rágy, Tüskevár, Tata, Csákoár, Veszprém. Kalocsa,
Gyöngyös-Pásztó környéke, Mezőcsál, Tilizafüred, Nádudvar é.
Debrecen - mindegyik á maga "iskolájánuk" seellemében a magyar lélek formavilágának, a magyar kéeművessé« páratlnr: találékonyságának remekeit kínálja ujb61 a nép műuészeiében. is
magukra talált mauuar tömegeknek. (mo' [-)

Felel!), kiadó: S í k S ef n lor
lle352 - 48·JO pid, - Qid-nyomda. Budapest. p, v.: Bill Andor laazaat6

SZERKESZTŐI

ÜZENETEK

U. K. Ku to l ik us lpvldpklll'k hl vj u k azt a liót. levpll'l. allli'lyok
Sze nt Púl 14 levp)t' II U, II ktivet keznok H 'l. njsziivetsógi 8z<'11t írás
hun. Ezek: SZl'llt .lakah levele, Pt"h'" ~ Ie vr-I«, .Iúnos ;) levele és
.lliUús

'l'ád{~

levele. A 6. sz. óta általános hagyomány szeriu t azért

ucvexzük öket kntol ikus leveleknek, mert nem egy meghutározotí
»zemélvhc» vagy egyhúilkiizsóghez szólnak, hanem általában a hívekhoz, tehú t egyetl'lIleH jellpgiik V;1Il rkntol ikoa == egyeteTl'Il'f;, áltnlúnos).

L. lll. Hrevi ár iu mnuk nevezzük azt ail imádságot (ós az eilt ta.run azó könyvet is), amit az erre kötelezettek, rlapok Ól' sZln'zett'sd;: az J~gyhú7. nevéhen végczm-k, A hn'viúriulll tehát HZ B~g-yhá:r.
kiJ'liis illlúl1súga, nv i lvúnos istentisztr-lvtének l~gy részI', Uyiikl'rei al.
apostoli időkbe uv luak v isszu. Múr akkor szokás volt a nap megha l ;í rozot t órú ihan, a harmadik, hatod i k és kilencedi k órúban kii
zij,-clI imádkozn i. J'lhhez júru It az őskeresztényeknek az il szokás»,
hogy \'gym; iin neju-k {·s vusúr-nu pok előtt, vúrtunúk ha lála éví'ordulóján az éjszaka eg'y részét imádsúgban ti.iltiittl~k.Telk' alakját
<t f'MlJ'7.eiessóg adta nwg. Szeut Benedek (t:i4:l) idejéhelI már megvan rnind II hét imaóra: matu tinuui-Iandes (a kett(íj e~y imaór:íml k vesszük, aúrt karhan való vóg-zésnél nern is sz;illat] őket
széh·ttlasztani), prima, tertia, sexta, nona, vespera« t'S complotor-ium. A breviúr-iumot zsoltárok, a Szentírúshól, szeututyák mun
kúiból és a szentek életéből vett olvasmáuvok, himnuszek ús ki)
nyi,r~{osek alkotják. Ezeket II r{'swket vula mi kor
k iilön-külön
küuyvek tartul maxták. Az egósz imúrl-curot orl'il'inlll d i v i uu m (is
teni szolgúlat), opus Dei (Istennek tartoz« nu.uku), horae cano
nicae (kánoni imaórák), psal mod ia (zsol tárnzá«) szavakkal nevez
ték. Valószfnűlez az utolsó cluevcxósscl l"iigg ÖHSze a közvetle
nül szláv eredetű magyal' zsolozsma szó, amely már rt~gi közép
kori nyelvemlókeinkben szeut szolgiilat órtclemhen fordul elő. Az
egyes napokra előírt sziin~gl'l{ kezdő szavait, leléihclvcik j'eltiin
tett"'sével rövid jegyzék tartalmuxtu, amil brev ia riumnuk (rövid
j!cl-:Tzl'k) neveztek. A jj., li:' s'lúz;lIlok hH II 11 kii lőn hiizií könyvekben talúlhu tó szön'geket eg;v],e\"og!,!itú], és 1ll.úta t'ílt ti künyvet
nevezzük breviá.r iunmnk. A b n-v iúri utu s~,okúsjog alapján váli
kötelezővé. Az 1918-han llH'gjelelll
k noujng i Corlex előt.t írot!
tő r vóu v «sak ,IZ l~g"yhúzi jav<ltlalllla~,ol\llt kiit('lt~íltt' a hreviárimn
niondásáru. A Codex szeri nt kötelezi ~IZ iisszes IlHRy<l!Jhrentiü egyházakat az alszernanságtól kezdve, az cg-yhúzi javudulrnasokat
(m{~g- ha nem volnállak is nag yobhroudű ('g'yllitiliak) {'s niindazo
kat II szerzeteseket, II il ke! is. » k i k nc-k sila1>;';I;\-'z<lt" " Zsolflzsmú
nak karhan (közősen) VIIJú vÓgzt"'s,',! p]úíl'jn.
ta

