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MAjUSI MARIA
Aligha van az Egyháznak

olyan hittétele. amely előtt ér
tetlenebbül állána a kívülálló,
mint J11ária-tiszteletünk két
alappillére: a Szeplőlelen Fo
gantatás és Mária menubeoéie
te. Papok, akiknek az emberek,
tisztelei ből 1Hlgy röstelkedés
ből, többnyi,re nem mondiák meg
nyiltan és nye.rsen a vélemé
nyüket, sokszor nem is gondol·
ják, milyen szenvedélyesen veU
el magától éppen ezt a két hit
tételt az olyan ész,· mely ma
gát az isteni titkok [iilébe he
lyezi. Aki hallott már efailo
megnyilatkozásokat, bizonyára
megérezte ilyenkor, hogy a til
takozás nemcsak két hittétel
nek, hanem az egész ,Mária-tisz
teletnek s,zól. Nemcsak a Szep
lőtelen Fogantatással és a
Mennybevétellel szemben áll ide
genül az ilyen racionalista vol
tát fennen hangoztató ész, ha
nem az egész katoiikus Mária
tisztelettel.

Sajnos, mi hívők, ha szóbake
rűl lJfária-tiszteletünk, legtöbb
ször magunk is belemegyünk eb
be a zsákutcába és csak a rend
szerből kiszakítdtt kittételről vi
tatkozunk, ahelyett, hogy Má
riáról szólanánk.

Mert teológiailag iskolázatlan
embertestvéreink számárti.
akik többségben vannak a vi·
lágban, -- nem a dogmákból ki
indulva kell megértetni Máriát,

hanem megfol'dít·oa: Mária meg
ismertetése és measeerettetése
által lehet és kell elfogadható
vá tenni számunkra a hittételt.

A dogmák Jézusához az evan
gélium J ézusán kereeziűl vezet
az út; a hittételek Máriájához
is az evangéliunr Máriáján, az
ő emberi alakjának, egyénisé-,
gének ismeretén keresztűl lehel
il legjobban eljutni. Minél in
kább belemerülünk Jézus em
berséoébe, annál inkább látnunk
kell, hogy egYéniségének mére
tei meghaladják az emberit.
Ugyanezt 'tapasztaljuk; mikor a
Szűz alakját és egyéniségét
igyekszün le megismerni.

- Az a huszonöt mondat,
mely Lukács evangéliumának
első ieieeetében. összefoglalja az
Angyali tJdvözlet és a Magni
ficat dörténetét, olyan egyéni
ségnek mutatja be Máriát, aki
akkor is megérdemli, hogy
nemzedékek sorai emlegessék és
akkor is meghódítja -ae ember
sziuéi, ha nem tud, vagy rwm
akar tudni róla, hogy ő a Szep
lőtelenül Fogantatott és Meny
be Felvétetett. Angyal köszönti
és azzal biztatja, hogy a fiú,
akit szülni fog, a Magasságbeli
Fiának fog hivatni és neki ad
ja az Úr, atyjának, Dávidnak
királyi székét, országolni fog
Jákob házában mindörökké és
királyságának nem lesz vége;
- és Máriának minderre egyel-
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len kérdés a válasza: "Mikép
pen lehetséges ez, mikor férfit
nem ismereki" Szűzi öntudat,
asszonyi alázat, a 'lelkiekben já
ratos ember óvatossága, a gon
dolkodó elme józan bölcsesége
sugárzik ebből az egyetlen mon
datból. Lukács szwvaiból kive
hetően nem az angyali jelenség
hozta zavarba, hanem a köszön
tés tartalma. Ez az asszony, aki
mint ősatyja, Izrael, szembe mer
szállani az angyallal és az üze
netre rá meri kérni a menmüe«
eredet pecsétjét, a lelki élet és
a bölcsesség olyan "fokáról tesz
tanúbizo,nyságot, hogy önkénte
lenül is, felmerül bennünk a
kérdés: honnan mindez a nagy
,~zerűség, ez a nagyvonalúság
az egyszerű názáreti lányban? !
Egyszerűsége és bölcsessége
annyira megragadó, hogy tsil
muiat a mindennapin, az embe
rin, az isteni kegyelem kidon
leges működése felé.

A liíájusi Má'fia-tiszteletben az
Egyház a Szent Szűznek éppen
ezt a kedves, szeretetreméltó
emberséoéi, szűzi tisztaságát,
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asszonyiságát állítja elénk. Má
riát, a szüzet és az asszonyt az
Angyali tJdvözlet fényében, a
j}lagnificat loboflásában, a szent
éjszaka földöntúli hangjai kö
zött Simeon előtt, Egyiptom ide
genségében és II tizenkétéves Jé
zust keresve.

Ahogyan Jézus porral, veri
iékkel, majd végül ütésekkel és
sebekkel borított arcán keresz
tül sugárzik lefj1negrOfJadóbban,
eeicet leginkább meuejtő 'va
ráeslattal az ő istenségei em
berfeletti szereiete: ugyanúgy,
minél inkább szemléljük Mária
leányos báját, asszonyi és anyai
e{fl}énisé[Jét, annál közelebb ke
rülünk o Szeplőtelen Foganta
tás és a Mennybevétel h.iitéie
leihez, Ahogyan, Jézu» nem"
emelkedhetett volna fel oiuan
mauaslaiokra, ahová felemelke
dett, ha. csak ember lett 'volna,
úgy .Mária sem hordozhalta
volna méhe Gyümölcsét az An
gyali Üd.oiielei koszoráiáoal
homlokán és a 1~1iumiiicai 'ízei
vel ajakán, 'kicálasztottsiu), ke
.oyelemmclvaló teljessé!1 nélküL

Sinkó Ferene



Simon József

A LITURGIKUS MOZGALOM LEGUJABB
TÖREKVr:SEI

"A szent liturgia isteni és emberi elemből tevődik össze. Nyil
vánvaló, hogy az előbbieket, mivel azokat az isteni Üdvözítő ala
pította, ember meg nem változtathatja. Az emberi elemek viszont
változhatnak a szerint, amint a különböző idők és szükségletek
kívánják és amint azokat a e,gyházi Tanítóhivatal a Szentlélek
irányítása mellett jóváhagyja" - így vázolja fel XII. Pius a li
turgia fejlődésének alapjait nagy liturgikus körlevelében, a
Mediator Dei-ben. Később a változások közvetlenebb okait is fel
sorolja, hitünk egyes tételednekedőterébelépését és a vele kapcso:
latos tudományos elmélyedést (megtestesülés, Oltáriszentség,
szentmise), az egyházfegyelem sok módosulását (szentségek li
turgiájában, pl. gyónás), a tömegek áhítatgvakorlatait, melyek
egészen kivételesen magánkinyilatkoztatásból is indulhatnak
(Úrnap, Jézus Szívének tisztelete), de csak úgy, ha az Egyház
tanítóhivatala jóváhagyja őket.

A liturgia fejlődik

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a liturgia fejlődésében megál
lás nincs; a .Jcülönböző idők és szükségletek" folyton működnek

és alakítják az Egyház hozzájárulásával istentiszteletünket. A li
turgia akkor született, mikor az Egyház, és vele együtt nőveke

dett, Nem lehet "uj"-nak .nevezni a liturgikus mozgalmat sem,
amely korunk szükségleteit kívánja érvényesíteni a Ií turgiábar,
'Talán ennyire hangsúlyozva és céltudatosan nem mondták még
ki a liturgikus fejlődés szükségességét, de aki visszapillant a li
turgia történetére, annak észre kell vennie, hogy a nagyszabású
változásokat mindig sok egyéni és tömeges tnegrnozdulás és igény
előzte meg. A liturgikus mozgalom, mint ih-en, mindig élt, és
rnínt az élő Egyház szívverése, könnyűszer-rel kitapintható.

Döntő fcrdulatokr öl tudunk liturg-iánk fejlődésében. 360 körül a görög nyelvet fel
váltja a latin; az "aranykorban" (V-VI. század) kialakul a rómavárosi liturgia, velé
púrhuzamosan a nyugati és keleti liturgiák egész sora; a' kőzépkorban a római liturgia
I':yőzedelmeskedik, de rengéteg benne a helyi színezés : végüli 1570-ben V. ('Szent)
Pius egységesít és rendet teremt. E változásokből a. magyar liturgikus élet sem maradt
ki. A römavárosi Iiturgiának egy válfaja alakult ki nálunk, a.~ u. n. magvar-római
liturgia (Dankó J ózsef elnevezése ) ; a katolikus restauráció lendületében a nagyszem
bati zsinat megszüntetí ezt, bár a. pápai rendelkezés értelmében megmaradhatett volna.
Csupán a magyar szentek ünneplését őrizték meg, sajnos nagyon vérszegény külsőben.

A magyar liturgikus életnek egyik törekvése, hog-y a kódexekben reánk maradt, erővel,

szépséggel teli szővegekkel egyszer, a. Szentszék engedélyével, ujra. fényesebbé tegye ma
-:~-a.r srentjeink ünnepeit.
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A multnak ilyen forradalmi változásait szemlélve sok idegen
kedés eloszlik a liturgikus mozgalornmal szemben. A mi korunk
is ilyen nagy változás előtt áll, sőt talán már benne is van.

De milyen jogon igényli, hogy a gyökeres reformok munkáló
ja legyen? Abban a tudatban, amit a Mediator Dei is hangsúlyoz.
hogy a liturgia iránti tudományos érdeklődés elérte azt a fokot.
amelyen állva hozzáfoghat az alapos munkához, :fjs ez az, ami új
a liturgikus mozgalomban. A liturgia célját, szellemet, anyagát,
kifejező eszközeit, történetét egészen mélyen megismerve most már
"liturgikusabban" tudja értékelni az ősi szépségeket és beállítani
az új formákat. 1914-ben még abbamarad a liturgia reformja kri
tíkatlag bizonytalan szövegek miatt, 1948-ban a Szeritszék maga
sürgeti a munkálatok ujból való megindítását. Természetesen ez
az u. n. liturgikus öntudat egyes korokkal (például a hanyatló
középkorral) szemben krttikát is jelent, és jelenti azt a törekvést,
hogyaliturgiából eltávolítsuk mindazt a Iiturgia-ellenes elemet,
amely ezekben a korokban rakódott rá.

A hívők bekapcsolódása

Sokan a liturgikus mozgalomnak köztudatban szereplő célját:
a hívők 'aktív bekapcselását a szent cselekményekbe veszedelmes
nek tartják és félnek tőle. Valami eretnekség-félét sejtenek. Pedig
a liturgia nevében is a nép műve. Amióta pedig föntáll, meg nem
szűnő törekvése, hogy Isten családjának együttes istentiszteleiét
irányítsa. Folyton megújuló problémája tehát, hogyan lehetne
mindenkit résztvevővé tenni. Az értelmes embertől nem lehet meg
tagadni legemberibb igényét: azt, hogy értse, amit lát, amit hall.
hogy az ő cselekvése is legyen benne az Isten tiszteletében. Kü
lönböző korokban ez az igény különféle módon valósult meg, s
egyik oka volt például a különböző nyelvű keleti liturgiák ki
alakulásának. Ahol 'a liturgia idegen nyelvű volt, ott kezdettől

fogva írtak könyveket - többnyire a liturgia kísérőjéül - nem
zeti nyelven is. Mert e nemzeti nyelveknek magában a liturgiában
való alkalmazása általában az eretnekség mellékízével járt, 8 ép
pen ezért külön pápai 'engedély kellett hozzá,

A liturgiába való békapcsolődás nálunk magyaroknál igen korán értékos é8 kez
dettől iogva nagyon józan eredményeket mutat fel. lA kolostori irodalom voltaképpen
nagylendületű liturgikus mozgalom eredménye, Nemcsak Latinul nem értő egyháziskst,
hanem világi személyeket is' a liturgia résztvevöjévé akart tenni (Csepeli Sírnon íma
könyve: s Pser-ködex) _ Liturgikus ~nyaga gazdag: rnisernagyarűzut (Cornídea-kődex),

breviáriumi .hírnnuszok iordítása (Apoa és Peer-kódex), "Boldogasszony hórái" (Feste
ti ch-kódex ), a szentségek (Virginia-kódex), premontrei ordináríurn (Lányí-kődex}, BÖl

els6 népénekeink is itt találhatók (Batthyány-kódex). E.t a sokatigérő elgö magy.~ Ií

turgikus mozgalmat a török betörés törte derékba.

A mozgalom tehát, mínt tény, nem új; annál újabb az erő.

amellyel jelentkezik. Ma kétségkivül egyik jellemzője korunk val-
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Iásosságának. A liturgikus szellemű hívősereg kialakításában nyil
ván' a Corpus Christi Mysticum tana vitte a főszerepet: ez vezeti
vissza az individualizmusban és racionalizmusban szétszóródott
hiveket ismét Krisztus egységébe, ez teszi őket ujra Isten házané
pévé.. Mint a Mediator Dei mondja:

"Világosabb lett az emberek előtt az a tény, hogya keresz
tény hivek összessége egyes elválaszthatatlan testet alkot, rnely
nek feje Krisztus és hogy éppen ezért a híveknek is őket megil
lető módon részt kell venn iők v szerit szertartásokban."

A tudomány és a gyakorlat

A liturgikus mozgalornban van egy tudományos és egy nép
felé forduló irány. Az első rt liturgikus célok tudományos elmé
lyedést kívánó problémáival, a liturgikus könyvek reformjával
foglalkozik, a másik azt a gyakorlati kérdést valósítja meg, ho
g-yan vegyen részt a hívősereg liturgikus módon a szertartások
ban. Ez a két irány azonban egy és ugyanazt a célt szolg álja és
azoros kapcsolatban kell lenniük egymással.

A Iegújabb időkben e kettős föladat megoldására világszerte
liturgikus egyesületek alakultak. Ébrentartják a liturgikus szel
lemet és gyakorlati és tudományos munkát végeznek a liturgia
területén. Legnagyobb híre a francia Centre de Pastorale liturgi
que-nek van; célja "az Egyház kapuján át Isten országába ve
zetni az embereket s a szentírást, szentmisét az Oltáriszentséget
ismét a keresztény élet középpontjává tenni". Az angolok főként a
nemzeti nyelv alkalmazása körül folytattak heves vitákat. Kana
dában még a Mediator Dei megjelenése előtt alakultak liturgikus
tanácsok; 1947-bentaríott liturgikus hetük témái: a szentségek
liturgiája, a gregorián ének, a zsoltárok, a mindennapi alkalma
zás kérdése, a liturgia kapcsolata a lélektannal és a vallási neve
léssel. A lengyelek 1949 nyarán Lublinban tartottak megbeszélé
seket, Többek között a liturgikus mozgalom lényegének tisztázása,
a szentmise, a templom és berendezése, a hívek részvétele a szent
misében, végül a liturgia mint a kinyilatkoztatott igazságok ki
fejezője szerepelt a tárgyalt témák között.

A liturgikus tanácskozások között kétségkívül Iegjolentősebb

volt a trieri Liturgikus Intézet rendezésében megtartott tanulmá
nyi találkozó, 1951 júliusában Maria-Lachban. Ez elsősorban tu
dományos oldalról szólt a kérdésekhez; tíz nemzet 48 szaktudósa
vett részt rajta. Témaként a llHssale Romanum reformja szere
pelt és részletkérdésként megvitatták az uiounan visszaállított
huevéti vigilia tapasztalatait is.

A maria-lachi találkozó

Amaria-lachi találkozót néhány jelentős esemény előzte meg.
A Szentszék 1907-ben a szentírás latin fordításának reviziójára
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adott megbízást s ezzel mintegy jelezte, hogy megújítja a brevi
árium szövegét. Közben a Szentatya megbízásából megjelent a
Zsoltáros könyveredetiből készült fordítása is, és folyamatban
van a többi szentkönyvé is. 1912-ben legalább harminc esztendős

határidőt tűztek ki a breviárium reformjára. A munkálatok idő

közben megszakadtak, de az Ephemerides Lilurgicae sürgetésére
(1948) ,hamarosan olyan művek láttak napvilágot, amelyek egy
általános liturgia-reform alapjait rakták le. Kevéssel utóbb meg
jelent a nagyszombat éjszakájának szertartáskőnyve, egyelőre fa
kultative, kísérletül, ad experimentum. Ez az Ordo Sancti Sabbaii
a misekönyv részleges reformjának tekin thető.

A tanácskozások első felében ezt az uj Ordót vitatták meg. Az
előadók beszámoltak a mintegy nyolc országban szerzett tapaszta
latokról és sikerekről. Az ősi szertartás mindenütt lelkes fogadta
tásra talált. Majdnem mindenütt az új rend szerint ünnepelték
még husvét vigiliáját, ahol pedig ez elmaradt, a hívek fájlalták.
A szertartáson várakozáson felüli 'nagy számban jelentek meg, a
hangulat meghitt volt, a figyelem odaadó. sokan járultak a szerit
áldozáshoz. A vigilia nem esett a husvétvasárnap kárára. Sz inte
érezhető volt az a kegyelmi fuvallat, amely rövid idő mulva ma
gasra lobbantja majd a lelkekben az igazi husvéti áhitatot, Sok
pap most döbbent rá először éF> igazán a liturgikus ünneplés lel
ldpásztori jelentőségére.

Az új szer-tartás vonzóerejét és sikerét az előadók ui követ
kező mozzanatokban látták. 1. Az éjszaka, melyben értelmet nyert
a sok szimbólum és az egész cselekmény. 2. A szertartás részei
nek ősi, arányos megoszlása. 3. A hívek aktív bekapcsolódása, Vé
gül 4. sokat jelentett az unyanyelven megújított keresztségi fo
gadalom. "Az egyházi év legközpontibb ünnepe ismét megtárul
a liturgiában, hogy az Isten népe tevékenveu bekapcsolódhassék
és megérthesse azt. Ime megtettük ll? első lépéseket az új útun"
-- mondta az egyik előadó.

A megértés és bekapcsolűdás szeinpont iából It "l'goh'g't:sHett forrnúba néhány változ-

tatást javasoltak. MindenekeHítt u dlllet szeretnék J' Ordo in sacrntissima nocte Paschali".
ra változtatui. A négy lekció kiiz ii l a harmadikat é~ negrediJ{et gvíimőlcsösöbb szévegre
kellene kícserélni. kzi olvasmányokat " nép nyelvén kellene f"lú!va,tatni. Azután mó dot
kellene találni arra, hogy a keresztség- szentségét tényleg klszolgűltassák, ahogyan a litur
gia kivánja, A vigilia fontosságűt azzal is ki kellene emelni, hogya pünkösdi vízszen•

. telést mellöznék. Az áldozásnak a szentmisében konsxekr-á.lt oatyákknl kellene történnie.
~ vigilia miséjében áldozzanak a Ijelen~évő papok is, mi n t nagycs dtiirtokon , de ez ne
iegyen akadálya a husvétvasárnapi misézésnck : a hívek Hozámára azonhan meg lehetne
engedni, ahogy kérték: is, a husvét llapj,i,n való áldozást is. Igen helyénvalő volna..
ha a kereti liturgiák mintájára, '10m hiányoznék a békecsók, a pa«, Az átélést nagyon
megkönnyitené nagycsűtdrtökdn ét'> nagypénteken is) lia !lle~hnianák al. időbeli azonos

ságot a szertartásokban. Igya nagycsütörtöki mise este volna, fi nagypénteki azertartás
pedig délután. E két napot egyébként is jobban rá kellone hangolni husvét ünnepére.
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A szentmise reformja

Ezután került megvitatásra a megbeszélések főtémája: a
szentrnise ref'ormia, öt előadás hangzott' el róla, tizenkét javasla
tot egyhangúan elfogadtak, öt még alaposabb tanulmányozás alá
kerül. A javaslatok részben a husvéti vigilia miséjét vették ala
pul, m int amely ősibb formákat őrzött meg', részben az előmise

('éljána k helyesebb megvalósítására irányultak.
A vigilia m iséje adott ösztönzést arra, hogy a kórus vagy

a Hép élleklése alkalmúval minden kettőzés mellőzésétés a lépcső

ima üJtürlés(,t vagy mórlosítúaát kérjék s azt ajánlják, hogy az
utolsó evangélium helyett a mise a pap áldásával fejeződjék be.

Ami az előmise reformját. illeti, az a vélemény alakult ki,
hogy az ősi liturgiának mcgf'elelően jobban el kellene választani
az áldozati ru isétől. Ezért meg lehetne engedni, h.ogy a szen
télvben végüzze a páp, minta főpapi misékben, Az áldozati tár
ifyak iH eHnk az úldozati m ise elején kerüljenek az oltárra. Az
:tldozús lwdig szorosan kapcsolódjék az áldozati miséhez, tehát a
Confiteart és a hozzátartozó imádságokat el kellene hagyni.

Az előmise imádságos részének célja, hogy Isten családjának
kéréseit a miszfikus és reális Krisztuson keresztül tárja az Atya
elé. Ezért az orációkat a nér) nyelvén kellene végezni, számuk
egy, legfeljebb kettő 'legyen. Az igehirdetés után a credát ritkáb
ban kellene alkalmazni, inkább a megesonku It Orémushoz, kellene
ujra eg'y közös, népnyelven végzett, állandó imát, mely a hívek
szándékait foglalja egybe.

A tanító-részben az a, cél, hogy Isten igéje akadálytalanul
fejthesse ki erejét. ltppen azért közvetlenül és kizárólag a hívek
nvelvéutkelleuo végezn i, A perikópák mai rendje igen kis térre
szorítja a hívek Szentirás-ismeretét és kopottá teszi ahomiletikus
igehirdetést. Ezért sürgős felülvizsgálatra vall szükség. A va
sárnapi perik ópákat úgy kellene beosztani. hogy három-négy év
alatt u'; Ujszővetség főbb részei sorrakeriilj P 'lek. A hétköznapi
miséken pedig vagy tetszés szerinti olvasást kellene megenged
ni, vagy u buzgóbb hívők igényeihez megállapítani.

\' égül a szentrnise alapeszméjét, a memoria passionis-t a pre
fúciókban jobban ki lehetne emelni; egyúttal változatosabb volna,
ha gvaranítanák számukat.

A még- tanulmányozásra ajánlott javaslat.ok vag-J· az ~ísi liturgiát iijítan[tk fel, vagy
a bekapesol'ődást könnyítenék meg: 'Igy 'a Secreta visszanyerne ősi nevét és rendelte
tését: Oratio super, obtata és a szokásos módon énekelni lehetne. Ugyancsak teljes
szépségében állana vissza a XII. ""ázadig érvényben levő Urfelmutatás, ha II kánon
végi nagy doxologíát énekelné a pap (Per ipsum ) és alatta elevatio volna.