ú

á

T. H. A uu pkvlet i hűlt-sek ue vt-ur-k jelellt{'s{'\ mú.rvsak azért is
\Il·h{·z Illegadni, mer t nem tudjuk hiztoxuu II neveknek eredetót.
.'\z újnhb kutatúsok alapjún elfogadható ü'tlYllek látszik, hogy u
uapke lr-ti bölcsek, a mágusok,
nhosrvun a Szentirás nevezi
öket
pel'zsúk vol tnk, ezf azonball al ig-ha tudta az a kOI', amely
IIpkik lIPve1 adott. Hogy" rájuk vonatkozó hauvumánv meghí'l;

VIG l LIA
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ható adatokat őrzött-e meg, nem bizonyítható. Inkább az ellen
látszik valószínűnek, mert a legrégibb adatok sem kilétüket, sem számukat, sem nevüket (amennyiben ezekről egyáltalában említést tesznek) illetőleg nem egyöntetűek. Szír források
pl. még a 10-12. századokban is 12-13 mágusról tesznek említést.
akiknek neve is erősen különbözik az általunk használt nevektől. Kétségtelen tehát, hogya legendaképződés .sokszorosan körülfonta az áhítatos keresztények képzeletét izgató, az evangéliumokban oly szűkszavúan bemutatott szereplőit, A nyugati egyházban hármas számuk N. Szent Leótól (5. 8Z.) kezdve általánosan elfogadottnak tekinthető. Nevüket először nem a Szerit Bédának tulajdonított Collectanea említi, hanem a valószínűleg a
6. századból származó párisi Excerpta Latina Barbari, mégpedig' Gathaspa, Melr-hior PR Bithisarea alakban. A Gaspar, Melchior
és Balthasar neveken először a 9. század elejéről származó ravennai Liber pontificalis említi őket. (A ravennai S. Apol lina're
Nuovo G. századból eredő mozaikján a nevek későbbi hoszátoldások.) A nevek jelentését is különféleképen próbálják magyarázni. A legáltalánosabb vélemény szerint a Gaspar-Gáspár név a
héber gizbar-ból származik és kincstartót jelent. Melchior-Menvhért az ugyancsak héber melech és or szavak összetétele, és jelentése "a fény királya", vagy "az én királyom fl fény". A Balthasar-Boldizsár nevet Dániel próféta babiloni nevével azonosítják, amelynek .ielentése "óvd meg életét".
kezője

T. L. Már régen itt az ideje szakítani azzal rettenetesen hangzó és teljesen mes'tévesztő kifejezéssel: kiúthoz. Hogy is tehette
a pápa, a szelíd Kr isztus helytartója --.,. kérdik Önnel annyian
mások ~, hogy azt a zabolátlan uralkodót, vagy azt a makacs
tévtanítót kiátkozza, azaz az általános elképzelés szer-int fe nyezetően átokra emelt kézzel és villámló szemmel Isten csapásait
kivánja le rá~ -- Az Ószővetséa valóban ismert efféle kiátkozást:
az anathémát. amely abban állt, hogy valamely személyt vag'}'
tárgvat kiszolg-áltattak Isten Izazságns és szent ítéletének és minden jogból kizárták, a személvt azzal, hogy megölték. A Krisztus korabeli zsidóság idejében ez a kiátkozás, a cherem; már anynyit jelentett, hogy valakit átkok kíséretéhen bizonvtnlan időre kizártak a vallási és polgári élet. közössézéből. A XVII. században
cheremmel sujtotta az amszterdami zsidó hifközsée panteista tanítáRáprt a hires Spinozát. A közösRégbőI való kizárásnak ezt a jo·
gát Krisztus rendeléséből az Egyház is kezdettől fogova a macáénak
vallotta; az evangéliumi "legyen neked mint a pogány és a vámos"
(Mt 18, 17) és Szent Pál utasítása: ,.kivetvén mazatok kövfil azt (a
korintusi erkülcstelent), aki ezt a dolgot «selokedte" (l Kor 5, 2),
egyházi kiközösftésre vonatkozik. De az esrvházi kiközösítés nem
ismer átokformulákat. amint ('plia is általában nem a visszavonhatat.lan mee-tor-lás, hanem fi bűnös észretér ítése és meejavításe,
A ..kiátkozás" helyett tehát mondjunk és írjunk következetesen
..kiközösi tést".