Szükséges voIna bekapcsolni a hiveket a Pater N 08tCI' után a. ílldozást előkészítő

imád!lággal, de erre konkrét javaslat nem történt. A hálaadás mozzanatait, jobban ki
kellene emelni, ezért egy imádságot kellene iktatni a Communio és P08tcomm.U'Mo kőzé;

ezzel a túl gyors Qefejezés is megsafinnék.
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A naptárreformmal foglalkozó előadás a husvét rögzítését
ajánlotta, ami hangsúlyozná az ünnep központi szerepét. Aján
lotta a nagyböjti időben .a szentek miséinek kiküszöbölését, hogy
jobban érvényesülhessenek az ősi szövegek. (A szentek ünne
peinek rangsora is reformra szorulna.) A husvét és pünkösd kö
zotti idő az örömé, tehát II kiinyörgő körmeneteket pünkösd után
ra kellene áttonni.

A javaslatok fölött természetesen II Szeritszék fog dönteni.
Kétségtelen, hogy egyik-másik nagyban elősegítené a szent cse
lekmények átólését. Iilrős törekvés mutatkozik arra, hogy az eJő
mise jórészót II nép nyelvén mondják, noha az egyik előadó sze
rint ennek még nem érkezett el az ideje.

Gyakorlati eredmények

Míg a liturgikus könyvek reformja meg nem történik, a li
turgikus mozg'alom gyakorlati úton, a hívők bekapcsolúsav-il pró
bál eredményeket l'!1;I'ui il ll!ediator Dei szellemében: "Hogy il
részvétel minél gyümölcsözőbb legyen, buzdítsátok őket, hogy te
vékenyen kapcsolódjanak bele az áldozatba".

A gyümölcsöző és tevékeny részvétel első ['öltM/dc a megér
tés. A cselekmény megértését megfelelő könyvek, oktatások, ma
gyarázatok által lehet elérni, a bekapcsolódást csakis a nyelv út
ján. Ezért veti föl a hívők részvételének kérdése szükségképpen
a liturgikus nyelv problémáját. A Mediator Dei már itt is je
lezte az irányt: "Bizonyos szertartásoknál hasznos lehet a nép
nyelv használata a hívők számára".

A gyakorlatban már itt is túl vagyunk a dolog nehezén: a
kezdeten. Több egyházmegye használt partikuláris kiváltság alap
ján a szentségek liturgiájában már régebben is nemzeti nyelvet.
1946-ban a francia püspöki kar kérte először a szentszéktől a
nemzeti nyelv használatát egy egész nép számára a Rituáléban;
egy éven belül meg' is kapták az, engedélyt. 1948-ban adták ki az
új Rituálét. Azóta megjelent a németek Rituale Germanicum-ja
is, egyelőre appendixként. eszerint temetés és más ájtatosságok
egészen németül végezhetők; keresztség, utolsó kenet és házasság
kiszolgáltatásánál a lényeges részek kivételével szabad a nemzeti
nyelvet használni. Mindkét rituale az egés:(: nyelvterületnek szól,
s nem külön egyes egyházmegyéknek.

Liturgia és lelkipásztorkodás

A liturgiának a lelkipásztorkodásba való bekapcsolása ct fran
ciáknál a legelevenebb. Liturgikus mintaplébániák alakultak,
hogy kinróbálják a liturgia hatását, és a megújulás forrásai le
gyenek. Főleg' városokban, a munkásnegyedekben dolgoznak. Em
líteni sem kell, néha bizony túlzások is elő fordulnak náluk. Egy
ilyen miütaplébániáról érdekes könyvben számol be Chery abbé.
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A szentmisén két felnőtt ifjú minlstrűl. Suhard biberos k'hánságára egy diakonus
liént öltözött pap vezeti és irányítja a nép részvételét. A lépcsőimát vagy közösen mond
ják" vagy a segédkező pap magyarázza. Az introítust franciául mondják, a kyríéc,
'glóriát li gregorián szerint éneklik. Az orációk franciák, a segédkező pap meg is ma
gyarazza őket, addig a celebráns vár. Az olvasmúnyoknak csak a címét olvassa latinul,
a többit franciául mondja a segédkező pap. Offertóriurnkor 'az ostyákat és a bort úgy
gyüjtik össze, (ami kétségkívül ellentétben áll a MediatM Dei-vel); ugyanakkor lelki

felajánlásokat is g>iijtenek, melyeket aztán az oltáron helyeznek el. A sanetust iBm.éIl
éneklik. A kánon alatt teljes csönd van. A kánon ve gén a pap 'nem a szent színekre
veti a kereszteket, hanem az odatett adományokra. Az áldozáshoz énekelve járulnak,
de önkényesen elhagyják a confíteort és a hozzá kapcsolt imádságokat; az áldozásnál
pedig az illeti) keresztnevét is hozzáteszik a formulához , mire 37. Amennel felel. Az utolsó

evangéliumot a sekrestvébe menve mondja el a pap.
A szentségek Iiturgiájában a kt>rp~zt;.;rg-et PS a háza~:síig'ot hangsúlyozzűk ki. A

-esaládi eseményt az egész egyházközség ünnepévé szélesítik ki. Éppen ezért lehetőség sze
rint csak vasárnap keresztelnek az ű n nepúlyes misővel kuposolatban. Az egész népsereg
.. baptistéríum felé fordul, a feleleteket együtt mondják, közösen imádkoznak - (a
lényeg előtt a pap felhívja a figyelmet arra; mí történik) - majd néma csönd.
ben történik a keresztelés. Utána eléneklik. nekünk talán szekatlan vonatkozásban, az
,Adora Te, 'devote latens Deitas-t; Este a pap felkeresi a családot.

A házasságnál " pogányokat nem erőszakolják a megkeresztelkedésre : Minek csi
náljunk rossz keresztényeket l - rnondják, Behozzák az ünnepélyes eljegyzést. A szent
misével kapcsolatban offertóriumkor a jegyesek feJajá141ják gvürűiket, mise végén igé
rétet tesznek s a })UP megá.ldja őket A há.zas~úg-kóté~; núszmisével és rendszerint vasár
nap tör-ténik. A szertartás [örésze francia. A ruisében itt is megvan a gyÜrüfelaján1ás,

a nagy áldást valaki franciául is felolvassa.

A krisztusi közösség életformája

Kétségtelen, hogy a liturgikus mozgalomban itt-ott túlzások
is akadnak. Az egyik véglet a tulzó ref'orrnvágy, a má.sik az a
vélemény, amely szer-int ami .régi és megszokott, az okvetlenül
jobb is. A Mediator Dei mindent megtett a mértéktartó fejlődés

biztosítására; de a föladat kétségkívül nem könriyű és még sok
a probléma. Az uj szellemű liturgikus élet azonban megtette már
a kezdet legnehezebb lépéseit. Ar. átalakulás nem történhetik egyik
uapról a másikra. Az Egyház- nem siet; csupán azt l,él'i, éljünk
-együtt vele, s ebben rejlik a liturgikus haladás; ez a legjobb út
arra, hogy a liturgia azzá váljék, ami keresztény őseink korában
volt : 1:1 kr-isztusi közösRég óletf'orrnájává,
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A GYERMEK, A MADÁR ÉS AZ ANGYAL

H ol a bozót koniálua térdepel
puhára szőtt almán a. rőt aoarnak,
halott csigák halvámJ gyön.qyfénye kel
s mély tengerek templomi csöndje hallgat.
Se föld, se ég nem villan szem/Je it ten.
Kövek kevernek és tollak alul
a l'őzsén álmodi»: ,~zótalanlll.

Történelemelőtti /)(;ke zi"zclI.

Levél. l/,lJijkél' s fl klÍ s.z() i ndfls.zál
a esiirutet őr.zi, mch) rrH'lI cr lniellen,
Ha jű a IULnY, lassúdan, Lenore száll
s elhal hamar (: kristál:lJ-révülelbol.
A gyermek moccrm, huikcu: énekcinet,
Kerek szernén kék dölJ/)enet "nIIOY,
amint a' fáklyalornbú ciprusok
mög6t1 TOJJ:ljOflni lái]« 'már a kertet,

Napfoltok, árn.ualc, arant) ).'eszkenők

ringnak a füvön, rgymás/m hajolnak,
mint füTge lányok, táncra Lebbenbk,
ha tündér képe támad a oolonak.
Lágy dallamot sodor a' lombek ári«,
Alig észlelhető, csak mint a nesz,
mely szökőkutak kövén ébredez
a gyönggyé dermedt, hanyatló sugárban.

Gyantától terhes illatok között
szitakölők kerinunek szélesivbcn
s hol eddig csak a magány őrködött,

egy nagy szines madár az ágra libben.
A gyermek szökken s uisseah.ull azonnal.
Kerek szemén kék villám lobban át,
mert fúl a fákon izzó pallosát
magasba szúroa jő az éber angyal.

'l' űz Tamás
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Rónay György

A RETTENETES LELKIPÁSZTOR
" ... a rettenete-, lelkipásztor. n kegyetlen
h lttét-ltü' ...

Alain-Fournier.

A századfordulón vagyunk. Az irodalmon most csapnak vé
gig a naturalizmus utolsó, iszapos hullámai. Eg-y-egy szigeten --:
a közönség egyelőre nem igen vesz tudomást róluk - zenének,
abszolút szépségnok áldoznak s finom formai kísérletekbe bonyo
lódnak a szimbolisták. A naturalizmus tudományos törvénvek :
uralma alá töri az életet; a szimbolizmus arra törekszik, hogy
- mint Valéry mondia - visszavegye alVIuzsikától, ami a köl
tészet sajátja. A naturalizmus meghamisítja a valóságot, a szim
bolizmus elszakad tőle.

Mintha most, a századfordulón, mindkét irúuy maga itélkeznék
önmaga fölött, s éppen legnagyobb képviselőiben. Zola, a natura
lizmus törvényhozója a "Lourdes"-tól fogva --- rneg'lepően - el-o
vévé teszi, hogy ne ragaszkodjék túlságosan a valósághoz; mind
inkább ráhagyatkozik messzianisztikus hajlamair-a, melyek úgy
hatnak, mint ifjúkori lázas romantikájának kései változata; s a
Rougon-Macquartok sorsának "tudományos" krónikása végülis az
élet kúsza misztikájának prófétájaként fejezi be pályáját. Mal
larmé pedig, a szimbolizmus pápája, lcgszornjasan és remény
telenül magateremtette légüres terében, a nagy Mű megalkotása,
a Föld orfikus értelmezése helyett levélcímzésekre és köszöntő

ket rejtő kis négysorosokra pazarolja erejét.
Hogyan látták a kort, mit éreztek légkörében a század végén

föllépő új Írói nemzedék jobbjai f 1909 január 28-án Claudel Tien
csinből levelet írt Gide-nek; Igy nvilatkozik benne első irodalmi
élményei, a pozitivizmus és naturalizrnps világáról:

"A F'laubertek, Renanok, Goncourtok, Talne-ek stulti qnanh tele vannak fekete·
séggel, semmiséggel, kétellyel, kétségbeeséssel, pesszlrnizmussaj , nundunnak kigűnyolásával,

ami az emberi természetben egészséges, jó, bízó, reménnyol teljes, vidám. A szárazszívű

irodalmároknak azok a beszélgetései. amelyeket a Goncourtok naplójában olvashatni, épp
oly kinosak, mint amilyen 'kínos ostobaságuk, hiűságuk, szegénységtik érzése s a. titkos
düh, mely egyrnáx ellen füti öket; a kicsinyességnek ez a bűvölete szinte pokoli látvány".

S a szimbolizmuat Gide irja a "Paludes"-ben, ebben a szelle
mes regényben, mely Claudel szerint "a legteljesebb dokumentum
a fuldoklásnak és pangásnak arról a sajátos lég-köl'érül, amelyben
1885 és 1890 közt éltünk":

"Hányszor támadt föl bennem, egy kis levegőre vág~'va, a mozdulnt, mellyeI abla
kot nyitunk; és reménytelenül megtorpantam, n1el't c~yszel", mikor valöban kitártani az;
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&blakokat... láttam, hogy udvarokra vagy ugyanilyen boltozött termekre nyílnak, nyo
morúságos, naptalan és levegőtlen udvarokra ; s akkor, rniridezt látva, kínomban teljes
erőmböl fölkiáltottam : Uram t Uram! rettenetesen be vagyunkzűrva ~ - és hangomat min
denestül visszaverte a boltozat. Angelo, Angele, mitévők leszünk most ! Megpr őbáljuk fől

emelni még egyszer e súlyos szemfedőket. vagy belotörödünk abba, hogy csak félig lélek
sünk s így tengetjük életünket ebben a sírban!"

Nem, a fiatal nemzedékek nem szekták beérni azzal, hogy to
vább tengődjenek az öregek ásta sírban; Levegőt, életet, embersé
get követelnek. A kilencvenes években egyre erősebben kezd hat
ni, Nietzsche vitalizmusa; és Gide, aki mintha most vetkezné le
elsö kígyóbőrét, kilép a szimbolizmus és idealizmus, Schopen
hauer és Fiehte bűvköréből, abból a világból, amelyben az '"André
Walter Füzetei"-t írta és "a látható dolgok irrealizációját" val
lotta müvészi céljának. A "Paludes"-ben már a szatíra távlatába
jutott tőle: a "Földi Táplálékok"-ban pedig telje" f'ölszabadultság
gal hirdeti az élet dícséretét. "Olyan pillanatban ü"',am ezt a
könyvet - mondta később - amikor az irodalom irtózatosnn zárt
és mesterkélt volt; amikor úgy láttam, igen sürgős, hogy újra
megérintsük a földet és mezítláb lepjünk a talajra".

"Ez. az, amit a legtürelmetlenebbül vártunk s amire talán a
legnagyobb szükség ünk voit" - köszöntötte Edmond Jaloux a
könyvet; optimizmusát, életszeretetét dicsérte: "Tudom - mondta
- általános érzés ez a fiatal irók közt, de még egyik sem fejezte
ki olyan ragyogóan s olyan isteni szépséggel. rnint Gide". Léon
Blum pedig, Jaloux és Ghéon mallett a harmadik kritikus, aki ér
deme szer-int figyelt föl az egyébként visszhangtalanul maradt
könyvre, ezt írta: "Örömmel látom, hogy irodalmunk kilép a med
dő kerékvágásból. szabad levegőn mozog, fölfedezi végre az éle
tet, mindenütt örömet, szépseget, igazságot keres: mindazt, ami a
harmónia és egység eleme",

Valóban: az irodalom új, egészségesebb vidékek felé tájékozó
dott. Az "Ermitage"-ban és a "Revue Blanche"-ban furesa, friss,
egyszerű, mezöitlatú versek jelennek meg ekkoriban, inegrőkönyö

dést keltve, valósággal botrányt okozva, s 1898-ban napvilágot lát
.Iarnmes első nagy kötete, a "Hajnali Angelusztól esti Ange
lnszig". Két évvel ezután adja ki a "Mercure" Claudel remekbe
szabott prózai költeményeinek és rajzainak gyüjteményét, a "Ke
let ismereté"-t, egy évvel később pedig "A fa" eimmel egyetlen
vaskos kötetben addig írt drámai műveit.

A hatás egyelőre igen szűkkörű; Claudel költészete sem kelt
nagyobb érdeklődést, mint Gide "Földi Táplálékok"-ja. Néhány lé
lek mégis fölfigyel rá és többet, elemibbet, lényegesebbet érez ben
ne annál, amit a kor irodalma általában kínál. Olyasmit, amit
pár évvel később, 1906-bana fiatalabb nemzedékhez tartozó Alain
Fournier így fogalmaz meg egy Riviére-hez intézett levelében:
"Ez a művészet kifejez valamit, ami minden, eg-yszerre szó és
gondolat, külső és belső világ", Alakjai minden egyes mondatuk-
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ban teljes látomást adnak a világról, amelyben megvan a pon
tos helyük". Többről van itt szó pusztán esztétikai élménynél; ez
a művészet fölveti a teljes emberi és teljes személyes sors kér
dését, megrendít és szembeállít létünk döntő problémáival; föléb
reszti - ismét Fournier szavai - "minden régi félelmünket a
megtéréstűl", - .

Azok előtt, akik meghallják a hangját, akár hívők, akár nem,
úgy jelenik meg 'műve, mint a rendíthetetlen bizonyosság tanúság
tétele. Sebzett, nyugtalan, szornjas lelkek fordulnak felé, kérik a
segítségét. Az alkotásaival vr-ló első találkozás után .. szinte va!a
mennyien elmondhatják Riviére szavait: "Nem értettem, de ret
tenetesen megrázott." S választ, tanácsot, útmutatást várnak tőle.
"J6 néhány emberrel folytatok lelki levelezést, akik azt állítják,
műveim a vallás felé terelik őket" -- írja 1907 augusztusában
Suarésnek. Valóban: ezek az irodalmi művek kezdettől fogva er
kölcsi és vallási i hlctők, a lelki élet tényezői, egy megúihódó spi
ritualitás forrásai. Ő maga is elsősorban apológiának és tanúság
tételnek szánja és tartja öket. Semmi sem olyan idegen tőle, mint
az öncélú művészet, a l'art pour l,art; az ő fölfogása szerint a kől

tőnek lelkek vezetőjének, emberek irányítójának kell lennie, akit
a felebaráti szerétet parancsa kötelez rá, hogy embertársainak vi
lágossága legyen az élet és igazság útján. Mert ha nem az, meg
ítélése napján - ahogy Girle-nek írja 1905 november 7-én - a
nyomorultak milliói majd így tanúskodnak ellene Isten előtt:

"Uram, mi tudatlanságban, nyomorúságban, bűnben és szolgasűgban születtünk, ök
pedig gazdagok voltak, megbecsült és kitünő saűlök gyermekei s övék volt minden lehe
tőség és müveltség és tudás. Nem rójjuk II terhükre, hogy nem jöttek segitségiinkre éo
szörnyü sötétségben hagytak minket, fiaidnt és testvéreiket. Dc bíráld el, mit műveltek.

II nekik juttatott ritka, kivételes adományokkal. Csak azért kapták volna öket, hogy job
ban szórakozzanak! Hog)' müvészek és ,lilettánsok legyenek! Hogyan töltötték be sztned
előtt a hivatást, melyet helyettünk és nevünkben, értünk, elveszettek és elmerültek légióiél1.
kellett viselniük!"

. Négy évvel ezután, 1909 decemberében hal meg a regényíró
Charles-Louis Philippe, ez a "jóra természetesen hajló, gyöngéd
és vallásos lélek", akivel annakidején Claudel hosszú beszélgetést
folytatott; akkor, 1905-ben úgy látta, Philippe nagyon is elége
dett az életével, s ráadásul volt néhány "vaskos és elemi" ellen
vetése a katolikus hit ellen; "ezek ugyan aligha gyökereztek mé
lyebbre, de kigyomlálásuk némi időt vett volna igénybe". Most,
Philippe halálakor Claudel szemrehányást tesz magának -- s ez
az önvád még négy évtizeddel később is ott kísért benne - amiért
..erkölcsi alacsonyrendűsége tudatában" lemondott ennek a dialó
gusnak a folytatásáról. Több levelében is foglalkozik ekkoriban
ezzel a dologgal, két Arthur Fontaine-hez írottban például (1909
karácsonyán és 1910 februárjában) és két Gide-hez intézettben (1909
december 27 és 30); ez utóbbiakban írja:



"VádoliOm magamat, hogy nem voltam elég fanatikus és prédikátor. De a jólét
elssenderít minket s It mtivészet megfoszt a dolgok patetikus valóságának érzésétől, rnin
dent úgy láttat velünk, mintha jelentőség nélküli fikció volna ' .. A lelkitükrők A gyil
kosság címszó alatt tartják nyilván azoknak a bűneit, akik egy lélekkel elveszíttetik II

hitét. De azok is súl)'088.n ,vétkeznek, akik megkapták a világosságot s mégsem igyek
szenek szinte kétségbeesetten azon, hogy mindcn szempontot félretéve terjesszék is maguk
körül e fényt".

Amennyiben művészete akadályozná ebben, vagy amennyi
ben gátolná a tökéletesedés útján: habozás nélkül hajland Ó le
mondani róla. Egy találkozásuk alkalmával elmondja Girle-nek (s
az 1905 december 5-én jegyzi föl naplójában Claudelnak ezt a
vallomását), hogy volt idő, két álló esztendő, amikor semmit nem
írt, mert az hitte, föl kell áldoznia művészetét a vallásának; s
amidőn nyomban kapcsolatuk elején Riviére f'ölteszi neki a kér
dést: vajjon az ő kereszténysége egyezik-e az Egyházéval és "cso
dálatos értelmezése" nem egyedül csak az övé, az ő egyéni föl
fogása-e, Claudel szinte a hitvallástétel emelt hangján feleli neki
(1907 május 23):

"Csak egyetlen parancs van: szeresd Uradat Istenedet mindcn- el'őüből (.S teljes szí

vf'>dböl, s a másik azonos ezzel : hogy ezeresd feloba.rútodat mint tennenmagadat. Ha
nyomorult könyveimben egyéb is van, mcgtugadom -és. átkozva, IP-e~h('lyegzem. öket. Isten
szeretete s önmagunk teljes alávetése az Egyháznak: .soha semmi p.~"cbet nem tan ítottam.
Olvassa Szent Jánost, olvassa Szent Pált, ott megtalálja az igflzság éR fl dicsőség ragyo
gááát, .és semmi kedve nem lesz többé visszatét-ni ennek a :->i.Pg'PllY Claudelnak a fecse
g0Réhez. Boldogg(l tesz azon ft napon".

Istenhez vezetni a lelkeket, terjeszteni a hitet, továbbadni a
kapott világosságot: ezt tartja Claudel legelső és legfontosabb
föladatának. "Mit számít nekem minden siker, egyetlen lélek ér
tékéhez képest, akit megmenthetek!" - írja Suaresnek (1914 jú
lius 4). Ezeket a nyugtalan, tévelygő, éhező-szom.iazó sziveket
keresi; s ezek viszont őt keresik, az ő "roppant bizonvosságától"
remélnek cnvhülést, mint Riviere, az ő "erős és nyugodt hitének"
bizonvságáu épülnek, mint Charles-Louis Philippe, hozzá kiál-o
tanak a Nirvána széléről, mint Gabriel Frizeau. Számára pedig
az a legnagyobb öröm és elégtétel, ha segíteni tud rajtuk. "Fri
zeau volt az első, aki, miután drámáim visszavezették Istenhez s
miután látta, hogy mindenen a vallás uralkodik bennük, rászmél
tetett, hogy mégsem hiába írtam" - mondta Gide-nek. Ö maga
ugyanebben az időben, 1905 augusztus 8-án íb"'Y írt Frizeaunak:

"Kedves Barátom, ha segítségére voltam némileg a lelkének, vissza is adta, amit
tőlem kapott; levele fölkeresett a börtönben, melynek rabja voltam és ráébresztett köte
lességemre. Ön az első, aki megszerezte nekem a magányos szívnek oly édes örömet:
éresru , hogy ezeretlk és megértik, abban, ami a legmélyebb 1lenne·'.

"* "* "*
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"Csupán két komoly és egyenes természettel találkeztam ed
dig: Frizeauval és Jammes-mal" ~ írja Claudel kissé keserűen

Suaresnek 1907 augusztus 5-én. ök a két közismert "siker" a té
rítő Claudel pá.lyá.ján, Érett 6'yümöles volt mind a kettő, éppen
csak le kellett szakítania öket. .Jammes konverziója voltaképpen
nem volj, más. mint "annak a tékozló fiúnak a visszatérése, aki
sosem távozott messzire a szülöi háztól s lábán nem hozza magá
val a sertésólak trágyáját" ~ ahogy Claudel írja majd barátja
halála után, fölidézve annak a nyári napnak az emlékét, amikor
közös lourdes-i zarándoklatuk végén, 1905 július 'i-én együtt vesz
nek részt egJT bastide-clairance-i magánházban a szentmisén, "én
ministráltam s a térdeplő faun egy bencés kezéből magához vette
a megbékélés kovásztalan kenyerét".

Valószínű, hogy .1 arnmes sosern fogta föl teljes nagyságában
Claudel művészetét: s nem is első drámái felől közeledett hozzá 
az "Aranyfő" egyenesen visszariasztotta ~ hanem a "Kelet is
merete" felől, melvre egy hordeauxi könyvkereskedésben bukkant
rá, s melynek exotikus színei rögtön megragadták. Nem így ba
rátja s egykori iskolatársa, a Pá risban is ismert bordeaux-i mű

gyüjtő, Gabriel Fr'izeau, aki lakásán Carriére, Gauguin, Odilon
Redon remek festményeit őrzi, aki ott áll a költő Saint-J'ohn Perse,
a kritikus Riviera, a festő André Lothe pályájának kezdeténél.
akit Redon "a jó hír hirdetőjének" nevez snkit .Iammes így jel-
lemez önéletrajzúban: "

"Ha .az okosság' egyensúlyra torckszik, nem tudok nála okosabb embert; ha a mű

vésset megindultságot kivűn, nem ismet-ck nála (·rz'ékenyebbet.. ll:gy-eg-y ritka, barátai
s7.ámára írt bír{d~ta csupa raavogús , vilCtgos::-:;í,:!, lJiztnsR(tg'... Mié rt n etn sikerült rávennünk
Frizeaut, kinek nem voltak anyagi g'oll<1jai, hog'Y megmutassa. ki i~ votaképpen I 1\.iiért
szorítkozik arra, hogy gyönyörködjék szép festmőnveiben {>.;'\ kedves kőltőiben, anélkül, hogv
személyes müvet alkotnu, amire pedie kivűlóan hivatott l '

Fr ízeau valóhull beérte vele, hogy a háttérben maradjon, olyan
bar-átok mellett, min t Claudel, .Janunes éR egy ideig Gide; hogy
egyengesse Pár-is felé a tehetséges fiatalok utját; hogy Claudel bi
zalmasa, eszméinek és tervei nek l'lső ismerője legyen, a válasz,
"melyet örömest hallgat Illeg', III ikor' mindeu más néma körülöt
te"; s hogy élje azt a szerúuv, lléldúsanmély keresztény életet,
amelynek kapui először Claudel drámáiban és filozófiájában, "Az
Idő ismereté'i-ben nyíltak meg előtte. Barátságuk harmincöt esz
tendőn át, 1903 decembertől HJi38-ig, Frizeau haláláig tartott és
soha indulat, neheztelés, félreértés Hem zavarta mag; a "térítő"
Claudel pályájának legharmouikusabb tájait az ő ~ és a Jammes

.~ neve jelzi. S ha levelezésuk megritkulása utóbb kissé fájhatott
is F'rizeaunak, "ez az eltávolódás "- írta neki a költő - talán
csak arra való, hogy véglegesen rendezze barátságunkat, úgy,
hogy végül ne maradjon benne más, mint a lelkünk, akár csil
lagból a fénye".

"""
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A lelki levelezés, melyet azokkal folytat, akikben művei föl
keltették a vallás utáni vágyat, "mindeddig nem sok gyümölcsöt
hozott" - írja Claudel Sauresnek 1907 augusztus 5-én. Nem min
denki olyan önként kínálkozó zsákmány, amilyen Jammes és F'rí
zeau volt. A mű-adta első lökes és az első levélváltás után jönnek
a visszavonások, magyarázgatások, kitérök, ahaJogatás huza
vonái és a különféle kételyek, mint Riviére esetében. "Amíg csak
mondatokról van szó - folytatja; a költő - s arról, hogy köl
csönösen kiteregessük a szél? lelkünket, addig még csak megy va
lahogyan; de inihelyt kereken azt ajánlom a Ievélírónak, gyón
jék meg, egyszerre meg-rökönyödik s egérutat vesz. Hinni akar
ugyan Istenben, de olyan Istent akar, aki tapiníatos,nem feszé
lyez, kényelmesen megismerhetetlen s lehetövé teszi - mint mond
ják - egyéniségük harmonikus és teljes kibontását". Az esetek
nagy többsége ilyen; akiket megrendített a mű tanúságtétele, azok
nak most türelmes, higgadt, az emberi természetet alaposan ismerő

pedagógusra volna szükségűk. És Claudel nem jó pedagógus.
Hogy mi vonzza hozzá a lelkekeU A tágassága, nyugalma,

teljessége, hitében való szálűrdsága. Egy ember ebben az inga
dozó korban, aki nem ingadozik; "nekem megvan az én Istenem"
- felelte Jammes-nak, amikor az feléje kiáltotta a maga "Is
tenre ,van szükségem"-jét. Suares ezt írja neki:

,,,Ahogy én a viharom és a zavarom vagyok, úgy ön a nyugalma és & bizonyossága.
Nyilvánvalóan nem hirdeti az Igazságát: azonos az Igazságá.val.. . öröm nekem, ha ön
nel beszélhetek: olyan emberrel, aki Istenével beszélget, ön az egyetlen ember, akiben
olyannak láttam a hitet, amilyennek én köpzelern. " Ön úgy él hitében, mint a madár a
levegőben: azt szívja be, azt leheli ki minden lélekzetvételével. Ugy tekintek önre, mint
aki abban az elemben lebeg, ahol én szeretnék lenni, s mint aki birtokában van annak
a boldogságnak, amely nélkül én szükölködöm".

Riviére 1905 novemberében bukkan rá "A fa" egy példányára
egy bordeaux-i könyvkereskedönél; belelapoz, már az első. lapok
"a hasonlíthatatlan nagyság és kűlönösség benyomását" kelti).
benne. Eddig Barres 'Volt a bálványa és hitvallása a barr'es-I
"culte du moi"; "amit legjobban szerettem benne - írja később

Claudelnak - az a vágy kultusza volt, s ez lényegében nem más.
mínt a nyugtalanság". Claudel a nyugalom igéretét hozza; "Ó
barátom, az az igazság, hogy nagyobb, mint Dante" - írja Rivi
ere Alain-Fourniernak 1906 elején; olyan ~ mondja - mint egy
lapos táj fölött uralkodó fennsík; "egész életem megújhodott az
ön: életétől" - vallja később Claudelnak s arról a "nagy metafi
zikai revelációról" beszél, amelyet műveiben kapott. Ez a fiatal
nemzedék nagyon ráunt már az irodalomra, torkig van a szép
versekkel, melyeknek semmi közük az élethez, megcsömörlött az,
élettől elszakadt, élet iránt bizalmatlan, élettel szemben ellenséges
Művészettől; ezért adják kézről kézre Gide "Földi 'I'áplálékok"
ját, ezért lelkesednek Jammes-ért és filozófiában Bergsonért, en-
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nek a közvetlen életszerűség-nek az igéllye hívja létre az unu n i
iu izmust, ez lüktet Péguy stílusúnak lankadatlan hulláruárudúsá
ban; s ezt a nagy, elemi erejű, vágyva vágvott életélményt nyujt
ja nekik Claudel: ti teljességében elfogadott és teljességében leöl
tő inek elismor t valóságot. F'ournior szeriut nagyságának éppen ez
II titka: hogy "nem választotta el egymústól az életet és a 111(1

veszetet". Együtt 'Hljn a tel'llléHzetest \~s a terrnészetfölöttit ; a ter
mészetfölöttit úgy, amint a természetesheu működik és megtes
tesül; s olvasóit talán ez rúzíla vagy zavarja meg a leginkább: II

kegyelemnek ez a nyilvánvaló jelenléte a tcreiutett világban, lJz
az Ő "metafizikai revelációja".

,)~g-y napon -- írja első 110ZZÚ intézett levelében Riy~i>e (l907 februá r ) ~ kl'

zellihe vetteni a müvét. ~gyvégtében elolvastam s nem értettem, mégis megzavut-t, k iilo
Iltis szorongúst keltett bennem. Lassankint., titkos és csodálatos Iejlődéssel, kibontakozott

Lennem a lecké]e, kiteliesedett reivelácló]a . Belém hatok, nem tudom, hogyan : már ben
nem volt, míelőtt megértettem volna. ó milyen ('}ra~ad.tat.(\'s, r-rikor- vé~Te r;'t,('bredtem l';

híttam, mAyen kinccsel vagyok tele I Egj-~ év alatt kiteljeaedctt bennem, mint egy gyer·
meket, tanított meg mindenre, napról napra új bizonyossággal hfl,1~nozott el, hangja be
lopta magút egész lényembe. még a testembe is, átvettelll szokásait, egészen elárasztott ..
Magarnban a testvéremnek. főltámadásomnak, boldogságomnak neveztem s annak, aki uta
mat megmutatta.... Eg"Y éven át I 8 y~gülis azt ké rdeztem : ki adta önnek ezt. a csodá
latos derűt, p>zt az erőt, és bizonyosságot, ezt a bízodamat, ezt az örömet. 110st má.r értr-m.
Tudom, hogy Isten önnel van és ön Istenben él" o,.

F;s választ kér, megnyugvást és békét. "Ha brutalizál, ha föld
retaszít, ha szidalmaz is: választ". Riviére ekkor Frizeaun át, köz
vetve már ismeri Claudelt; már találkozott Frizeaunál azzal II

hizonyos fiatalemberrel, akivel a költő Jammes-nál ismerkedett
Illeg, a vallásra terelte a szót, "egy órára bezárkózott vele- s irtó
zatosan összeszidta, úgy hogy az sírva jött ki tőle, összetörte-i, "
nyomban elhagyta a házat, azt mondva Jamme-s-nak, hogy őt

változatlanul igen szereti, de a barátja túl kegyetlen" (Fournier
hoz, 1907 január 1); most már tudja, mit várhat a· "rettenf'tes
lelkipásztortól", a költötöl. aki "mindenekelőtt hittérítő", akinek
.,az a rögeszméje, hogy visszavezesse az embereket a keresztény
ségre" s akinek a műve is ezt a célt szolg álja : nem egyéb, mint
"une tentatíve de oonversion". Riviére nem véletlenül írja, amit
ír: "Ha brutalizál, ha Iöldretaszft, ha szidalmaz is" ... Fél tőle és
vonzódik hozzá: "Képzeld el, barátom, .- mondja ekkoriban egy
Fournierhoz szóló levelében - mi lehet ez: egy óra négyszemközt
Claudellal, aki a lelkedet keresi, hogybrutaJizálja és kitépje!
Félek. S ez mégis szinte biztosan arra fog késztetni, hogy írjak
neki",

És Claudel valóban nem kíméletes. Már a megjelenésében van
valami vaskos és zömök; a testi alkat ezúttal valóball hű tükre
a természetnek. Gide ilyennek látja őt 1905-ben, egy találkozásuk
kor (1905 december 5-i naplójegyzete) :
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"Kevéssé magas, de elég széles homlok; árnyalás nélküli. mintegy bicskával kifara
gott arc; bikanyak, mely egyencsen Iotytatödik a fejben, ahová, érczní , föl-fölfut ft. szen
vedély és vértolulást okoz az agyban. Igen, azt. hiszem, ('7, az ur-alkodó benyomús : ez fi

töressel egybeforrt fej... Olyan, mint egy megfagyott ciklon. Mikor boszéi, mintha föl .
szakadna valami zsilip benne; heves állítá sokkal halad előre s megőrzi az ellenségesség
hangnemét még akkor is, ha osztoznak a vélemónyében..... Később (H)13 november 19):
n Claudel masszívabb, zömökebb, mint valaha; míntha torzító tükörben Lituá az eruber :
SE' nyaka, se homloka; olyan, mint. egy gőzkalapács".

Hogy hogyan beszélt, azt megintcsak Gide írja le -- sz intén
1905 december 5-i naplójegyzetében - a legszemléletesebben.

"Beszélgetése ig-en élénk és gt\y,üag; éren,ni, hogy semmit SPIn rögtönöz. Gondosan
kidolgozott Igazságokat recitál. Bár tud tréfálkoani is, H ha. kissé átadná magát a pil
lanatnak, nem volna némi kp(:ve,s.ség 'hijjával. :M{'.lás azon tü nődöm, mi h iá.n yzik a sza
vaiból ... Egy kis emberi gyöng-éus('g1 Nem, a~ SeIU; annál több van be-nne. A",t hiszem :
a legmegragadőbb hang, amit vala-ha ha.llot.tam. Nem mintha elbűvőlne: nem elbűvűlni

akar, Ihanem meggyőzni vngr lcipízlli. ~lpg esak védek-vni scm p róbáltarn : s ~tk0'z{>",

n.tűn, míkor Istenröj, a katoltcizmusr-ó l. hitéről s hol<l(\g:~;;;igúról beszélgetve azt 1110110

tam, hogy értern s ő hozz.itette : Akkor hát nriér-t nem t(~r meg , CHile ~ (erőszakosság nél
kül, mosoly nélkül), 'L_ láthatta. e~árulütln neki, lllilyen za va rba hoztak a szavai... Ki
apadhatatlanul tud beszélni ; a mások gondolata "g;;yeUen pilIunat.ra nem (tIlítja meg a,
övét ;úgyúval se téríthetnék ki útjából. Flozy beszélgessen vele az ember, hogy megpr ó.

báljon beszélgetni, félbe kell szekttani . Ilycnlwl' udvnriusan mezvárja , míg .R-7. ombe:
befejez! arnondatát, aztán folytatja ot.t., .1l1OI ahlmlutg'Y til , ugvu.na nnát a ~zúnH.1. rnin thu
a másik meg se szó'lalt, volna".

Ugyanez a modor órezhetó, ugyanez II hang' hallható levelei
ben is; még ezt a sajátos ruonológszerűsósret, a másik gondolatá
nak ezt az alighogy figyelembe vevésót is megtalálni bennük.
S éppen ez a "tórítő" egyik fogyatkozása. Üjru és újra elismétli a
maga igazságát; tudja És érzi, hogy az az Igazság'; s amikor
végül mégsem sikerül -- vagy nem sikerül elél{ g:l-'ürsan - meg
győznie ellenfelót, türelmetlen lesz, indulatba j ő u és kemény han
got használ, ami aztán nem egyszer sninálatosan lerontja a másik
ember szivóben azt, amit az értelmúheu esetleg épített. Ez 11 nagy
költő rossz pszichológus; szilárdabban áll II lllaga hitében és bi
zonyosságában, semhogy meg tnd nú - és meg akarná -- érten i
a kételkedőket; és sokkal merevebben szegeú szemét az előtte féuy
lő isteni Igazságra, semhogy foglalkozni tudna -- és akarna 
az apró emberi fájdalmakkal és bajokkal. Tunúskodik ugyan ha
tártalan öröméről, de mint emberből, nem árad belőle ennek az
örömnek a melege ; bizonyságot tesz a Szeretetről, de benne magá
ban, zömök, merev s kissé rideg egyéniségében mintha nem vol
na elég részvét és megértés a szeuvedő, magukba bonyolódott, vi
lágosságot kereső és önnön bozótjaikban el-eltévedő emberek iránt.
Ha ellentállásra. húzódozásr-a talál, többnyire megmerevedik; az
olvasó néha úgy érzi, ellenfelében több a keresztény alázat, mint
őbenne. Azokban a kapcsolataiban, amelyekben a vallás kérdése
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fölmerült s Claudel kísérletet tett a térítésre, többnyire elkövet
kezik egy pillanat, amikor ráeszmél vállalkozása sikertelenségére
és - elég ridegen - útjára bocsátaná a habozásaiban megátal
kodní látszót, mit sem törődve azzal, vajjon a vergődő embernek
szűksége van-e rá. Suarés-zal, Riviére-rel folytatott levelezésében
egyaránt kitapintható ez a válságos pont, észrevehető a hátatfor
dításnak ez a mozdulata. Suaresnak írja 1907 március 3-án:

"Ami azt illeti, hogy tölem pusztán emberi barátságot v{,rna: nem, Suarés, hiszen
tudja. Mindaz, ami bennem van és ami nem Isten, kibe minden gondolatomat és egész
szavemet vetem: nem éri meg, hogy odaadjam. Nem tudom már, mi az, amit az embe
rek szépségnek neveznek; s amit müvészetnek neveznek, a semminél is kevesebb nekem.
Egyedül Isten él, ,s én hálát adok neki, hogy nem engedte meg azoknak a dolgoknak,
amelyek nem léteznek, hogy legyenek".

Nincs benne hajlékonyság s nagyon kevés a készsége a meg
értésre. Innét sommás, olykor egyenesen korlátoltnak ható ité
letei, igazság-talanságai, szándékosnak tetsző félreértései, amelye
ken Gide annyiszor fönnakadt. Mi sem jellemzőbb erre, mint
Suares-zel folytatott kis vitája Tolsztoj ügyében. 1811-ben jelent
meg Péguy félhavi kiadványsorozatában Suares Tolsztoj-tanulmá
nyainak kötete; Claudel így reflektál rá:

"Sosem éreztem rokonszenvet ez iránt az ember iránt s őszintesége mindig gyanús
volt a szemernben. A fényképek, melyeken mint parasztot. lóháton, asatalnáf látni, a
vegetarianizmus groteszk affcktáei öi , a sietség, mellyel a legkisebb riporteri. is fogadja, a
szigorú&í.g evangéliuma, melyet egy magát semmi kényelemtől meg nem fosztó aggastyán
prédikál: mindez mélvséges 'Utálatot kelt bennem ... Még a futása is szinpadias".

Mennvire igaza van Suarésnak, amikor válaszában (1911 már
eius 17) figyelmez,teti: "Ami az ember 'I'olszto.it illeti, kedves
Claudel, ne legyen szerétetlen iránta"; s mintha csak a keresz
tény szeretetből, részvétből és megértésből adna leckét nagy ba
rátjának, sorra rámutat Tolsztoj drámájának mélyen emberi for
rásaira s ezzel a nagyon szép - és Suaresra nagyon jellemző

- mondattal fejezi be szelíd 'I'oisztoj-apológ'iáját: "Az Istent ke
reső nagy aggastyánok kedvesek a szivemnek".

Hitbeli kételyekre, dogmatikus aggályokra mindig pontosan
s a legszigorúbb ortodoxia szellemében, a legmélyebb meggyő

ződés hangján felel meg; azt, ami személyes vonatkozás, egyéni
probléma, általában figyelmen kívül hagyja és úgy látszik, nem
is nagyon óhajtja megérteni; legföljebb az általános igazság eré
lyesebb megismétlésével reagál rá. Riviére nem minden ok nélkül
panaszkodik erről Alain-FourÍlierhez írt egyik levelében (1908 jú
nius 10):

.OlTkor haragszom Cliaudelra, hogy oly derüsen, oly fölényesen ismer félre annyi
igazi nJUgtalanságot. KétségIóvill nem szabad elfelejtenem, 'hogy szlvesen fogadott és
legalább részben megértett. De mindezek ellenére is, mennyi mindennel nincsenek tisz
tában a le'l'e1"i. Mennyi seb .van, amit nem tud ápolni, mert ő maga nem ismerte őket l"
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SOkall ol moncltú k ró lu mú r kortársai közü] is: úgy látszik,
el Sf'W tudja kópze lni, hog'y a kouverzió végtére mégsem könn vű

dolog.F:p]wll az a 1l1'!H;Z, amit fáradhatatlanul ajánl s aminek
a meg lH'1ll f'ogadúsút nem ert i és kárhoztatja: hunyt szemmal
belevetni magunkat ebbe az örvénybe, ebbe ti szakadékba. .Miköz
ben' "brutalizálja" a vouakodókat, mintha túlságosan volunta
rista volna, (és kvietizmnsnuk, janzenizmusnak aligha vall na la
ádázabb mctlern ellenfele), m intha el-elfoledkeznék róla, hORY ii
is csak a Kegyelem liikéséJll'l( engedelmeskedett a maga életrnun Ui
.Jialáluzrasánál". Ahogy merri ntcsak SUUl'C8 írja neki (1906 rl·h
ruár 26):

"Azt mondta, ön is volt, abban az úliapotban, amelyben most én vagyok. :Nem q.d·

szen egvmaga lábalt ld belőle : egy csodátatos Kéz húzta ld onnét; tudja meg: ni nr,
Isten az ön számára, csak azért, mert ()l'C'zte magán, sz ivútől a Jejéig-, az isteni K;,z h'

nyerét s öt .ujját.; én nem ismerem ezt a kezet; ölelése kellene nekem".

Az ilyen vívódókkal bizouvára sokkal célravezetőbb a tüve
lern, a szeretet, az emberi melegség, mint a "bruíalizálás", ml'g!w
lelkük ezeretetéból is, (és mennyire fájt Riviére-nek, hogy úg-y
érezte, Claudel nem út magát szereti, úgy amint van, hanem rsak
a megrnentendő, mcgtérrtendó lelkét!). De Claudel - maga nioud
ja - "fanatikus", és "egy Claudel, aki nem volna fanatikus (~i-

zelóta, nem is volna Claudel tiibbé"; nem éri be II magvetéssel,
vetését Ie is akarja aratni, és sietségélJell néha elébe vágna ct
kegyelemnek. Pedig a. kegyelem útjai sokszor tekervényesek s az
üdvösség magvai lassan érnek he. A költő nagyon jól tudja ezt:
a térítő olykor elfelejti.

Különösen olyankor, amikor elragadja a természete. Mert in
dulatos, szenvedélyes és lobbanékony. "Időnkint dührohamok fog
nak el - írja Gida-nek (1909 augusztus 10) - valóságos vértolu
lások ... Nem akarom oda ragadtatni magamat, ahová szeren
csétlen természetem nagyon is készségesen von". S a lelkipásztor
nak a hevesség sosem jó tanácsadója. "Nyilván többet érne egy
kicsit több szeretet" - írja ugyancsak Gide-nek egyik ilyen hu
ragos kitörése után (1906 február 6).

Mindenkinek megvan a maga keresztje ; az övé a természete
volt. De többnyire túlzottan apologetikus, néha szinte gyanakvó,
minden valódi - vagy olykor vélt - sérelemre érzékeny maga
tartása részben a korából is érthető. Szinte beleszorul a védeke
zés és támadás helyzetébe; sokszor hangoztatja leveleiben is, mi
1yen sokat kellett szenvednie az Egyházát és vaíllását szerető

hívőnek - s ő teljes lelkéből, szenvedélyesen szerette őket - a
francia egyházpolitikai harcoknak ezekben az igazán nem kímé
letes éveiben. Merevségének, néha már-már konokságig menő ri
degségének, majdnem érthetetlen alimine elutasításainak (például.
Nietzsche, Tolsztoj, Stendhal, Flaubert esetében), kemény, de i n-
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kább impresszionisztikus, mintsem valódi ismereten alapuló ité
leteinek, olykor dacosan vállalt "klerikális" szűkkeblűségének il'
van némi magyarázata és mentsége a helyzetében: az aposztázi a
nagy százada után jelent meg a hit tanúságával, s egy évszáza
dos "nem" és kételv és közörnbösség után mondta ki, a legelsők

között, a maga határozott és öntudatos "igelljét".
De volt benne, maga is elismeri, valaminő fokozatos (és töb

bé-kevésbbé tudatos) bezárulás is. "Észreveszem, hogy szellemem
mindinkább összehúzódik" --- írja Suaresnek (1911 május 27). Volt
idő - mondja - rnikor föl tudta fogni, mi is az a szcmélves
és határozott tárgy nélkül való vallás és szeretet: ma már egyálta
lán nem érti - és úgy látszik, nem is akarja érteni -- ezt. S
ilyenkor csúsznak ki tolla alól azok a beesmérlő jelzők egy-egy
Renanra, Tuine-re, Stendhal ra, Gourrnontra, amelyek helyett sok
kal szívesebben hallanók tőle 11 tévedők iránti keresztény részvét
és szánalom kifejezéseit. Különösen akkor, ha térítő szándékkal
beszél; mert a térítőnek, anélkül természetesen, hogy bármi cin
kossárrot vállalna a rossznl s bármi alkut kötne a gyarló ember
gvöuzeségóvel, mégiscsak nyitva kell maradnia minden emberi
felé; különben megeshetik - miut ahogy Claudellal valóban meg
esett - hogy bizonysága olykor inkább elr-iasztja, mint VOU7;za
azokat, akiket meg akar győzni.

Gide ügyében, különösen amióta ismerjük az "Et nunc manet
in te" poszthumusz vallomását, bizonyára naivság volna illúziókat
táplálnunk megtérésének Iehetóséaoi felől. Kétségtelen, hogy egy
Ideig rokonszenvezett a kereszténységgel; ,Claudel "félelmetes bi
zonysága" őt is megzavarta; de az is kétségtelen, hogy valóban
komolyan sosem gondolt a megtérésre, és hogy Claudel - fog3'-a
tékos pszichológusként - túlságosan nag'y jelentóséget. tulajdoni
tott egyes olyan nvilatkozatainak, arnelvekből úgy sejtette, Gide
is útban van a konverzió felé. Ma már, kellő távlatból - és Gide
naplójának bizalmas följeg'yzóseibűl, melyek korántsem muratják
oly készségesnek a hitre, aminőnek ő maga mutatkozott Claudel
felé - nyilván látjuk, hogy míg értelme s egy-eb"Y érzelmi meg
mozdulása kacérkodni látszik a kereszténységgel, addig természe
te. ösztönei, hajlamai ellenállhatatlanul (8 anélkül, hogy megpró
báina ellenállani nekik) sodorják az embert is, a művészt is az
ellenkező irányba, a "Földi 'I'ánlálékok't-tól a "Meztelenül"-ön, a
"Vatikán Pineéi"-n, a "Pénzhamisítók"-on át addig a pogány
ságig, amely fölé caillagul ifjúkorától fogva legnagyobb példakó
nét. Goethét állította. Ha Emmanuéle-nek, a szentéletű asszony
nak, feleségének szenvedése és áldozata nem tudta rnegszabadrtani
Gide-et démonától, hogyan sikerült volna ez a hiú és kissé kur
tamodorú Jammes-nak, vagy a "gőzkalapács" Claudelnakj Tud
juk, Gide kisiklott minden szorításból s ezt az ángclnát nem tud
ta rabulejteni Claudel hálója sem. De van egy naplójegyzete,
amely igen elgondolkoztató.
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"Különös - írja (1922 szeprember 10) - hogy a három megtért művésznek, akit
a legjobban ismertem, Ghéonnak, Jammes-nak és Claudelnak, a kato'lieízmns csak a,

gőgre adott bátorítást. Az áldozás önhitté teszi öket". '

Nyilván túlzás; de Gide így látta, így érezte, ['; ha Jammes és
Claudel leveleit olvassuk, modorát szemléljük, meg kell valla
nunk, hogy azért mégsem teljesen alaptalanul. Azt a meggyő

ződést, hogy az igazság föltétlen birtokában vagyunk, úgy látszik,
nem könnyű összeegyeztetni az alázattal, a szelid szeretettel a
"kívüllevők" iránt. Pedig azok sokszor minden fejtegetésnél, m in
den fölvilágosításnál, vagy akár minden ösztökélésnél nagyobb
hasznát vennék az alázat és százszor megbocsátó szerétet tanú
ságának.

Alain-Fournier "rettenetes lelkipásztornak" és "kegyetlen hit
térítőnek" nevezte Claudelt. Magához sem volt engedékeny; ő, aki
vallásában, hitében sosem a nyugalom, hanem a folytonos bátor
küzdelem állapotát látta, magával küzdött a legkeményebben és
maga felől ringatta a legkevésbbé ábrándokba magát. A "térítő"

Claudel arcképe alá aligha írhatnánk jellemzőbb sorokat, mi nt
ezt a Suaresnek tett önvallomását (1905 június 2?):

,;Sok pillanata volt életemnek, amikor rettenetes súllval éreztem, mi az, hogy nen:
vagyunk ezentek s éppen az. ellenkezője vagyunk a szent.nck. Vannak percek, amikor 111á

soknak határozottan joguk van ránk s érezzük, hogy e jogllknak nem felelünk meg; úgy
értem, több joguk van ránk puszta szavainknál" .

Mindenesetre minden tőle telhetőt meg-tett, hogy legyőzze ön
magát s hogy másokat is odavezessen a forráshoz, melvbó! táp
lálkozott: a Kegyelemhez. 'I'ér ítő akart lenni s az is; de bizonyos,
hogy művészete által, mint költő, rnint író nagyobb misszioná
r ius, mint amilyennek levelezése a személyes érintkezésben m u
tatja. De végtére is, nem arra küldetett-e, hogy mint korunk !eg
nagyobb keresztény költője, elsősorban művészetével tegyen hi
zonyságot az Igazságról ~
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CLAUDELIANA
(Szemelvények Claudellevelezéséből)

Gabriel Frizeau, Claudel drámáinak hatása alatt, 190:) decernbor Lű-én ír először

a költőnek. "Hová menjek! Hogyan higgyek úgy, amint ken! Hog-yan gyakoroljam
megtorpanások nélkül vallásomat 't Nem kór-dezhetem ezt, (',!!y(~<lül csak öntől, Inert müvei
lelkem és szellemem m(~I:r~ig Ineg-rúztak". Ctatuteí l !-)04 ju u uú.r 4-én vá.laszolt Fucseuból.
Ezt a levelet Riviére is, Gide is olvasta Ft-izeaunúl , ~7, utóbbi, aki ekkortájt hajlott 8.

katolícizmus felé, így írt rója Jammes-nak: "Kiilönöf> lllC'RzP1getés Prizsunval, Claudel
levelének olvasta után. Ugyan mit mondhatnék, s főként. ívhatnék utána neked '1 Úgy
hallgattam ezt a- levelet, mimilui egyenest nekem 8zlílna. Rettt'llptes volt".

A levél több másolatban terjedt, de egészen a lcirut.ó hhi ,rlilki..,: ki .. datlan volt, (noha
Jammes 1936-ban javasolta Claudelnak, hogy j('lentt'x~,e JlIrg'). Részleteket közlünk belöle.

Kedves testvérem és barútom,
Engedje meg, hogy így nevezzem s lllPgköszönjem önnek azt

a határtalan örömet, amit a levele szerzett, Hálát adok Istennek,
mert megengedte, hogy legalább egy lélek megértse, milyen szán
dékkal írtam könyveimet: hogy jobban megismerjem és szeressem
és jobban megismertessem és szeréttessem. Akik eddig drámáimról
írtak nekem, rnind csak a stílusomat és képzeletemet dicsértek,
bebizonyítva ezzel, hogy nem tudták memazudni lelküket és' cél
jukat; mindeddig tehát voltaképpen csak őnhöz szóltam, s életem
munkája nem volt hiábavaló, ha sikerült {int visszavezetnem az
igazsághoz és az örömhöz.

Igen, szilárdan és rendíthetetlenül hinnie kell, hogy csak a
mérhetetlen, elragadtatott, boldog Örömben van igazság, úgy aho
gyan fölséges remekművek, Vergilius, Dante, Beethoven, Shakes
peare némi fogalmat nyujtanak róla; nem kétséges, hogy határta
lan boldogságra, elmondhatatlan gyönyörűségekre születtűnk. S
ennek az örömnek a teljessége az, isteni szeretet, vagyis annak
az önálló Lénynek a jelenléte bennünk és kívülünk, akit Istennek
nevezünk, s aki végtelenűl tiszta, gyöngéd és ártatlan, ismer min
ket és személyes szeretettel szeret... J óságának és bölcseségének
kincsei közepett végtelenül szebb és szentebb teremtményeket al
kothatott volna, s mégis, egy személyes kis titok rejlik köztűnk,

van e'gy kis zug, amely egészen a miénk, egy parányi pont, amely
által létezünk, amelyet a legfölségesebb angyalokban sem talál
meg s amelyért egészen külőnleges szeretettel szeret minket. Ami
pedig minket illet, mi különbözünk és külön állunk tőle, hogy
legyen valamink, amit neki adhatunk, hogy szivéhez kapcsolhas
suk szegény emberi szivünket, Ez az igazság, és ha ezt hiszi,
hiszi az egész. katolikus tant ...

Az én ifjúságom is hasonló volt az önéhez: áhítatos gyerek
kor, a hitvány liceum az akkori hitvány elméletekkel, Kant és
Renan bölcseletével. Ez a szerencsétlen Renan ejtette ki a leg
szörnyűbb káromlást, ami ember ajkát valaha elhagyta: "Lehet,
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hogy ae i.guzság szomorú", Ehl"'11 az időben m:t tartottam, 1l1lH'S

senuni m iszter.í um 11 v ilázbau, miudeut mcpnngyal'úzllak a tudo
mányos törvények s a mindenség gépezete épp oly kiismerhető,

mi nt egy szövőszék, S nl;jött 1886 karácsouya, a Notre-Dame LeIll

plornban voltam vcesornvéu s il Magnificat hallgatása közben
egyszerre megláttam Istent, amint relém birja karját. X{>gy éven
út volt eröru rá, hogy el leu túl lj ak s ojt hordjam I1Hlgamhan egy
más fölött un uak uz lsteun ck nz CSZJlléj(t. akit s:~('rettelll s m in
den érvelésen túl sz ivem s lényem m inden erejével hittem, meg
,'HUL "d(),~·illál," és "legendák" teljes képtelen s':'géét, amelyek igy
m in tegy eró:':ilakkal h~nys;o:erí~dt{>.k 1;t nuurukn t :UTa a gÓR,j",
szánalmas és romlott kis n yo mor-u It h ülyére, a ki voltani. N (Uy
év multán az összeütközés nem szünt meg, csupán erőm fogyott
el () konfliktus elviselésére. Belevetettom magam a vízbe: nwg'
g yóntarn, áldoztrun. s attó l kezdve uri ndeu h··t(~IY('1iI eltilut és
mcgszak ítú« nélkül hiszem a legu to lso jó[úi!..( m indazt, amit az
igazság csalhatatluu i~S egyetlPíl ]ef dc II u"II ye.'il', n ~iZ('lIt kntnl ik us
Egyház. tanít..,

.... Kótst'gtelen, ho'!:y llitiillk JUI''''~' t'S eíiodúlatos i;.;'Hzsú.gait
in isztér-iumok veszi.k kÚl'ül, de nem öl l'eltl'.!!,·(.~ ós hal ál, hanem az
net titkai, hasonlóak azokhoz, amelyeket szerénv miudennapi
életünkben hordozunk. lsten egyesül('si' az emberi !ennésze1lel
olyan rendű, m in t a gondolatt' és a tt~sl(~. S m~ a hornúlv a hivú
léleknek nem kevésbbé kedves, m in t 11 "iUuroi'súgok Mi: t')'Uóllk
olyan hitigan;ággaL amely az l'],;ií ériIl1k"z(','>rl' r;i!szíV'!;lt6 s m iu
denféle kíváncsiság meggyalúzhatja1 A hitünket ];Öl'llyezó horuá lv
hasonló az eucharisztikus sz í nekhez , lehdiívé teszik, hogy érin
tetlenül hatoljon át ónűnknek ezen a li i lúd (,c; ki>:lö!lsé;;es részén,
IIIPly idv" Illestt'l'k(oll ideúkk ul, 111(';( :1 hl\IO\nÍlny s értd(,1JI keres
]((,dés0.11(í] készeu vet t furl'sa (·sl'l'selJeesl·kkel. Nl'1l1 arra való, hogy
a nyelvünk ízle!g(':,se, hn ucm nrrn, liogT a ';ZiVlillk 1(',"~n](~I.Yéll

megeméssziik.
'" A IIwgtúrés nem szuvu k dol:~·a, I!I'111 is töhb{·-kevósbb(· swl

Icmesen mezoldaudó el lenvcte-ek«: 1111'1'( \1:1 ,*ynek a vógére jÚI'
na, tíz új je leu tkeznek a helvéh«. Nagy vál la lkozús ez, hősi (;s
vidám szívvel kell belemenn i. Azt ko ll monduni Istennek: "Ú,
F ram, itt a~ideje vúgre. 1JlÜI-;t vula m i eg('szcll képtelen dolgot
oselekszeru. 1\Z egyik oldalou o í t vn uua]: a tudósok, mű vószck ,
üzletemberek, a világ emberei, akik te ljes , nyugalommal biztosí
tanak arról, hogy nem Jót;'wl; a másik ou lllPg' ott állnak 11 Szell
teskedök, a já rnhor nún ikék, a gyarló m űvészct, ct prédikációk
szánalmassága: cld icsekedhctsz vele, hogy bizony bolond és kép
telen vallást találtál ki! De nekem 11lÓgis ú;n' tetszik, ahogyan
van, és te is Úg'~r tpt~zel, Uruu., ~l.lni!yell vagy ~ akárhol Ya~~'Y

is, és hozzád indulok, bárhol légy is, Illcd ná lar! vannak az élet
igéi, és azért, mert az vagy, uk i vagy. az én Uram és Istenem",

... Isten öuuel, kedves barátom. i'i legkij:~elehbi leveléhen tu-
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dassa velem, m it tett érte, hogy elnyerje l's bi rtokolin II l'öhuér
hetetlen őrőmuck a:ot a titokzatos kincsét, amelyet miudaunviun
magunkban hordunk. Higgyell a kólségbeesett kiáltásban, ruolv
zsigcreinkLöl szakad fiil ali Abszolútum relé. Boldogságra szüht
tüuk : az embernek uz a föladata a világon, hogy boldog legyen;
,; ennek az a titka, hogy «satlukozzu uk }'OlT;j;,úhoz.

190;) [úliu.sába.n Claudel; Pranci.s .Ja.uuuos-tual czvütt zarúndokut.at tett Lout-ues-ha .

A'I. ct~ látott g~'6gy'uI(Il'3\)li:i'61 szcptt'Jllhcl' :'>fin kol t levelében SzíllllOl be a:~ I"JlP":l beteges
kedő Suarcfl-llak :-.; C.~·Y könyvet ü, kii ld nokj : {''l-t Sna,'!'I\'! uvoruha n elolva __ './"L ~ "h'k van

{"\(),I~J;;kal" - n on dja : pa tanúk júhiH1.('Jllib(ge n c ilvúr.való". 19)- folytati.: Ievclét

\ l q 'L) r-e::(·ptcmlwl' 14):

Üllt szenvedélvcscn lefoglalja Ixt« ll, akit szivóben hirtokol,
ru i n t 'ihog'y engem szenvedélyesen f'og'lalkoztut lsten, aki Ililll'S

ú,., 'lyih~ín soha nem is lesz a birtokombau: ('zze!. h ..dvcs Cl,llld"i,
JlIegÓ'thetjűk egymást.

1,,1./'1, oduadta magát öu uek, odaállt az ú tjabu, h i vt a, l,itúrla "
karját s ön a keblére vetette llWgÚt. Semmi másféle csoda: ez az
egyetlen az, amelyik magúval ragad. Bizonvo-, vazvok benne,
lwgy egy emberi BÚV Megvál tójáuuk életével és .ielenlétével való
egyesülése nagyobb csoda, mint ha a nap huszonnégy órára meg
állna a delelőn. Annak az embernek, akinek sz('mára mesrtörtént
s új ton-újra mceú iul az OJtúrisZüntség csodája. nincs m it kez
dCllie másféle csodákkal. 'I'errnészetem teljes hevével mondom ezt
önnek: számunkra semminek n i ues olyan sólya, mint egy szemé:
lvcs csodának. Egyenest nekünk szóló kinvilatkostatúsru van szűk

"égünk. Ön ezt megkapta. S agg'ódom, nem írja-c rovúsomra,
hogy belőlem ez h iánvz.ik. Nyngínss,oll 11l(',~ az el lenkezőjéről,
ugyanolyan nagvlelkűeu, U1l1ilYCIl buzgalommal és lendűlettel

azért tárul föl előttem, hogy vis:-jzaml.ia nekem az örömet, bcve
zetve az egyetlen örömbe, aJtlely maradandó és betölti sz ivünk
roppant térségeit. Nyugtassou meg, hogy kölcsönös barátságunk
nem csak véletlen talűlkozásunk fiú!,'g'véiiye, találkozásunké a
templomban, inelvbcn (ill h ívőként im ád koz ik, éli pedig csupán ke
n,SeIU az imádsúg vilúgossúgút, (le nem talúlom. Nagy nyugta
lunsűgtól szabadítana meg. Ami !w<liil: önt illeti, kedves Claudel,
sosem fogom elfelejteni h ívásúnak erejét és hevét ...

Ouuuiet szepternber 22-0n felel erre a levélre. Eloszlatja Suares aggndahnait : ho
zyan rendelhet.né alá saját beoavá.cvúu ak azt a páratlan ul nagy dolgot, ami egy lélek
megtérése t hogvan akarhatna bíró lenni abban a megrerid itű pörben, amely egy szell
vedő lélek és Isten közt folyik 1 s hogyan hagvhatná magáru barátját éppen legnagyobb
henső harcai közepett 1 "hiszen csak akkor nem volna többé szükségo barátságomra. ha

HU'g'értene". S itt következik harrniucnégy esztendeig tartó levelezésük egyik legszebb és
legfontosabb részlete:

Isten azokon az utakon jár, ame-lyek neki tetszenek, nem pe
dig azokon, amelyeket mi szerotnénk előírni neki, Ön azt szeretné,
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ha Isten keresné föl önt, Isten ellenben azt akarja, hogy ön men
jen hozzá. Ha egy szamár szólani kezdene önhöz, mint Bálám pró
fétához: nemde azt mondaná, hogy nagy csoda történt az ön
kedvéért.I Isten ennél is sokkal nagyobbat tett önért: itt áll egy
rideg, indulatos, kevéssé szeretetreméltó, kevéssé gyöngéd, mély
ségesen pogány, örömökbe és gyönyörökbe bolondult férfi s azt
mondja önnek: nincs igazság, csak a lemondásban mindarról,
amit szeret: itt áll egy író, kezességet vállalva egy vaíllásést,
melynelr első szava a magunk megvetése; itt áll ez a rettenetesen
bemocskolt ember, zsigereiben még mindig a legsötétebb mérgek
parazsával, és szűzinászról beszél s arról a csöndről, amely min
den szónál följebb való. Nem erőszakoskodni akarok; vigasztalást
kínálok, amikor megmutatom, hogy Isten törődik önnel és sosem
hagyja kezének segedelme nólk ül. Mit nem adtam volna a magam
Exodusának idejében, amikor utat kellett vágnom magamnak a
különféle bölcseletek s ön előtt nem is ismerős emberi tekintetek
szövevényei közepett, mit nem adtam volna érte, ha e hirtelen és
csöndes érintések helyett, melvek megdöbbentettek és zavarba ej
tettek, találok valakit, akinek mindent elmondhattam és akitől

választ kaphattam volna! Azt gondolja, oka van rá, hogy panasz
kodjék Istenre~ Hát akkor csak tárja eléje bátran minden szemre
hánváaát: ,,0 szeretlek, minden öröm forrása, noha te nem sze
retsz engem. Lásd, mi mindent megteszek én, aki csak gyarló em
ber vagyok. S te, aki Isten vag-y, nem találsz módot rá, hogy
a segítségemre siess!

A következő levél (1905 szepteinber 37) egyike Claudel ritka - igen ritka ~

személyes vallomásainak ; válasz Snares szeptember 23-i soraira ; Claudel iritnti bizal,
máról, barátságáról irt s arról, ők ketten oly magányosak korukban, hogy meg kell
éreniük egymást. "Milyen nagy szet-etet nem keresi Istent, mint folyó az 6ceá~t! S ön
ott van, kedves barátom, acélnál, lefekhetik s boldog álmot úlmodhatik, míg én ret
tenetes virrasztásban állok II - fejezi be levelét Suares. mint annyiszor, lllost is pá r

huzamot vonva kettejük - a kettejük istenkeresése, piUyája, sorsa, magatartésa
között. Erre a gesztusr.. felel a megrendítő férfi-őszinteség gesztusával Claudel.

Igen, kedves testvérem, ig-yekszem, hog-y az legyek az ön
számára, aminek lennem kell, de számítok rá, hogy sok csalódást
fogok okozni; nem szabad másnak tartania, mint ami vagyok..
Két ember kapcsolata oly hamar. kimerül, ha önmagukon kívül
nincs mit adniuk egymásnak! De én tudom, hogy voltaképen nem
magamat kedveli bennem, hanem az örömnek azt a roppant va
lóságát, aminek épp úgy a letéteményese vagyok, mint minden
eg'yes keresztény. Bár elvezethetném egy napon a kimeríthetetlen
baráthoz!

Amennyire tőlem tellett, egész esztendőben a magányosság
elől menekültem, ide-oda kóborolva, mint a gazdátlan kutya, de
ezen a komor síkságon végülis irgalmatlanul négyszemközt ma
radtam magammal. 0, milyen hosszúak a napok, ha sumvedünk t
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Minden reggel ugyanazzal a gondolattal ébred az ember, estig
tarta harc az éles fájdalom meg a mord beletörődés váltakozá
sával, és örülhetünk neki, ha éjszakánkat nem zaklatják szörnyű

séges álmok. Nem a félelmetes testről van szó, hanem arról, hogy
az ember ezer kedves és gyöngédapróságra gondol, egy tekin
tetre, egy fejmozdulatra, a hang egy bizonyos árnvalatára, mely
mintha a fülünkbe csendülne, s aztán újra fölmerül előttünk szén
sorjában az elképesztő történet minden egyes részlete, s írása a
borítékon, melyben a leveleimet küldte vissza. Akkor aztán jön
egy pillanat, amikor az ember nem birja tovább, térdreborul s
mint Illés próféta, azt mondja Istennek: Végy el engem, Istenem,
mert nem vagyok jobb atyáimnál. 0, olyan Ő, mint egy végtele
nül türelmes és szomorú barát. Soha nem unja meg panaszain
kat; nem kell félni tőle, hogy szemrehányást tesz nekünk vagy
megszégyenít. Úgy viselkedik velünk, mint gyermekkel a fölnőtt.

S végül legmélyebb imádságunkban milyen békesség árad el lel
künkön, ha egyszer odáig jutunk, hogy teljességgel és határozot
tan megvetjük magunkat, belátjuk, hogy rn i t sem érünk s egye
bek sem vagyunk Megváltönk kezében, mi nt egy maroknyi vé
res és szétroncsolt törmelék!

Suares, nincs nagyobb öröm az Örömnél és nincs nagyobb sze
rétet a Szerétetnél. Ez a két szó, ez a minden vitán és okoskodá
son fölülálló két szó s egyedül ez állít minket egymás mellé, egy
oldalra, ugyanabban a bizonyosságban. "Boldogok akik éhezik és
szemjúhozzák az igazságot". Istent, ha nem léteznék is, Iétrehívná
egy kétségbeesett szív sikolya. Nem: az élő lélek nem fog mindig
a halál bilincseiben raboskodni; nem birva tovább, végülis föltá
mad! túláradásában elzengi a husvéti zsoltárt: Proiiciamus jugum,
dirumpqmus vincula! s hunyt szernmel, a bizalom és a kétségbe
esés lendületével, kezek nélkül, lábak nélkül előrelendül a kegye
lem metsző világossága felé, az örökkévalóság hívása felé, ha
sonlóanegy egészen kicsiny gyermekhez, akinek a kiáltásai Hem
fakadhatnak szenvedésből.

1907 július 4-én írja Jacques Riviére Claudelnak : képtelen leküzdeni glJgjét (.~

belső ellenkezését, képtelen a megtérésre. "Nem, nem vagyok a Krisztus hálójában. ?vIii;
is tehetne velem Krísztus, ha csak azt nem, hog-r elitél l Szabad vagyok é-B a magúnvc»
ság lesz a halálom" - írja. Úgy érzi, eZ7,e1 a döntésével szükségképpen együtt !.ifi r,
hogy Claudel magára hagyja őt. Egy 'nappal később, júlhl8 5-én még egysser megis
métli ezeket a gondolatokat. Claudel 'I'iencainben, ahol konzul, egyszerre kapja meg a ht
levelet s együtt felel rájuk, augusztus 4-én.

Kedves Barátom,
Hagyjon föl azzal az elképzelésével, hog-y rettenetes és jóvá

tehetetlen dolgokat közölt velem, hogy elhagyom önt, hogy min
dennek vége köztünk. etc. Egész életemet olyan környezetben és
könyvek közt töltöm, amelyekben Istennek nag-yon kevés helye
van, s higgye meg, ebben a korban, - pár nap rnúlva harminc-

2;;1



kilenc 'éves vagyok, - egyáltalán nem áll könnyen nálam a mél
tatlankodás és a botránkozás. Hogy egy magafajta fiatalember
megremeg a könyörtelen igazság s az általa követelt beleegyezések
és lemondások előtt, az csöppet sem meglepő. .Nem elsó mozdulata
Szerit Pálnak is az ág'askodás l akárcsak a lováé: calcítrare. Az ön
életében is eljön Isten órája, akár az első lesz, akár a tizenegye
dik; hibáztam. amikor sürgősebben akartam eljárni Nála.

De milyen szomorú életre szánja magát! Vegye szemügyre
az önt környező világ roppant nyomorúságát s gondolja meg:
semmi segítséget nem fog nyujtani neki, ön. akinek istenadta le
hetőségei kötelességévé teszik, hogy keresse és megtalálja az igaz
ságot, ahogyan minden egyenes szándékú embernek tennie kell.
Gőgje és rettenetes, polgári önelégedettsége vajmi kevés hasznára
lesz a kiéhezetteknek és nyomorultaknak.

Tudom, hogy túloz, amikor gőgjéről beszél. De engedje .neg,
hogy őszinte legyek. Éppen elég teher rajtunk a hibáink, legalább
ne csináljunk belőlük tiszteletet kíváno és sérthetetlen istensége
ket, utálatos kis bálványokat. Nem, a rossz, a bűn sosem szép,
m ind.ig ostoba és szűkős. Maii nulla sulisiancia. Rendetlenség és
rosszul választott cél. A gőg nem erőre, hanem gyöngeségre van,
a szentatvák a szellem bujaságállak hivják s a gőgöst azokhoz a
puhányokhoz hasonlítják, akiket a próféták emlegetnek. Lám,
eléggé előrehaladt, mert azt mondja: "Nem szolgálok". Non serviam
- akár egy törött pohár, alkalmatlan szerszám. Saját magát
szereti ; a tapasztalatok majd kigyógyítják ebből s a szükséges
otrombasággal fogják ráeszméltetni valódi lényegére.

Azt mond.ia: "Nem vagyok képes kereszténnyé lenni", mintha
azt mondaná valaki:. "Nem vagyok képes látni" s nem nyitja ki
a szemét. Tudom, nem annyira az értelemnek kell megvilágosod
nia, mint inkább az akaratnak megfisztulnia, megerősödnie, ki
egyenesedníe, Említettem már önnek a gyógyító eszközöket; a leg
fontosabb visszatérni a szakképzett orvoshoz, vagyis a paphoz.
Legyőzhetetlen akadálynak minősíti a lustaság és gyöngeség su
gallatait, vagy amint találóan mondja.: a gonosz lélekéit. Hogy
egy kis testi bajból kigvógvul.ion, a világ végéig elmenne; de ha
lelke üdvéről van szó, a legkisebb akadály, az első nehézség meg
r-iasztja és lesujtja. Nem, egyáltalán nem elégedett magamagával,
és ez is jellemző tünet. Miért alkották volna máskép a gyom
rot, mint a lelkiismereten Miért hinnénk csak az egyiknek s a
másiknak nem1 Ha valami nyomja a szivét, akkor egészen bizo
nyos, Jacques Riviére. hogy valami nincsen rendjén.

Két levelében csak egyetlen megjegyzés van, ami megindít
és mélységesen megzavar: azt írja, hivást érzett felém. Tehát Is
ten ntasította hozzám. S ha ez a hívás nem bizonyult hatékony
nak, nyilván az az oka, hogy valami homályos módon vétettem ön
ellen, hogy nem imádkoztam és nem tagadtam meg magamat
úgy, ahogyan kellett volna. Ez túlságosan igaz. Ne használja vak-
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tában az ilyen szavakat, mint "közösség" és "cgyesülés" Iateuuul.
Iszonvodorn attól, hogy valaki ilyesmit tételezhet föl rólam, m int
ha szent volnéld Holott csak egy szegény kis ember vagyok, teje
a küliinféJe ügyek és a családi élet Iárrná.iával, fl csak mérsó
kelten. polgúri ruódra élvezem e világnak s a másiknak a ja
vait, óJetem csupa gyúvaság, tompaság s időnkint 11 legkoser űbb
és legmegalázóbb észrevételeket kell tennem magamról. De vég
tére is, szegény g;yermekeknek, Isten az atyánk s megszánja SZ[l-

vakba nem is foglalható személyes képtelenségünket. ,
Bocsássa meg tehát, ha csak ilyen kevéssé tudtam a seg i tsó

gére Jenni. Ir;ion, ahányszor csak -kedve tartja; mindig válaszolni
fogok. De ne úgy írjon, mint holmi kegyeskedő a gyóntatójának:
készségesen kiteregetve apró kellemetlenségeit; hanem tiszta szív
ből keresse a gyógyulás lehetőségeit.

Claudel sürgetéseivel André Gidc különböző érveket szegezett szembe. Ar. €g-yik
ilyen érv a katolikusok riasztó példája volt: "A keresztet úgy használják, mínt ezv sze
kercét - írja némely katolikus író -és! politikus kortűrsárűl - s mihelyt személviiket
vagy írásukat érinti az ember, elbújnak az Oltáriszentség mőgé, Kr-isztushoz közelednem
annyi, mint tőlük távolodnt", Cla'Udel erre igy felel :

Ha addig vár megtérésével, amíg minden katolikus, vagy min
denki aki magát annak mondja, szerit lesz, sokáig várhat. A Meg
v'áltó arca ma is köpések és a legszörnyűbb eltorzulasok alatt
rejtőzik. Figyelje meg külőnben, hogy a heveskedők, az Action
Francaise emberei és a többiek jobbára csak névleg katolikusok,
nem hisznek, nem gyakorolják vallásukat és nem tartják meg a
parancsolatokat. Isten igazi gyermekei hallgatnak, szenvednek éH
imádkoznak; többen vannak, mint gondolja, de belül kell lenni,
hogy megismerjük őket.

Gide másik érve (s ez fölcsendü}. Riviére-nél is) a fék-Icm attól az ernyedt nvu
gahni állapotról, egyszer s min denkort-a való teljes megol~l0tt&;ágtól, aminek a katoliciz
must véli. Claudel többször is visszatér erre a kérdésre, így 1905március 3-án és 

Gi<le "A mennyország kulcsa" címü regényével, illetve annak hösnöjével, Alissával kap
csolatban - 1909 július S-án; mindkét levél Tienesinben kelt.

Az élet keIlemetlenségeivel szemben a bölcseség álláspontja
nem a menekülés, hanem a hódítás. S ha kaland kell, mi lehet
meglepöbb és merészebb, mint elfogadni egy láthatatlan és ter
mészetfölötti világot, melyhes. képest a földi világ mit sem ér.
Hol van rejtelmesebb és gazdagabb ország a kegyelemnél? ..

... A mí üdvösségünk nincs egyszer és mindenkorra megsze
rezve, ahogy a kálvinizmus tanítja. Egyfelől végtelen igények,
másfelől olyan gyöngeség és tudatlanság, amely már szinte hoz
zájuk mérhetően végtelen. Mi tragikusabb, mint a láthatatlan
harca az egész látható ellen1 A keresztény nem nyugalomban él,
ahogyan az antik bölcs, hanem konfliktusban. Minden tettének
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következménye van; a folytonos alakulás állapotában érzi ma
gát... S ami értelmünket illeti, milyen heroizmusra hívja föl a
szellemet a kinyilatkoztatott dolgok összessége, amelyet meg kell
értenünk! Csak a keresztény ismeri igazán a vágyat. És csak az
érti meg igazán, milyen fölbecsülhetetlen kovász volt a keresz
ténység, aki ismeri a hatalmas, élettelen keleti civilizációkat. Ép
pen azért ilyen kovász, mert egyetlen része sincs az emberi ter
mészetnek, amit nyugton hagyna.

Többször előfordul Claudel levelezésében Daniel Fontaine abbé neve. 1913 IMJUS

4-én Riviére-nek ajánlja, hogy keresse föl őt ; "szent, egyszerű. és jó ember 7 rendkívül
értelmes, csupa ezeretet és j6indulJat" - mondja róla. Fontaine abbé készítette elő az
utolsó útra Huysmanst, a regőnyírőt ; 1903-tól a külváros egyik legszegényebb telepéri
élt s a Segitő Miasszonyunk oomplom lelkésze volt, CJlaudd gyakran járt,nála, mint
lelkiatyfánál ; ez a templom s ez a környezet ihlette "SegítlS Miasszonvunk" című ver
sében : a templom, mely a Victor Hugo körúton s egy temetőn túl egy kis mellékutcában
áll, (ahogy Riviére-nek az útirányt magyarázza). Fél évvel korábban Fontaine abbét

'ajánlotta Gide-nek is, azzal, hogy "oko& tanácsokat kaphat tőle"; de Gide, noha maga
kérte egy pap eimét, akivel bizalmasan beszélhet, nem ment el hozzá. Fontaine abbé
1921·OOn halt meg; Olaudel - akkor koppenhágai követ -- szép verset irt emlékére; a
]<llkiatya iránti hálának és szeretetnek, egyáltalán gyónó és gyóntató ,'kapcs.olatának
szebb vallomása aligha van az irodalomban; s amellett megható melegségű arckép Claudel
életének erről a szerény, csöndes, háttérbe húzódó és nagyon fontos szereplőjéről.

Daniel Fontaine abbé emlékére

Boldog, ki az oltár mögött orvost talált, és nem bírót, hanem
atyát.

Papot, aki mélyen alázatos, sosem csodálkozik, haragját sosem
ontja rád,

Türelmes és a tékozló fiúnak, vegyen belőle, erszényét megnyitja
újra kegyesen,

Tudva, hogy ahol bőven nő a bűn, még bővebben árad a kegyelem.
"Erősen fogadom" ... Igen, de holnap, vagy ma délután már, elkö

vetem ugyanazt a hibát.
Kétségkívül konok jószág az ördög, s csak én vagyok nála is

ostobább.
De nem adom meg olyan könnyen magam, megtanultam. hogy ne

maradjak lent a földön, mint fadarab vagy lomha kő, élet
telen.

Ha minden pillanatban elbukom, hetvenhétszer is fölemelkedem!
Csak a könyvekben vannak olyan lelkek, kik egyszerre tisztává

lényegülnek s csak egyszer tartanak bűnbánatot.

Ha állva nem tudok előbbre menni, hát hason csúszva haladok!
S most újra itt a könyörtelen vasárnap, és mily keserves újra

rágnod ezt a vétket,
Fanyar az íze, mert hogy többé nem teszed, legutóbb épp erről

igérted!
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Adjon ilyenkor Isten jó atyát, ne holmi ámuló s botránkozó
tanárt neked.

Az a dolga, hogy bűneinketmegtanintsa, s a rongyszedők apostola
miért éppen tőlem ijedne meg I

Itt térdelek újból előtted, lelkiatyám, tekints fiadra!
Nézd lelkemet, Irók vigasztalója, szeg-ények atyja!
Nem először jönnek eléd e féligfözött kárhozottak, ügyefogyottak.

betegek,
S e szegény, aki, míg föloldozod, málészá iúan rádincred.
Szólj és amiket a világ nem ért meg, mondd nekem azokat a

szavakat.
.Iézust Krisztust hallom. ő szól szavadban. s csöndesen tanácso

kat ad.
S én hiszem, hogy holnap cgyütt leszek a paradicsomban tevéled.
Reverendád szegélyéhe fogódzva, egvszerűen mert megígérted.

(A szövegeket Rónay Guoro» válogatta és fordította)

MÁJUS VAN MÁR

Május van már benned ; napsuf/íÍr
meleaére lelked szállt'a száll;
legelteted 'vigan kedvedet
selmnesfüvü. d'/ís mezbk felett.

Suhans« immár' nJ} u. fili aiailanul,
szép életed foly/on szabadul,
felhőket és siklr5 madarat
eliizue (l tűnő nap alatt,

Szárnyad lett a kc.rnJelem, a JO,

mindig jobbra, fól;jebb biztató.
S valahol majd, ahol rád talál,
mosoiuoaoa köszön a halál.

Csanád Béla
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CIRÓKA ÉS lv1ARÓKA
Lr ta Magyar ]'crenc-

Hajnal óta itt van a kaszúlóu. Ahogy Ll nap mind ig maga
sabbra emelked ik és a Porróság ránehezedik a vőlgyre, egyrt
gyakrahlwn tart pihenöt. Rátámuszkodik a kaszanvélre és a Illesz
szi, hűvösen kl'ldő hegyeket nézi. Körülötte piheg az álmos nyár;
rnező : illatosan l'S méhek zümmüg{\1iI"vel telve.

A méhek szcretik ez,t a helvet. Köze] vau az erdő s itt a ka
száló kiizepón r{'gi , k iszúrudt patak llledre vonul át. 'I'avassza!
sokáig áll betrne Ll viz s ezért fakad itt hujabban a fú. A fú kö
zött rengeteg virúg' terem.

A nyúl' tündérpatakja.
Bátyja nevezte el igy a holtmedret. Tavaly, amikor itthon

nyaralt. és piros szernű, roskatag teheneket festett, verseket irt
az álmodozó vudkörtefákról. Lefestette a kaszálónak ezt a darab
ját is. Lila, fehér, vérpiros {'S halványkék foJtokból állt a Jest
ménv,

A virágokról (i jutott. ruoxt eszébe és egy kis vágvakozást ér
zett, hogy itt legyen mellotte. Éppen eg'y éve, hogy itt beszél
gettek át egy t ikkasztó délu táut, A virágokról.

A "bolondos ember" -- ahogyan bátyját emlegetni szokt,,
akkor azt szerette volna, ha meghagyják a rétnek ezt a Iolt.iát.
Nem kaszálják le a virágokat. Egyáltalán, az lenne a legoko
sabb dolog, ha nehány darab földet virúggal vetnének be. Olvau
lelkesen tudott beszélni ezekről a,virágos Iöldokrűl, hogy szi il te
belesáppadt, Ö meg szívből és őufeledten kacagott ezen az ötle
ten. Annyira kihívóan, leplezetlen lebecsüléssel, hogy bátyja meg
is sokalta. .

- Megered, hogy egyszer megbosszulnak a meggyalázott vi
rágok és utolér az elcsábított lányok átka l. .. Te kaszás haramia!

Sokat gondolkozott ezen azóta is. Hogy találhat ki ilyesmit
egy tanult ember! Az ő édestestvére. Hát nem az-e a világ rend
je, hogy a méh a virágpor t t'S méznekvalót, a festő a sz inek
játékát, a jászol előtt álló állat pedig a takarmányt lássa a széna
közé került virágban ~ Mi Ieuue, ha összecsereberélnénk a dol
gokat~

Bár könnyen meglehet, hogy a virágban még ezen kívül más
is van. Ahogyan minden dologban fellelhetjük ezt a músvala
mit ; azt szerctnénk, ha mindenki ezt látná benne!

Neki ezek a virágok a Nyarat jelentik.
Nem az ilven, vagy olyan nyarat, hanem ez egyetlen Nyarat,

melyet gyermekkora óta hajszol a nagy beteljesülések vágvával.
Lehet, hogy el is mult már ez a nyár, csak ő nem vette észre.
aminthogy nehéz is megmondani, hogy mikor jön és mikor meg)
a nyár.



Dehát mit vár HZ ilyen ern ber H nyártól1 Hiszen az hajnaltól
estig tartó munkát hoz. Állandó lótást-futást, kurta pihenő per
ceketl

Igaz, hogy itt Vl1l111ak az estéle Nohát, azok valóban érnek
valamit. Az ember még szaburl. mint a madár. Az alá az ablak
alá áll, ahová éppen a szi ve húzza. fl ha rueg unju itt, ott van 11

másile Az egyikben rozmuring, a másikban muská.tli. Egyiket
becsukják. a másik kinyílik. Ilven a Iegónvélet,

És mégsem ez a Nyár! A sziv másféle szomiúságtól sz ik
kad. Nem elégszik lIleg' paráuy i zsákmúnvokkal.

Valami más kellene! Bizonyos, hogy eljön és megtalál. 'I'alán
ott piheg már u Nyúl' ölébeu, ott röpköd fl pillék szaruván "
elérkezik a pere, amikor válladra száll.

És boldog leszel.
Amilyen nem voltál sem azelőtt, sem utána. Amikor ign

zán megérted majd a virágokat, Megsejted. hogy mi az bennük,
ami mézen, színen, illaton és hervadásori túl is megmarad. Vi
rágból, nyárból,' dolgos nappalokból. szép éceakákból és az éle
teden átkanyargó tündérpatakokból örökre a tiéd marad.

- Bolondos ember-l. .. Hát-még-is eljöttél! - riad fel a legény
álmodozásából. - Miudiárt itt a dél s ahelyett, hogy vágnáru a
rendet, csak mélázok ... Azért mégis csak jó volna, ha valóban
itt lenne! Talán meghagynám neki ezeket a virágokat. is!

Neki, vagy akárkinek, aki a v irúgok lelkével jár a Nvárbn n.

D41ben rövid ebéd a turisznyúból.
Utána csontropogtató nyujtózkodús fi vadkörtefa árnyékábau.
Pattogó kaszaverés.
kzután ujbó] neki lehet dőlni a munkáuak. Egy-kettő. .Iohhru

balra. A kövér sar.iúrendek pedig csak nyúlnak, szaporodnak.
Nóta is szólhat, mer t úgy könnyebb. Az idő is jobban telile

Könn.ljÜ neked (ll'on.1fpille
Széles mező közepibe
Virágról virágra szállni,
Búcsú nélkül továbbállni!

De az 'i~yen ICflény, mint élit
Hasztalan vergődik, sze.qény
E,gy a11laktól a másikig
M,tg a szive el nem feslik

- No, te szegény! Még sajnálnálak is, ha ráérnék!
Márton megrezzen, mintha lövés csattanna rnögötte,
-- Te vagy az, .Iulikal



- Nem is a .Iákob angyala!
- Pedig hozhattál volna egy lajtorját, amclyan fel fi alá

járnánk. Most egyéb dolgom úgysincs!
- Inkább azt moudd, hol tartod a korsót?
- Talán megszomjaztál, prüesök f ... Vigyázz, rá ne hágj a

korsóra, mert ott van II lábad előtt, II rend alatt.,. H másko]'
ott igyál, ahová enni viszel.

- Csak nem sajnálod tőlem ezt a nyel d vizen Ne félj, meg
fizetem. Veszek az árán sark» ntv ú t, hog'y a Ie lvéaen iisR?:e ne
tévesszenek a sötétben.

- Nyelved az van!
A lány leteszi a kosarát, felhajt ja a rendet, felemeli a kor

sót. Kék blúzúból kinvúl ik szép ny ak». Kil'sntÍ1II!Ú szája rátapad
a korsóra s míg JÓÍZű kortyokban Ilyeli 11 hú" vizet, fiatal teste
kimagusodik, átdomboru! a kennyű ruhán.

Más is van itt, nemcsak nyelvecske - - moudauá ,l il)gény,
de még jókor lenyeli, mert .Ju likát igen fill taillak ta lál,j" nJag'ához.

- Na, jó volt a kakastej? ... Mit ku pok érk?
- Hat ökörnek kőtelit, k i len« vasvilla nyel it, szúz forintnak

pengésit, m iuden hétre hat napot s il llPledikkel nwgszerzem.,.
Elég lesz~

- Pedig nekem más keru-.
- De nem tőlem ugy-e?
Márton elereszti akaszanyelet t)S közl'ledik CI lányhoz.
- Maradjon csak helyben. ~11'g ak a rum Ill''-Ili, hogvan ka,

szálnak kótából szénát.
No, megállj, te keeskebúha! 1Ig'l'ik <l lúllY rel(~, de az

odébb szökik s így csak az ételes kosú l' diili el.
---, Kímélje a f'azckaimut, lllert e n nv i az l'g'l>SZ hozománvom!
- S az il> [íres?
-- Szedje tele málnaval!
Felesillan a legény szenie. Az l'l'dií, rell- 1l'1, i 11\ s li i rteleu lúlwl'a

pattan benne a jókedv.
- Nem is Ien nc bolond súg, ha I'g-yiitt uu-hot uén k.
--- Bolondság, mert tígy est(~l'(' se Ilo/Ilf' IIH'g',

-- Nem is merné i velem jőuni !
''C' Nem magúval 111l'llllt-k, hall('1I1 a kO:'-l'uI';d s a ko,.;ár v i uue

egy nagyszájú t!
Mái-ton felkapja il kosarat, elkapj<l <I lún} keú·t s .Iutnak

végig a kaszálón az erdő felé.
Már jól benn vannak az e rdőbeu, m ikor .l ulik a llleg'(o;zólal.
-- Maga most v isszaruchotnc '
- Minek?
-- Megparancsoluú a kaszáuuk , hogy ('",,,1z vúgj., nyugodtan,

ha keresztbe, ha hosszába, csak meg' legyen ka rácsonyr«.
- Felhágok egy fára s meakiáltom neki.
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- Igen, de errefelé csak magos fák nőttek. Nincs rajtuk
lépcső.

Márton leteszi a kosarat, meghúzza nadrágsaiját és fürgén
kúszik fel egy fára. Miko,; az ágak közé ér, Julika utánai szól.

- Mégse jó lesz kiáltani. Meghallják a felvégen s mind ide-
futnak a lányok.

- Na, várj csak, ezért ru i jár! Mindjárt lenn leszek!
- Inkább én megyek fel.
Már szőkik is fölfelé a szomszédos fára, mint egy mókus, A

legény mohón nézi minden mozdulatát és vadul kezd verni a
sz ive, mikor .1 ulika fehér térdei kivillannak a felcsúszott szoknya
alól.

A lány rátalepszik egy vastag ágra. Megelégedetten lóbálja
lábát és. csendes kacagáslia kezd, mint agerIefióka.

Márton egyszerre bosszankodik és örül D. kezdődő játéknak.
Valami jóleső rajongást érez ez iránt a tiszta lélek iránt, de
ugyanakkor azt is érzi, ahogyan a vágy tajtékja beborítja a szivót,

- Márton ! - szólal meg végül Julika, de már egészen más
hangon. Igy szólítgatják egymást a gyermekek esténként ágyaik
ban, azokban a csendes beszélgetésekben, melvekkel álmaikat ve
zetik be.

- Hallom!- dörren vissza Már-tou.
- Tudok valamit!
- Azt már látom... Alkalmasint már azt IS tudod, hogy

hány ujjad van! .
- Elhiszi azt maga, hogy a fúk is éppenúgy éreznek, mint

az em berek ~

- Ha igen, akkor -én már indulok is lefelé.
- S hogy beszélni is tudnak egymással ~
- Inkább lentről hallgassuk!
- Igen, de maguktól nem szólalnak meg!
- Amilyen nagyokos vagy, te megszólaltatod.
- Maga pedig felel rá.
- Most már mindegy. Fele eszem úgyis elhagyott, amikor

ide felrnásztam.
- Kezdhetjük ~

- Kezdjük ... Csak arra ügyelj, hogy az egész erdő meg ne
szólaljon, mert apádék kétségbe esnek akaszálón.

Julika egészen halkan, a levelek suttogását utánozva kezdi.
- Ide hallgass, te gyertyánfa'! Az erdők mind azt beszélik

rólad, hogy egy kicsit elbízod magad Nagyra vagy szép szál
termeteddel s nem látod mennyi görcs. van benned! ... Ha így
folytatod, nem lesz belőled egyéb, csak járomfa az ökrök nyakán.

- Pedig én nyoszolya szerétnék lenni nálatok!
- Akármit is beszélnek rólad a jávorfák, én nem hiszem el.

Tudom, hogy az ilyen legény szeret eldicsekedni sikereiről. A la-
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nyok pedig mindig sokra tartják azt a keveset,ami velük néha
napján történik.

- Igen bölcseket tud ez a jávorfa!
- Tudok még többet is l. .. Volt neked egy kis húzod, velem

egyidős. Hamar kicsavarta a szél. Azért, hogy már rég nem él,
mi mégis szoktunk beszélgetni. .. Hiszen tudod, hogy jópajtások
voltunk... Rólad is beszélünk olykor ...

- Halottakkal nem jó beszélni!
- Úgy akartad mondani, hogy nem könnv ű!

- Boszorkányok s eszelősök dolga.
- Inkább a tiszta ezivűeké.

Márton csak most riad fel a játékból. Szeretne mindjárt le
ugorni s elfutni. Hiszen ez már nem is játék. .Julika azonhan
folytatja.

- Mikor még élt, sokszor mondta, hogy milvcn jó volna, ha
mi igazi testvérek lennénk ... Édestestvérek!. .. En gyakran gon
dolok erre, mikor ezt is, azt is hallom felőled... Mind ig úgy ér
zem, hogy benned őt is bántják. A testvéremet vádolják ... Nem
lehet az gonosz ember, akit szeretnek!. ..

Az erdőn könnyű szél fúj át. Márton egy kis időre elfelejti
hol van. Mintha valahol a fák és a felhők között lebegnének
hármasban: Julika, ő, meg a halott kistestvére. Csak sokáru
felel.

- Hátha több is igaz, mint amit beszélnek! ... Mindnváian
egyformák vagyunk abban, hogy a jóságot és gonoszságot együtt
hordjuk magunkban. Egyiknek ebből van több, a másiknak abból.

- Ez igaz, de látod én tudtam, hogy a málna a másik 01<1;[
Ion van. Mégsem féltem idejönni veled, mert csak abban hiszek,
ami benned jó.

A hosszú esend alatt egy fakopáncs telepedett Márton fájára
és ütögetni kezdte a kérget.

- Gyere, gyere drága fakopáncs. Szállj csak lejjelSb - csalo
gatja Julika.

A madár körülnézeget. de lejjebb nem száll, nem kopogtatja
meg Mártont, mer t látja, hogy ember. Hanem odaküldi a mátyás
madarat.

- 0, hiszen ezek az én ismerőseim. Tudtam, hogy egyszer
találkoznak - szószátvárkodik a madár - el is neveztem őket

régesrégen. Egyiket Cirókának, másikat Maróleának.
Elrepült, hogy dicsekedhessék.
Távolról egy bánatos mogyorófa hallgatódzik és most ő is

gondolkodóban van, hogy miért lett hirtelen oly hallgatag ez a
legény.

- Igy van ez - bölcselkedik il, páfrány bokor alatt egy gomba
- így van bizony, mikor a darazsat megcsípi a légy. .

- Most már vissza is változhatunk - szólal meg szomorúan
Julika - mert alkonyodik. Magának még dolga van!
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- Ne még! -sugJa Márton. - Hadd nézzelek l -és szorosab
ban simul a fa törzséhoz.

A mátyásmadár feesegve röpköd szerte az erdőben, csalo
gatja a többieket.

- Gyertek hamar l. .. Ilyet még nem láttatok. Milyen okta
lanok az emberek, ha fára másznak.

- Tódulnak a madarak innen is onnan is, de már nem talál
ják őket a fán s örülnek, hogy uiból csak hazugságon kapták fe
csegő szárnvastársukat.

A legóny és lÚT1Y akkor már a tisztás közepóri halad szót
lanul. Összekulcsolt k isu.i.inkkal tartják egymúst.

Az erdö valójában csak most ébred fel.
Az (iszi kankalinek ágaskodva-ingerkedve sugdosnak a le-

gény után.
- No, te gyáva! Be cserben hagyott a nagyerődl

A kökény és galagonyabokrok berzenkedve nyujtózkodnak.
- Nem engedünk el, amig meg nem csókolod.
A csipkebokor is bátorságra kap.
-- Megfogom a szoknyáját, te meg a derekát l
Egy fülemüle repdes utánuk a lombok közőtt.

- Kinek daloljak már nászéneket. ha ti is cserbenhagvtok'l
- Visszamehetünk a kövek alá. Úgysem látunk semmit! -

vartyognak keserűen az öreg békák.
Ök azonban mennek tovább.
A mátyásmadár utánuk iramodik és egy törpe fáról rekedten

rikácsol.
- Hiába! Ti is csak emberek vagytok. Szánalmas, gyalog

járó emberek. Bukástok is szomorú, győzelmetek is az. Saját
magatok rabjai vagytok ... Hát csak rnenjetek, mendegéljetek.

Mártou m{~g i'\okáig ott á1lt a kaszáló végóu, ahol elváltak
és a távolodó lány után nézett, akinek kék blúzn, piros szoknvá.ia
mindig kisehbrirlgó pont lett az alkonyati mező barna bár
sonyában.

Azután visszatért a kaszájához s míg ujra Ien te, hosszan
nézte a hegyek felctt lángoló napot. Mi lyen jó lenne, ha most
megállna s ilyen aranyosan ragyogna egy életen át.

Ö pedig mindig azt érczné, amit most,
Mintha megfürdött volna valami nagyon friss vízben. Köny

nyűnek érezte a testét és erősnek. Kemény mosolv jelent meg
.arcán, amikor ujból belevágott a fűbe. A kasza harsog-va terí
tette le a kövér rendet. Sietni kezdett, hog'y hamarosan haza
indulhasson, amíg a leszálló est el nem takarja előle .Iulika lába
nyomát a gyalogúton.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Lr Ja Mihelics Vid

Sokan foglalkoztak az utóbbi
tizenöt évben azokkal az evan
géliumi szövegekkel, amelyek
J ézus Krisztus sírbatételeről

szólnak. Egyesek tisztán tudo
mányos szentírásmaeva rúzuti
okokból, mások inkább a tori
nói szent lepellel kapcsolatban.
Arra, hogy véleménykülönbsé
gek és viták támadjanak, az
evangéliumok fordításai adtak
lehetőséget. Az idevágó evangé
liumi elbeszélések, m int tudjuk.
két párhuzamos vonalon mo
zognak. Az első három evau
gélista, akiket szinontikusoknak,
"egybenézhetőknek" szoktak ne
vezni, azt mondja, hogy .Tézus
testét halotti lepelbe, tehát fi
nom szövésű lepedőbe csavarták
be. A hivatalos magyar fordí
tásban Szent Máténál ezeket ta
láljuk: "Es vévén József a tes
tet, tiszta gyolcsba takará azt";
Szent Márknál : "József pedig
gyolcsot vásárolván, és levévén
őt, begöngyölé a gyolcsba";
Szent Lukácsnál. ,,1~8 levévén
azt, gyolcsba takará". Szent Já
nos viszont a görög szöveg sze
r-int az "othonia" szóval jelöli
meg azt a valamit, amiveI a tes
tet betakarták, vagy amibe a
testet belekötötték. Ezt a kifeje
zést, amelyet az egész kérdés
kuIcsának tekinthetünk, egé
szen a mult. század végéig "vá
szonruhákra" magyarázták és
így is fordították, abban az ér
telemben. ahogy "kenyérruhá
ról" is beszélünk. A legutóbbi,
1928-ban kelt hivatalos magyar
fordításban is ezt olvassuk:
"Vevék tehát .Jézus testét és
gyolcsruhákba göngyölék azt
fűszerek közé, ahogy a zsidók
nál szokás temetni." Külföldőn

azonban a század elejétől kezdve
előtérbe lépett, hogy a fordíták
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a görög szót a "kötijzőkcndok"

vagy "vászonpólyiik" {rtelmé
ben vettél" Nem kizárólag a
szavakon van itt a súly. A "kii
tözőkendűk" hívei ugyams a ki
fejezés alapján megállapítható
nak vélték, hogy az Üdviiz r t.i
karjait és lábait kü ldn-kutorr
pólyázták be, Ami a halotti lep
let illeti, az újszerű magvar.i
zók két csopor-tm oszlottak. .-\.Z
egyik szcrint a lepel k ülönal lő

gyoleslepcdő volt, amelyet a pó
lyúk fölé csavartak rá az eg-ésí'
testre. A másik szer-int az evan
gé!iumi szövegek eltéI'('~s(,j ah
ból adódtak, hogy a "lepel" (~~

a "kötözőkeTldők" kifejezések!;_".1
voltaképen ugyanannak az eg'y
lepedőnek két külőnhözö állapo
tát és fellwsználási utódját ,ie
lölték. A gyolcsot - úgymond
--, rnint Szent Márk tanusitja,
Arimathiai .Tózsef vásároita ,
hosszú lepedő volt az, amelyet
azután csíkokra haaítottak, hogy
kötözésre haszuálhasvá«

Hogy k iszélesítsék él' bonyo
lultabbá tegyék a kérdést, cm
lókeztettek még- az úiabb JWl

gyarázók arra, hogy Szent .J.i
nos evangéliuma ebben a tárgy
körben két más kifejezéssel is
él. Amikor elbeszéli Szent Pe
ter látogatását a sírnál .Tézus
feltámadása után, tudtunkra ad
ja, hogya halott ÜdvöZÍtő fc
jét egy "verejtéktörlö kendő"

borította. A hivatalos magyar
fordításban a szőveg ekként
hangzile "és látá az ott hagyo'.!
lepedőket; a keszkenő t pedig,
amely az ő fején volt, nem a
lepedők mellé téve, hanem kü
lön egy helyen összehajtva." Lá
zár feltámasztásával kapcsolat
ban pedig azt tudjuk meg Szeut
.Iánostól, hogy verejtéktörlő

kendő fedte be a halott arcát



míg, kezei és lábai kötözőkcu

dőkbe voltak pólyázva, amelye
ket a görög szöveg "keiriai ";t\ó
val jelöl. "És azonnal kijöve, aki
halott vaja, lábán és kezén 1'Ó
Iyúval megkötözve, arca pedig
kendővel bekötve" ~ olvussuk
a hivatalos magyar forditás
ban. E;~ a görög "keiriai" >'Z0 az
újabb magyarázók szerint, d~

csakis Ő szerintük, teljesen azo
nos értelmű az "othonia" "zú
val, Akadtak szórvánvosan
olyan vélemények is, hogy a
"verejtéktörW kendő", a "suda
rium" ugyanaz, mint a "lepel",
a "silldo". Látjuk tehát, szapo
rodnak a nehézségek és ellenté
tek.

Mindezeket már eddig is nb
ból a nagyérdekíi tanulmánv
ból IIIerítettem, amelyet a szcr
ző, P. Vaccari m utatutt. be mi
nap a pápai szentfrástudomúnyi
intézetben. S a jelző, a ,.nagy
érdekü" semmiképen sem he
Ilye kitétel ebben az esetben,
mert Vaccarinak alighanem ú
került végérvényesen lezárn iu
az évtizedes vitákat.

Két antik írásmü kMségtelcn
tekintélyű szóhasznúlutára hi
vatkozik Vaccar i. .; y egyik
Írást csak a mult évben hozták
uvi lvánosság rn. A máSik kere
ken ötven évvel ezcl..il t látott
napvilágot. de akkoribar senki
sem figyelt fel rá s így Vaeca
rinak, mondhatni, u.ibol fel .kel
lett azt fedeznie az Oriens
Christianu« folyóirat porlepte
köteteiben. Ez a második hús
egykorú szemtanúk köztése alap
ján különös történetről ad szá
mot. Karthagóban, amely ak
kor bizánci uralom alatt állott,
(;25 táján egy magasrangú kor
mánytisztviselőt temettek el az
egyik templom alsó kr-iptájában.
Kisvártatva azután, amikor a
szentmisét mutatták be HZ el
hunyt lelkiüdvéért, [i jelE:devők

tompa kiáltozást hallottak alul
ról. Letutottak .a kriptába s ki
derült, hogya sírbatett tiszt
viselö csak tetszhalott volt, mert
magához tért és kétségbeesetten
kiáltoz segitsegerr. Kihúzták él

f'ü lkébö! H mint a. szöveg mond
ja: .,nagysietve megoldották a
k.otözőkcndőket és a lepleket:
tas keirias kai tas sindonas:'
Anrihől nv ilvúnva.ló, hogya ha
lotti lepel és a kötözőkendő na
gYOII is k ülönböző két dolog,
búr III i ud a kettövel körülve
szik a temetéshez a tetemet.

Móg jobhan és tökéletesebben
tisztázza a nézeteltéréseket a
másik írás, amely 30 évvel ré
gibb az előzőnél. A konstantini
időkben egy Teof'anes nevű

prokurátor állt Felső-Egyip

tomban a római közigazgatás
élén. Ez a prokurátor ErmopoJi
ban, a mai Asmuneinben szüle
tett és pogány volt. Levéltárat,
amely újabban kerüln elő, java
részt a manchesteri John
Hylallds könyvtár szorezte meg.
A szóbunf'orgó írást ennek a le
vóltúrnak anyagából tette köz
zé a könyvtár a maga ismert
papiruszkiadványainak negye
dik kötetében, amely 1952-ben
jelent meg. A. 627. számú papi
rusz ez: egy kilencoszlopos te
keres, amelyen összesen 349 sort
találunk., Egy hivatalos uta
zásra vonatkozik, amelyet 320
körül tettek meg Alsó-Egyip
tomban egészen Antiochiáig.
Voltaképen u tiszárnla, mert ál
lornásonként; amelyeknek távol
ságait római mérföldekben tün
teti fel, részletezi és összegezi
az élelmezési és elszálIásolási
költségeket. A mi szempontunk
ból azonban az a legfontosabb,
hogy bevezetőben felsorolja a
ruhaneműket és utiholmikat is,
amelyeknek szállításáról gon
doskodni kell, s ami kirlönösen
értékes, nemcsak felsorolja, ha-
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nem mindezeket csoportokra is
tagolja. Az első jegyzék címe
"Ruhák", s. alatta hétfajta fel
sőruha, mindegyik mellett a ua
rabszám is: egy vagy kettő. A
második jegyzék címe "Otho
nia" s alatta vagy húsz darab
vászonféleség. Köztűk " négy
"sindonia" ; eg'y "fakiarioll" --
latinul "faciale", ami zsebken
dőnk őse -, amely az egykorú
szóhasználatban rokonszava a
"sudariumnak", a verejtéktörlő

kendönek; majd eg'ész csomó
"faskiai" --.:... latinul "fasciae",
kötözőkendők. Ime _. rnutat rá
Vaceari - ugyanazzal a szóval
vagy rokonszóval az a né,~:y

tárgymegjelölés, amelyekkel az
evangéliumokban találkoztunk
S egymáshoz való viszonvuk is
pontosan kitűnik a szövesrből.

Az "othonia" eszerint gyüjtő
név, magának a csoportnak l'
neve, s a másik három ,z;óvn)
jelölt holmik, mint e csoport
tagjai, alája tartoznak. Igy kell
tehát értenünk Szent .Janos
szóhasznúlatát is. Amikor evun
géliumábau az "othonia" kife
jezéssel él, ezzel az egy szóval
jelöli meg mindazokat a vá
szonfóleségeket: leplet, verejték
törlő kendőt. esetleg h al lgató
lag beleértve kötözőkendőket is,
amelyekre szükség volt, ha. u
holttestet az akkori előírások ég
illendőség szer-int akarták a
sírban elhelyezni.

Kiemeli Vaceari, ho~y az
evangéliumok látszólagos el
lentmondásának ez a mezf'ejté
se voltaképen nem ujdonság,
mert már Szerit Agoston usrvan
ezt a magyarázatot adta. Ö.
Vaccari, még 1939-ben szósze
rint idézte egy tanulmányában
Szent Ágoston errevonatkozó
állásfoglalását. Ha azonban ak
kor a nagy egyháztanító sza
vára Sem ültek el a viták, most
már nyilván pontot tesz rájuk
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egy olyan pogánynak a tanúsá
ga, aki egy századdal S1,en1
Agoston előtt élt.

Ezekután ugyanis teljesen bi
zonyos' hogy az "othonia" szót
.Jcötözökendökre" vagy "pó
lvákra" magyarázó ujszer ű el
mélet harnis úton haladt: visz
sza kell térn i a "gyolcsok"
vagy "gyolcsruhák" ré,gi ha
gyományához.. A'zoknak,· akik
az ..othonia" szó téves értelme
zéséből arra akarták következ
tetni, hOh'"Y az Arimathiai ,Jó
zsef által vásárolt leplet tehát
csíkokra szabdalták, el kell ej
teniök ezt az állásnontjukat;
már t. i. ha egyáltalán figye
lembe óhajtják venni a hiteles
írásművek hiteles tanúskodá
sát, S azoknak is, akik nem
mentek -ilyen messzire, de azt ál
lították, hogy az üdvözítő kar
jait és lábait külön-külön kő

tözték be, legalább azt kell el
ismerniök, hogy erre a feltéte
lezésre egyik evanaólium szöve
L"éhen sem találni semmi ala
pot. ..

Na\;y örörnct keltett néhány
évvel ezelőtt az a hír, hogy a
reumát, a csúzi ezentúl már
~y<>gyítáni fogják. Felfedeztek
ugyanis egy hormont, amely
igen v.yorsa~l; napok alatt visz
szaadja a rugalmasságot a fá
jón merev tagoknak. Feltűnő
<'si';tekrol számoltak he a lapok:
ez a neves festő hosszú és kény
szerű tétlenség után ismét ke
zébe vette az ecsetet; más köz
életi nagyság elhagyta a karos
széket, ahová a köszvény sző

gezte, és sétál, m intha csoda
ti\rtént volna vele; amannak
egy hét alatt kiegyenesedtek a
he görbült ujjai. Nobel-díjat kap
tak a tudósok, H enek és J(en
dall, akik az új ezerrel, a kor
tizonnal megajándékozták az
emberiséget.



Kereken négyesztendő múlt
el azóta s közben megfakulta
dicsfény, amely a kot-tizent
övezte. Nem olyan hatásos, mint
eleinte hitték; veszedelmekkel
is járhat; költséges és kevéssé
biztos: csak nyugtalansággal
vegyes óvatosságxal alkalmaz
ható. pierre Leroy mutat rá
minder're az Eiudes számára írt
i gen al apos és szakszerű tanII1
máriváhan. Sietek azonban elő

rebocsátani: azt is megállapít
ja, hog~; a. ko~tizon mégis ki
magasló vrvmany, a m odern
élettani kutatások egyik leg
g yűmölcsözőbb eredménye,
amely továbln-u is állandó ta
nulmányok és kísérletek tárgya.

Hogy megértsük, mi a lwr
t izon , fi mel lókvesókkel kell
megismerkedniink. A mellékve
sék, amelyeket az emberen kí
vül a maaasabbrendű állatok
ban is megtalálunk lapos, mi
rigyes szervek, am~lyek sapka
ruódján ülnek a vesék felső sar
kán. A mel lékveséuek két rr:'sze
van: egy tömöttebb kéregállo
mány, a "cortex"', s ettől kö
rülzárva egylá.gy velőállománv,

a "medulla". Avelőállomány
adrenalint, a kéregállomány
hormonokat termel. A mellék
vese egyébként belső elválasz
tású mirigy, ami annyit jelent,
hogy nincs kivezető csöve s így
az általa termelt anyagok a
véráram útján oszlanak szét a
szervezetben. Amellékvesék 5-7
gramot rivomnak éR kicsinysé
gük 'miatt csaknem élveszueka
szervek és szövetek tömegében.
Látszólag' tehát semmitmondó
kópződménvek, működéaük mé
gis létfontosságú az egúsz szer
vezetre. Pusztulásuk feltétlenül
halálra vezet. Mennyiség'ileg is
bámulatos munkát végeznek: a
kéregállomány termelte anya
gokban 28 féle hormont sikerült
megkülönböztetni. Ezek e,gyi
'két nevezték el ko rtizon nilk,

Mindez így dég eg yszerűen
hangzik, de már annak megál-

'lapítás{m is, hogy csak úgy
nagyjában m ilven hormonokat
termel a mcllékvese, a legkü
lönbözőbb nemzetiségű tudósok
közel két évtizeden át dolgoz
hattak. Még Iozusaub kérdés,
hogy mi pontosan az élettani
szerepük az egyes hormonok
nak. Kísérletek végeláthatatlan
sorát kellett és kell még ma is
végezni ebben az irányban. Ha
közben azután világosság derült
egyik-másik hermonra, hozzá
foghattak a valamennyinél ne
hezebb feladathoz, ahhoz neve
zetesen, hogy megpróbálják ve
gyi úton szintétikusan is előál

lítani II már mesrismerf és ki
elemzett hormonféleséget. Csu
pán azzal a ténnyel ugyanis,
hogy a kortizon kitűnő fegyver
a reumás betegségek ellen,
mindaddig nem sokra ment '\iDI·
na a gyakorlati orvoslás, amíg
egy teljes tonna friss marha'
mellékvesét kellett összeszedni
ahhoz, hogy egyetlen gram kor
tízont állíthassanak elő.

Mindezeket a kutatásokat, kí
sérleteket és tapogatózásokat re
gényes érdekességgelismerteti
Leroy. Az első mellékvese-kivo
natokkal 1927 táján léptek elő

egyszer-re többen is, de kétsé
ges volt, hogy a készitmények
valóban tartalmazzák-e a mel
lékvese kéregállományállak va
lamennyi hormonját. Csak 1943
ban sikerült K uizengának meg
közelítően tökéletes kivonatot
készítenie a sertés mellékveséi
ből. A hormonokhól ötöt a 'har
mineas évek végére mar külön
is kikristályosítottak. Ezek egyi
ke, az "E-anyag" kapta később
a korf.izon nevet. L. H. Garrett
állította elő 1946-han az első né
hány milligram szintétikus kor
tizont, eljárása azonban rendkí
vül költségesnek és szaporátlan
nak bizonyult. Két évvel utána
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Kendall új eljárással már több
gram kortizonhoz jutott. Ennek
az eljárásnak további tökélete
sítése nyomán, amiben Max
Tishler és Jacob van de Kamp
szerzett érdemeket, a kortizon
gyártása ma már megoldottnak
tekinthető. .

A legérdékesebb az egész .Io
Iyamatban, hogya mcsterséges
kortizon előbb született meg,
semmint tudták volna: mire is
lehet majd használui I S most
ugorjunk vissza vagy húsz esz- .
tendővel. Akkoriban, 1929 és
1931 között Heneh orvosprofesz
szor két furcsasáara lett figyel
mes. Az egyik az volt, hogy
több reumás betege sárgaságba
esett, amire nyomban és szinte
teljesen megszűntek a fájdal
maik s az enyhülés esetenként
négy. héttől két évig is tartott.
A másik, hogy terhessége ide
jén több nő is megszabadult a
reumás bántalmaktól. Mindeb
ből Hench arra következtetett,
hogy a reuma nem gyógyítha
tatlan betegség, s hogy azt a
szert, amely gyógyítja, magában
a szervezetben kell megtalálni.

, El is nevezte ezt "reumaelleues
X anyagnak" s hozzáfűzte azt
a seitését is, hogy ez az anyag
alighanem amellékvese kéreg
állományának egyik hormon.ia
lesz! Amikor pedig híre terjedt,
hogy a, kortizont szintétikusan
előállították, Hench anélkül,
hogy bármi támpontja lett vol
na, tisztán intuicióból a kortí
zonra gondolt. Kendall is mellé
.~ állt s ők ketten tették meg
együttesen 1948 szemtemher 21
én az első kísérletet. Egy re
umás betegbe 100 .milligram
kortízont fecskendeztek be. A
rákövetkező télen még tizenöt
betegnek, majd 1949 tavaszán
újabb öt Betegnek adtak korti
zont. Kivétel nélkül valameriv
nyinél igen rövid idő alatt ja-
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vulás állt be. A próba megtör
tént s a kortizon akként műko
dött, ahogy Hench és Kenda I)
elképzelte, Ez volt az első eset
az emberiség életében, hogy
ilyen hatalmas és gyurshatasú
hormont fedeztek fel.

Nagyarányú tevékenység i r
dult meg ezzel. Vegyészek é",
biológusok megsokszorozták erő
feszítéseiket hogy olyan alap
anyagokat és gyártási módoknt
találjanak, amelyeknek segítsé
gével a kortizont olcsón és nagy
mennyiségben állíthatják elő.

Ha azonban ezek a fáradozások
szép sikerrel is jártak, még'
mindig nem tudták kellő pon
tossággal megállapítani és fel
mérni azokat az élettani folya
matokat, amelyek megokolnák
és kiszámíthatóvá tennék a kor
tizon hatását a szorvezetee. Az
1948-ban történt első alkalmazá
sok óta a gvógyászat sok egvéb
területén ..l<legpróbálkoz,tak a
kortizonnal. Kétségkívülbebi
zonyosodott, hogy, 'nemcsak a
heveny izületi reuma és a kró
nikus ízületi gyulladás - ame
lyek kezelhetésének akkori hí
reit a felületes sajtókőzlernények

nyomán a nagvközönseg oly
nagy lelkesedéssel fogadta -~,

de a súlyos gyulladásos bőrfar

kas, a "lupus" is, amellyel szem
ben tehete-tlennek érezte, magát
az, orvostudomány, gyógyítha-'
tóvá válik. Ám nem azért, mint
ha a betegek a kortizonra máris
meggyógyultak volna - saj
nos, szinte szabálvszerű a visz
szaesés. mihelyt abbahagyják
az adagolásf -, hanem mert
legalább is a kezelés alatt szü
netelnek vagy csökkennek a.
bántalmak, amiből azután jog
gal vonható le az a következ
tetés, hogy előbb-utóbb meg
fogják találni azt a szert és
azt a gyógyítási módot, amely
végérvényesen megbirkózik



ezekkel a fájdalmas bajokkal
S nyilvánvaló, hogy miudeb
ben nagy szerepej kell vinnie
a kortizonuak.

A kísérletek, mint mondot
tuk, egyre szélesebb te-rületen
folynak. Az "allergiás" beteg
ségek egyes fajtái, mint a szé- .
naláz, asztma, csalánkiütés, víz
kór sem közömbösek a korti-o
zonnal szemben. Néhány órával
az első befecskendezés UUUl
már észrevehető javulás áll he
és eltűnnek a betegség megnyil
vánulásai. Á m miként a reuma- .
nál, itt sem gyógyít a kortizon,
mert hatá~!t csupán átmeneti é,.
végetér a kezelésse1. Biztatóek
az eredmények az Addison-be
tegségnél, amelyet a mellékvese
hormonkiválasztásának súlyos
elégtelensége idéz elő. Itt a leg
utóbbi idökig a "dezoxikorti
koszteron" elnevezésű hormont
használták. amely igen értékes
nek mutatkozott, mert segitsé
gével sok beteget életben tudtak
tartani.- Ugyanakkor azonban
megvolt az a vesze-delme, hogy
súlyos zavarokat okozhatott a
vese, az izületek és az ér-rend
szer működésében. Kortizonnal
társítva viszont, amit Gennes
es Thorn próbált ki eHbzör,
úgy látszik, immár megfelel a
lényeges 8zükségletnek. 'I'ováb
bi nagy felfedezés az, hogy
olyan sérüléseknél. amelyek a
bőrt, az izmokat és az idege
ket .egyszerre érik, a kortizon
nal késleltetni lehet a bőr- és
izomszövetek gyógyulását. Ez
azért fontos, mert a szervezet az
elpusztult hőr- és izomszövete
ket gyorsabban pótolja, mint az
idegszöveteket s emiatt azu tán
a seb sokszor előbb zárult be.
mintsem az idegsz.övetek hely
reálltak volna. E.zt az időbeli
eltérést és következményét,
vagyis az illető testrész megbé
nulását küszöbölik ki, illetve

hárítják el most a kortizonnal.
Rendkívül figyelemreméltók
azok a kutatások is, amelyek a
mellékvese-horrnonok és a rá
kos megbetegedések esetleges
összef'üggéseit kívánják tiszbaz
ni. Rhoad.e urcfesszor kísérletei
azt mutatják, hogy a kortizo
nos kezelés időlegesen visszafej
losati a króníkus fehérvérűség

ben, a nyirokszervekből eredő

szarkomában. csontvelődaganat

ban szenvedők burjánzásnak in
dult nyirokszöveteit. 'I'eljes gYJ
gyulást még egy esetben sem
értek el. az eredmények azon
ban igen biztatóak. Sajnos, ha
tástalannak bizonyult a korti
zon mindazokkal a' rákos daga
natokkal szemben, amelyek nem
a nyirokszövetet támadták meg.
A tüdő, mell, prosztata és has
nyálmirigy megindult rákosoda
sát még részletesen vagy átme
netileg sem sikerült késleltetni.

J ótékonv hatásai mellett
azonban a kortizonnak is meg
vannak a veszedelmei. Az első
ártalom, amelyet a kutatók
nyomban Iel.ismertek, az, hogy
megállítja a fejlődésben lévi>
fiatal szervezet növekedését. A
néhány napos patkányok nem
birják el a kortizont: .nagvsa
guk és súlyuk állandósul, sőt

visszaesik; gyakran el is pusz
tulnak még a kezelés tartama
alatt. A csontozat sem Icjlődik
tovább, "a nyirokszervek, a lép
és a csecsemőmirigy sorvadás
nak 'indul, utóbbi szinte telje
sen eltünik. A bőr elvékonyo
dik, a szőrtüszők összezsugorod
nak, a kötőszövetek sokféle, oly,
kor mélvreható változáson men
nek át. Magának a mellékvesé-

. nek a működése is megszakad
bizonyos időre, .iollehet azt :l
kortizon ismételt adagolásával
hevitt hormontöbblet csak rész
ben tenné fölöslegessé. A sok
másféle hormon elmaradásából
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így érzékenyegyensúlyhiányok
származnak. A pajzsmir-igvekre,
a hasnválmir ígyre, a vesékre és
a májra szintén ártalmas a kor
tizon.

Kísérleteztek azzal is, hogy II
kortizon útján csökkentsék a
betegségtől kikezdett szerveze I
gyulladásos vísszahatását, de e'Z
már önmaaában is !11)Hl egy
szer helytelennek bízonvult. Az
ilyen gyulladások uzvauis a
szervezet védekezését jelentIK é:l
a Iertőzéses folyamat helyhez
kötésére szelgálnak. Ha tehát
útjukat állják a kortizounal, ak
kor e;zt a ,:édekcz.ést ,h~úsítj~k
meg es a kórokozó esirák szét
szóródásút mozdítják elő, azzal
a veszedelemmel, hogy általá
nossá tesznek I}gy Iertőzésr,

amelyet a magára hagyott szcr
vezet könnyen elszigetelt volna.
A kortizon ilyenirányú alkal
ma7:ásának azonban még súlyo
sabbak a következményei. A ki
sérleti állatokon sok esetben
ja a természetes védettséget
és végzetes vérmérgezést
idéz elő. A klinikai meg
figyelések megerősttették ezt:
'Olyan gyermekeknél, akiket
sikeresen kezeltek néhánv
miligram kortizon ismételt
adaaolásával, váratlanul fer
tőző betegségek törtek ki.
mintha a kortizon feltüzelte és
rájuk szabaditotta volna a lap
pang-ó, rnindaddig ártalmatlan
baktériumokat. Gyakori eset,
hogy a kortizonos kezelés kez
detén a láz és a fájdalom meg
szűnik, Szabály szerínt javulás
ra kell ezt magyaráznunk, de
nincs kizárva, hogy tévedünk.
A tévedés pedig végzetes is le
het, mert a kűlső figyelmeste
tések huzamos elmaradása mi
att anélkül fejlődhetik ki a
szervezetben egy halálos kór,
hogya kezelő orvos egyáltalán
észrevenné,
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Megtámadhatja a kortizon bi
zonyos betegek lelki világát is.
A kezelés következményeként iz
gatottságot, idegességet, sőt el
meháborodást is többször észlel
tek, anélkül, hogy pontosan tud
nók, miért és hogyan támad za
var a központi idegrendszerben.
Párhuzamosan kisebb jelentősé
gű bántalmak is felléphetnek,
mirrt a vérnyomás emelkedése,
rendkívüli fáradság, a cukor
halmozódása, a zsír-szövetek
megduzzadása, az arcbőr fol
tosodása,
Értehető ezekután, hogya kez

deti lelkesedés hamar alábbha
gyott s helyébe a fenntartásos
fontolgatás lépett. Minél jobban
szaporodnak a megfigyelések,
annál inkább csökkennek termé
szetesen a kortizonos kezelés bi
zonytalanságai is, a helyzet
azonban az, hogy továbbra is
sok még' a teendő. Az élettan,
gyakorlatilag, még mindig kép
telen megmagyarázni azokat a
folyamatol,at és kapcsolódásokat
amelyeken át a kortizon hat a
szervezetre. Vannak egészen leü
lönös .nehézságek. Amikor pél
dául a kísérletező amellékvesék
kiirtásával megzavarja a belső
pgyensú lvt, remólhetné, hogy a
bejuttatott hormon le,-<alább
részben pótolni fogja a belső ld
válásztás mestersózes hiányát.
A kortizonnál azonban legtöbb
ször az ellenkezője következ ik
be. A szervezet rosszul válaszol:
Iertőzés tör ki. az állat leromlik.
és életerő nélkül, szenvtelenül
viseli azokat a beavatkozásokat,
amelyeknek alávet ik.

Négy-öt év tapasztalása - fe
jezi be Leroy - semmiképpen
sem elegendő ahhoz, hogy az
egész kérdésben ítéletet alkos
sunk. Már ma sem vitás azon
ban, hogy Hench é,,; Kendall fei.
fedezése óriási módon előbbre
vitte az orvosi tudományt. Le-



hetövé tette, hogy meggátoljuk
nem egy súlyos betegség kifej
lődését és hogy enyhítsünk
olyan betegségeket, amelyek az
orvos számára eddig hozzáférhe
tetlenek voltak, ugyanakkor pe
dig új éamagyhorderedű kérdé
sek tömegét vetette fel.

•

Cseppet sem hízelgő az a bi
rálat, amelyet Paul Doncoeur
tollából tett közzé az Études
Thomas Mann "A kiválasztott"
című, nemrégiben francia fordí
tásban. is megjelent regényéről
V oltak, akik Marinak ezt a
művét is a "chef d'oeuvre" jel
zővel tüntették ki, Doncoeur
azonban "sértő módon gyöngé
nek" mond.ia. "A történet, amely
ről Mann azt állítja, hogy egy
XII. századi francia szövegből
vette, a legképtelenebb azok kö
zött, amelyeket valaha is hallot
tunk." Az még csak megy vala
hogy, hogy két hercegi ikrecske,
egyik fiú, másik leány, oly he
vesen szereti egymást, hogy a
vérfertőzésből gyermek születik:
hogy az ifjú apától szabadulni
kívánnak s elküldik keresztesnek
a Szentföldre, de már útközben
meghal; hogy a gyermek, akit
hordóban kitesznek a tengerre,
a hullámveréssel egy szigetre
ér, ahol Gregorius apát egy sze
gény halászcsalád gondjaira bíz
za. De ami ezután következik!
Egy értékes érme elárulja, hogy
a gyermek vérfertőzésből, de
hercegi ágyban született, mire
az apát magához veszi és tanít
ja; a véletlen szeszélye azonban
felfedi az ifjú szerzetesnek szőr

nyű származását, mire ő is' út
nak indul a Szentföldre; ám a
szülőhazájába érkezik; a herceg
nő itt hű maradt bűnös szerel
méhez és visszautasította vala
mennyi kérőjét: úgyannyira.
hogy egy fejedelem, aki már

öt éve szerelmcs beléje, haddal
támad a kicsiny hercegség-re; a
szerzetes azonban, a fiatal Gre
gbrius párviadalban legyőzi a
fejedelmet és . .. annyira meg
tetszik a hercegnőnek, az édes
anyjának, hogy ez nőül megy
hozzá; míg egy napon az újabb
véletlen kipattantja az átkos va
lóságot; a hercegnő rettentő bűn
bánatában elhagyja palotáját,
hogy a bélpoklosokkal éljen;
Gregorius herceg pedig egy szik
lára láncoltatja -magát, ahol
már tizenhetedik éve vezekel.
Rómában a bíborosok ál'rilOt lát
nak, hogy keressék a legréme
sebb elhagyatottságban Isten ki
választottját; hosszas ~utatás
után rátalálnak a sziklára, rajta
valami vadállattal, akiről kide
rül, hogy ember; ime, az any
nyira kívánt pápa; Gergely
készségesen felül Péter székébe
s olyan nagy pápa lesz, hogy
anyja odazarándokol lábához ti

végső bocsánatért: s ebben a
gyónásban ismer egymásra
gyermek és anya...

Hát nem "csodálatos" ruindez l
- kérdi Doncoeur. S nyilván he
lyesen állapítja meg, hogy a vé
letleneknek, a bámulatos dolgok
nak és az egymásraismeréseknek
ez az örökös sorozata a művé

szettől legmesszebb eső iroda
lomnak azokat a fogásait eleve
níti fel, amelyek a leginkább
koptak el. Nem is szólva a vér
fertőzésekről, amelyek a Grand
Guignol "tragédiáit" idézik. Don
coeur azonban súlyos kifogásó
kat emel Thomas Mann stílusa
ellen is, amely szerinte -- leg
alább is ebben a művében - tele
jesen "félresiklottan" és "nJ-o
mcrúságusan" hat. Hangulati
célzattal sűrűn sző az író olyan
latin szavakat is mondataiba,
amelyeket meg sem értett, vagy
rosszul olvasott. Végül pedig azt
a hírverést, hogy Thomas Mann
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ebben a regényében a kegyelem
és a szeritség problémáját v ilá
gította meg, Doncoeur tiszta
misztifikációnak bélyegzi.

•
Zenei kórökben világszerte fel

figyeltek arra a közlésre, hogy
Rossini régen szétszórf irodalmi
hagyatékában egy ismeretlen
színpadi művét fedezték fel. Az
-első komoly tájékoztatást Clau
dio Sortori olasz zenetudós adta
róla a Musical Quarterly nem
zetközi jellegű folyóiratban.

A kompozíció címe: Oidipus
Kolonosban: Az opera rnűf'ajá

ba tartozik, de nem opera a sza
ros értelemben, hanem zene pró
zai színház részére. Rossini a
Sophokles-tragédiának ahhoz az
új fordításához szerzette, ame
lyet G. B. Giusti készített. A ze
neköltő ebben az időszakban,
1815 és 1818 között, túl volt hal
mozva munkával. Vagy tíz ope
rát alkotott akkoriban, köztük a
világhírű Sevillai borbély-t, a
Tomkréd-ot, a Hamupipőké-t, a
Tolvaj szarká-t. Ez volt, az oka,
hogy noha vállalta, nem tett ide
jében eleget Giusti kérésének s
utána is újabb, meg újabb ha
táridőt szabott. Az író két éven
át sürgette Rossirrit. 8 végül is
1817-ben anélkül, hogy előbb
szólt volna neki, nyilvánosságra
hozta fordítását. Ugy gondolta
azonban, hogy helyesen jár el.
ha az előszóban megmagyaráz
za, rniért maradt ela zenei alá
festés, s nem mulasztotta el,
hogy közben egy-két csípősmeg
jegyzést is tegyen az akkor már

.híres zeneköltő lustaságára és
nemtörődömségére. Rossinit mé
ly-en sértette a dolog, annál is
inkább, mert a fordítás megjele
nésének időpontjában már telje
SEm készen állt a munkával.
Giusti vádjaira nem is válaszolt
s beérte azzal, hogy megszaki -
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tott vele minden kapcsolatot. A
kész partitúrát sem küldte el
neki. Csak sokkal később. 1843
ban adta közre Rossini ezt a mű

vét, de már akkor sem tanúsított
iránta semmi érdeklődést. Hogy
mi történt tovább a partitúra
val, nem tudjuk. Jelenleg ma
gántulajdonban van. Tulajdo
nosa öröklés folytán N atale Gal
lini. Ö adta róla. az első hírt
legutóbb a Scala folyóiratban.

A partitúra 32x24 alakú és 12
darabból áll. Kettő zenekarra
szól - a szimfórria és az előjá

ték -, kettő kórusra, nyolc pe
dig egyetlen énekesre. Az utób
biban őt énekszerű beszéd és há
rom ária. A zenekari feldolgo
zás pontosan olyan, mint az
ugyanakkor írt operáké. A reci
tativók kivitele a hagyomá
nyos. A mű zenei értékét csak
az előadás nyomán lehetne meg
ítélni. Mint felfedezője, Galliui,
ugyanúgy Sartori is tartózko
dik attól, hogy előre véleményt
nyilvánítsen.

Ezekután éppenséggel érthető,
hogy uemcsak Olaszországban,
de az olasz határokon kívül is
azt kívánják, hogy minél hama
rabb mutassák be Rossini újból
megtalál t szerzeményét. 'I'osca
nini, arnint értesült a felfedezés
ről, n-yomban kijelentette, hogy
készségesen betanítja és elve
zényli a partitúra első darabját,
a szimfóniát. Gallini azonban
úgy nyilatkozott, hogy amíg a
partitúra az ő kezében van, nem
járulhat hozzá ahhoz az elgon
doláshoz, hogy csupán töredéke
ket adjanak elő a műből, Szilárd
meggyőződése ugyanis, hogy
Rossini _iránt csak akkor tanú
sítjiJ,k a kellő megbecsülést és
tiszteletet, ha legalább is az első
alkalommal a teljes tragédia
színpadi -keretében, a szöveggel
egyiitt szólaltatják meg a zené
jét.



1. Tudjuk, hogy mílven nehe
zen keresztülvihető tanáccsal
kezel.iük, de a .leghatékonyabb
mégis csak az volna, hogy az
idősebb generáció és a már fel
nőtt fiatalok -- a nem családo
sak is - ne lakjanak együtt,

. Nem önállóskodásról van itt
szó, még kevésbbé arról,hogy
a fiatalok megfeledkezzenek a
köteles hála szigorú parancsá
ról. Nem! Pénzzel, munkával.
gonddal a szülők mellett állni
kötelesség, de kivülről! És ha
a jó nagymama hajlandó segí
teni az unokák felnevelésében:
kivülről történjék ez is; kivül
ről! Mondhatatlan sok surló
dás, kellemetlenség, szeretetlen
ség marad el így, még ha anya
gi és munkabeli áldozatot je
lent is a külön lét.

2. Ha nincs rá mód, hogy ekg
légköbméter jusson az egye~

családtagoknak, törekedjünk
legalább arra, hogy időnként
kissé nagyobb tágasságut te
remtsünk egymásnak. Ha az
édesanya vasárnap délután le
akar feküdni, ránduljon ki az
údesapa a fiaival; ha az apa
este ágyban akar ujságot olvas
ni, ne húzódozzék az anya tőle,
hogyakonyhúban fogadja a
vendég nénit, (és ha abban oly
kevés a megértés, hogy meg
sértődik, akkor annál bizto
sabb, hogy kár lett volna miat
ta a családfő nyugalmát meg
zavarni); ha a nagylány eg;)---
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A K I S Ú T

'Szeretem családomat, mindent meg, akarok adni és szerezni
nekik, amivel jobbá tehetem életüket, de nem tudom elviselni azt
a sok kavarodást, panasekodást, sértődést, félreértést, kisebb-na
.qyobb keserűséget, veszekedést, ami" családtagjaim között, velűk

és miattuk van. A feleségem nem birja a társbérlőket, anyósomat
megsértette a .~ógornőm, sógornőm féltékenykedik a férjére, fiam
elvesztette a kesztyűjét, emiatt a feleségem fél éjjel sír ... S ha
aztán egyszer-egyszer az asztalra ütök, az egész család felháboro
dik, hogy miért vagyok olyan "ideges"! Igazán nem tudom már,
mit is tegyek!

Hát igen, már Pázmány meg
mondta, hogy a házasság szi
gorú szerzet, A nehézségek egy
része abból fakad, hogy két fel
nőtt embemek - kik különbö
ző vérből, különböző körülmé
nyek között, különböző tapasz
talati anyaggal kerültek össze
- fokozatosan harmonikus egy
:,;ég-gé k.ell olvadnia. Másik ré
szük meg éppen abból, hogy a
szorosan együtt fellépő bajok,
feladatok, nehézségek egyforma
reakciókat váltanak ki az
együttélő, egy közösségbe tar
tozó emberekből (pl. mindenki
l'áradt, vagy mindenki aggó
dik, mindenki siet, stb.) és nincs

. feloldás, semlegesítő tényezőkö

zöttük vagy körülöttük. Idege
neket egyszerűen elkerül az em
ber, ha nincs megf'elelően han
golva, vag;)-- tud magán uralkod
ni azzal a tudattal. hogy csak
rövid időt kell velük töltenie.
De a családtagok folyton egy
másba botlanak és ott horzsol
ják fel az embert, ahol úgyis
seb van rajta. (Mindig éppen
azt az ujjunkat ütjük meg, ame
lyik úgyis fáj.)

Van-e valami megoldást Szent
Pál azt mondja a családtagok
nak ; viseljétek el egymást. És
valóban, ez. az egyetlen - de
nehéz - megoldás. Megköunyi
tésre álljon itt néhány szó: ta
lálunk könnyítéseket a termé
szetes síkon, de főleg a termé
szetfelettin.



szer meg akarja hívni barátnő

it, gondoskodjék magának a
család aznapra valamilyen kül
ső programmról, hogy ne za
varják a kedves társaságot,

3. Próbáljunk ,gyakorlatra
szert tenni a "lemez-váltásban",
Minden családban vannak ege
szen lejátszott, recsegő-ropogó,

százszor hallott lemezek: az'
anyós galádsága, a nagybácsi
önzése, a sógornő éles nyelve,
a férj kényelemszeretete, az asz
szony aggodalmaskodása, stb.
Mindenki kivülről tudja minden
hangját, milven boldogság, ha
van valaki, aki ügyesen, kedve
sen - leintés, rendreutasítás
nélkül' - hirtelen egy másik
"lemezt" tud feltenni!

4. Valóságos áldás magunk és
mások számára, ha humorral
tudjuk látni és láttatni a dol
gokat. Ha például a család tré
fásan megegyezik, hogy pa
naszkönyvet "fektetnek fel",
amit majd szombatonként felol
vasnak. Annak, aki zsörtölődik,

oda is visznek valami irgalmat
lanfóliánst, hogy hát írja be,
mi bántja, vagy behozzuk a po
rolót: "nesze verj meg, de az,
tán béküljünk ki!"

5. Legyen szigorú szabály
(legalább is önmagunktól kí
vánjuk meg), hogy .anegsértöd
ni pedig tilos!" Elég baj, de el
kerülhetetlen, hogy olykor eg)-
egy meggondolatlan,. ingerült,
éles szóval meg ne bántsuk egy
mást. De legalább ne raktároz
zuk el, ne növelgessük magunk
ban a mérget, és a fájdalmat.
Ha mást nem, legalább ahhoz
ragaszkodjunk, hogy "a nap le
ne nyugodjék a te haragod fe
lett."

Sok ilyen apró természetes se
gítő mód van, de a tulajdonké
peni segítség mégis a természet
feletti úton közeleg.

1. Legfontosabb az ima. EI",ő

sorban ne azért imádkozzunk.
hog'y a másik j avü ljon meg,
hanem azért, hogy mi legyünk
türelmesebbek, nagylelkűbbek,
áldozatosa bbak, kevésbbé inger
lékenyek, kevésbbé önérvénye
sítők, kevésbbé érzékenyek, sth.
Hogy több legyen bennünk a
szeretet, amelyről Szent Pál azt
írta: tűrő, kegyes, nem gondol
rosszat, mindent elvisel, min
dent elhisz.

2. A tudatos áldozatvállalás, az
"Agnus Dei" szelleme. Hinni
kell a lelkelv közösségében és a
közösség lelkében. Minél több
jót, nemeset, szépet, nagylelkút
viszek bele én a család kÖZOböé
gé be, annál több lesz beuue
Ahol nagy hiányok vannal. a
család moralitásábau, oda na
gvon sokat kell befektetni.
Nem azért, hogy a családtagok
hálásak legyenek, hanem hogy
a mi kis közösségünk kedves
legyen Isten szemében.

3. Végül: gyakran (és a ko
vetkeztetéseket gyakorlatilag
levonva) elmélkednünk kell
azon a tényen, hogy körühné
nyeinket - tehát családunkat is
-, Isten adta, éspedig azert,
hogy általa különbek, jobbak,
nagyobbak, értékesebbek' le
gyünk. Éppen ami legjobban
horzsol, tör, nyom az együtt
élésben, érinti a beteg, a meg
javitandó_ pontot Olaját lelkünk
ben: megaláztatásokat csak az
lát mindenütt, aki kevély; az
emberek önzése főkép annak
fáj, aki saját önzését nem tud
ja tőle érvényesíteni; csak azt
érik mindig sertések, aki érzé
kenykedik és túlbecsüli inagát.
A közösségi életnek megvan az
a kegyetlen képessége, hegy tag
jai lelkében "lehordja a hegye
ket és betölti a völgyeket". Eb
ben lehet lázadozva felőr1ődni,
'de meg is lehet szentelődni tőle.

F.



NAPLÓ
AZ ELSÖ INDUS BIBOIWS, Amikor India mintegy félmil

lió latin, sztr-malabár és malankár szertartású katolikusa :h;rná
kulumban Xavéri Szent Ferenc négyszáz és Szent 'I'amás apos
tol Indiába erkeztének ezerkilencszáz éves jubileumát ünnepelte,
\ ált köztudomásúvá a hír, hogy a szentatya bíborossá nevezte ki
Gracias bombayi -érseket, "J!.jg)'etlen olyan nemzet sem értheti
meg az indusok melységes orumét, amelynek már régebben is
megvolt a maga kepvisetoje a Szent Kollégiumban" - uta ebből
az alkalomból Lndra egyiK nagy katotikus lapja. Valóban, re.gi
várakozás teljesedett be ezzel a kiuevezéssel. Az ország katon
kusai mar l!J.'hl-ben is azt reméltek, hogy a pápa az újonnan kre
álandó harminckét bíboros egyikét az o í'opapságukboí fogJa vá
lasztani; s a murt év novemberenek utolsó napjan is hiába keres
tek a huszonnegy új bíboros uyitvanossáaru hozott nevsoraban
valamelyik honr itársuk nevet. Az örvenaetes esemény azonban
vegüí mégsem maradt el, Iegfűljebb csak váratott magára, s úgy
látszik csupán azért, hogy nuntegy betetőzze a szent pártfogóikat
ünneplő indiai katofikusok örömet.

Uracias bíborosérsek 190U október 23-án született Karachiban.
1926-ban lett a teológia doktora, utána nehány esztendeig Hómá
ban tanult a gregertán egyetemen. Első indus plébánosa volt a
bombayi prokatedrálisnak; 1946-ban segédpüspökké szentelték,
(Eszakrndia első bennszülött püspöke); 1;J5U-től bombayi érsek.
Nemcsak jelentős irÓ, hanern kitünő szónok is; két évvel ezelőtt

a világiak apostolságáról tartott előadása igen nagy hatást kel
tett !tomában. Ez a téma egyébként munkásságának nem kis ré
szét köti le, erről szól egyik könyve is, s az índiai katolikusok
többek közott éppen ezen a területen várnak sokat tőle.

Szent Tamás apostol missziós földjén a katolicizmus új ered
ményei általában kielégítók. Az a tény, hogy az analfabéták szá
ma éppen katolikus VIdékeken a legkisebb, s a nép gazdasági
színvonala aránylag itt a legkevésbbé alacsony, kedvező szinben
tünteti föl mind szociális, mind művelődési szempontból a kato
likusokat. Benső erejük töretlennek látszik; számuk az utolsó húsz
évben háromról öt millióra emelkedett; 5.501 papjukból 3.746 a
bennszülött; intézményeik is sikeresen működnek.

De nehézségekkel is meg kell küzdeniök. Nerurégiben, közvet
lenül az ernákulumi ünnepségek előtt, tartották Madraszban a
Nemzetközi Szoeiális Szolgálat hatodik kongresszusát 1.500 részt
vevővel, s -ezen az életszínvonal emelését célzó javaslatok sorában
ismét fölbukkant a születések korlátozásának malthuziánus gon
dolata, aminek megvalósítása egyesek szarint erősen javítana az
ország gazdasági és társadalmi színvonalán. A kétszáz katolikus
kiküldött a legélesebben állást foglalt és sikeresen küzdött ez el
len a keresztény fölfogással összeeg-yeztethetetlen, Istent s emberi
egyaránt sértő javaslat ellen.

A születéskorlátozás propagandájával karöltve folyik egy má
sik: a sterilizáció propagandája, me ly a férfiak önkéntes sterilí
zálásának hirdetése mellett kötelezővé kívánná tenni a gyógyít-
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hatátlan betegeket, koldúsokét és gonosztevökét, "Meguöbbentö ai
a szerep - írja egy megfigyelő - amit ebben a propagandabau
egyes indiai magánezervezetek visznek, (hasonló angol es ameri
kai szervezetek támogatásával), s fölmerül a kérdés, vajjon a ka
tolikus tevékenység valóban olyan súllyal lép-e föl e téren a tár
sadalmi és közéletben. aminővel Iölléphetnej" Mindenesetre két
ségtelennek látszik, hogy a világi hívők tevékenysége még komoly
hiányosságokat, gyöngeséget és szervezetlenséget mutat Indiában;
s érthető, ha az indiai katolikusok éppen ezen a téren fűznek oly
nagy reményeket Graeias bíborosérsekhez, a világiak apostolko
dásának mind elméleti teológiai, lllind gyakor.lati szakértőjéhez.

(-ó-j

BIBLIKUS MEGÚJHODA8. "A Biblia - oloassulc a francia
domonkosok nagytekintélyű folyúiralában, a V i e I n t e II e c t u 
e II e -ben: - nem fakultatív áhítat tárgya. Ama részleges feledés
ellenére is, ametube főként az utolsó két század folyamán merűlt,

az Egyház számára mindig a hit gyökere és alapja maradi; a
Seenttélek sugallta köny'v, meluben isten kinyilatkoztatta iuaesá
gát. Az Egyház tehát mindenkor olvasta es táplálkozott belőle, ~

a tizenhatodik századi hitújítá:s hevesvál:sága kellett hozzá, hogy
a hierarchia bizonyos átmeneti jellegű nehézségek miatt, (meri
hiszen a hitújítás részben a biblia teljesen szabtul é:s egyéni értet
mezésébiil eredt), komolyan fölemelje szavát és figyelmeztesse u
hívőket a Seentirás avatatlan olvasásának 'veszélyeire. Am e
három százados ó'vatosság kővetkeztében 'végülís valami sajnála
tos bizalmatlanság támadt a katolikus lelkiségben a Seentirással
szemben. Nos, ma a közvélemény nagy fordulatának vagyunk ta
núi ezen a téren".

Tíz esztendővel ezelőtt a biblia még általában inkább csak
történelmi, nyelvészeti és archeológiai tanulmányok tárgyának
látszott sokak szemében, s az a katolikus, aki rendszeresen olvasta
a szentirást, kivételszámba meni, lila egészen más a helyzet: ma
jóformán mindenűtt észlelhető az igény arra, hogy újra kapcso
latba kerüljünk hitünk e forrásával. Pedig nincs szó valamiféle
irányított mozualomról vagy éppenséggel parancsroi: ez az igény
önként jelentkezik, s úgy látszik, a világszerte szaporodó biblia
kiadások twm annyira elindítúi, mint inkább következményei.

Ez a "siker" örvendetes is, de aggodalmakat is kelthet. A bib
lia hitünk szempontjából lényeges könyv, de :szövege nem "köny
nyű": kétezer éves, egy a miénldől gyökeresen különböző müvelő

dési állapotot és környezetetlükröz, ezért kellő tájékozottság hij
ján könnyű eliévedni benne, még könnyebb félreérteni. Érthető te
hát, ha az Egyház ragaszkodik hozzá, hogy hivatásának megfele
lően ő maga vezesse be a hívőt a biblia ismeretébe, hiszen minden
szektának az eredete a bibliának valamilyen az Egyházétól el
térő értelmezésében rejlik.

A mai biblikus moeaalom könnyen anarchikuesá uálhainéle, ha
nem kapna határozott, tekintélyen alapuló s közvetlen irányí
tást. Ez a probléma már föl is merűlt s különféle bátor válaszokat
is adtak rá: a lelkipásztorkodás vonalán ilyen válasz a biblia
körök létrehívása, a kiadás terűletén pedig a különféle bevezeté-
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sek a bibliába, annak N11Jes könyveibe.' Ebben a munkdban úgJ/·
szólván valamennyi vallásos rolyóimt közreműködik biblikus eik
kek ps tanulmányok közlpSP1JPl.

Vannak eauenesen. a biblia. meaértetését, a hí1Jőhöz közelho
zasát szolaáló lapok is; Uyen fl németeknél például a ,.Bibel und
Kirche"; í.lyen a franciáknál a "Cahiers m.bliques", olcsó. naay
véldán1Jszámn(1n mtomott né1J.~z(;rü bevezetések a szentirá» külön
böző könY1'eibe. rnel.uek beleáUit.iálc a s::-öl'e.qef ereredett földra.izi.
történeti és 1Jallástörténeti környezetébe. s ilyen a maredsous-i
apátság kiadásriban ú,jnnnan meajelenő ..Bible et 'Vie chréiienne",
mels, eou fl, hihlisin:' alcnrulá, lirlől" táplálkozó lrlkisé.q és lelki-

. nusztorkodás kialakításán fáradozik. beloa. angol. kanadai muon
knfrírsalc közremiiködé.~ével és a ~;ülönl)ö.z6 társadalmi és műoe

lődé.~i körnJJezeteT,~ben. és orseáaokban nyert pasztorációs tupaszta
Tatok hasznosításával. (1'. i.)

S7,~N'J' MONIKA. Szent Monika, akinpk ünnepét má.ius 4-én
iili az F,O'yház, az örök asszonvsors három lezalanvetőbb kérd"",,·
II pl, , II fér~h0z. Il" anyóshoz és fl rrverrnekhsz vn ló viszony nr-oblé
máiának klnssxikusan kereszténv mes-oldásával emelkedett 11.'1
e!!'~hii."törté)H'lPlll leznazvohb p()alakiaikij~d'. Mind H három W
mé"d"k go 1l'lnt (;'1 R'1pnvpdési; okozott lleki. de őO'yőzte türelem
111:,1. ,kiinny('l é!'1 imádsázs-al s vé.giil diadalmaskodott minden ne
hezRP!!en.

Sok:íig- a házassá« volt lR!!JHu'yohh kprps,i,Í:ie. Hiszen flr,,)(1"
tileg kolostorba kéf<ziilt Pf! ('sak szülei unszolására nvu itotra kf\ozél
e!rv Pah'iAim! nevű tekintó]ves tag-as7.tpi polaáruak. Ezzel óriási
terhet ;rállalt mag-~l'a. !'1f'l't Pntriciua akkor m~g' yogány Po;'! ,~ozzll
lohhml"koJlY tel'lllP"o:etn. fpO"yp 1m0t nem Ismero f'S nem tűrő Plll
her volt: sokálr» i nkáhb kím;-'ldlen zsnr-noka. 'm i n t megÁrfő hit,
VPSf' pozclíd ~" iiimhor feles()géIlPk. A leg-kisehh ellenmondást sem
Hírte PR ARak JÍR'V szórt« a sz.irlalmak villámait, ha valami )1<1m
líQ"Y történt, m int sZf)rett" volna. Mnn ika l1PPl elle l!cpo:eH velf): kp
reszténv nőhöz méltóan készsévesen alú.rendelte magát akaratának"S rncddö p"ó(,'1nták lwlypJt i nkáhb szeHdség'gel PS nvá.iassáezal
iQ"vplwzett őt leszoreln i. Csak utána, 'rni1wr a vihar már k itorn
holta magát, magyarázta meg neki szelid PS sz.ívslmozató szavak
Jud. miért tptte ezt vagy aozt. "Rs p'1,zel II bölcsen adacolt türelern
mel (-s mór]S7,cres pedng- fwin.vnl ('lérte. hog-v férie lassunkin t egé·
szen meavál tozott: vad Farkasból kezes hárúnnvá szelídült. Durva
önzése, határtalan önkénye és poaánv féktl~lenség-e egyre inkább
feleng-edett s helyén a nagyrahecsült jámbor {'fl okos hitves Iránt
Árzett tisztelet éB meleg szeretet vert g·yökeret. Patricius és Monika
házassáea uz utolsó években mintakép« lett a harmonikus keresz
tény házasság-nak,

Ekkorra rendeződött. az anyóshoz való viszony is, Pedig' kez
detben itt is súlyos bajok voltak, Patricius anyja ucvanis. ak
kor még maga is pogány és önfegyelmet hírből sem ismerő asz
szony. sokái Q' lenlezetlen bizalmatlanságg-al kísérte menvének min
den lépését. Elf'osrultsázúban készpénznek vette a cselédek minden
rosszakaratú besúgását és szenvedélyes kitöréseivel sok-sok kese
rűséget okozott a szegény fiatal asszonynak. De Monika páratlan
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szelídsége és készséges tiszteletadása ezen a téren is ellenállhatat
lan fegyvernek bizonyult. Anyósa később már maga fenyítette
meg az alaptalanul vádaskodó szolaálókat, Megkeresztelkedése a
bizalmatlanság utolsó szálait is kitépte lelkéből. Ettől az időtől
kezdve Monikával egvütt imádkozott fia megtéréséért; és mind
ketten megérték az örömet, hogy Patricius egy évvel halála előtt

megtért és a szentek boldog halálával mult ki.
Ezek után már csak a harmadik problémakör meglodása volt

hátra. Monikának házasságát három gyermekkel áldotta meg Is
ten. Ezek közül Perpetua fiatalon kolostorba vonult, a kisebbik
fiú, Navigius pedig beteges, szelíd és melanchólíára hajló termé
szet volt. Igazi gondot tehát csak a nagyobbik fiú, Agoston, a ké
sőbbi nagy Szent Agoston okozott neki. De ez azután annál töb
bet. Mert Agostonban rendkívüli képességei mellett korán kiüt
köztek jellemének ferdeségei is: korán az érzékiség rabja ésa
manicheus eretnekség áldozata lett. És hozzá elbizakodottsáaa mi
att hosszú időn.át hozáférhetetlen volt rninden józan érvelés szá
mára. De Monika nem csüggedt; elhatározta, hogy mindenáron
megmenti fiának lelkét. Mint az árnyék, mindenütt nyomában
járt, mindenütt imádkozott és imádkoztatott érette és nem szünt
meg forró könnyeit ontani. Ismeretes, hogy egyszer egy tűrelmét

vesztett püspök ezekkel a szavakkal utasította el: "Lelkedre mon
dom, lehetetlen, hogy ennyi könnynek gyermel,e elvesszen." Nem
is veszett el: Agoston 386-ban Szent Ambrus milánói püspök ke
zéből felvette a keresztséget. Később az egyházi rendbe lépett és
fényes tehetségát hiánytalanul a keresztény igazság szolgálatába
szegödtette.

Monikának a leeszebb irodalmi cmlékét fia állította "Vallomá
saiban",a vilásrirodalom e legszebb s őszinteség és mélysésr te
kintetében legutolérhetetlenebb lelki naplójában. Azóta, ahol Szent
Agoston nevel ismerősen cseng, ott Monikáé is otthonosan hang
zik, mint, a keresztény hitves és családanya utolérhetetlen minta
képének neve. (b. gy.)

EGY ORSZAG A vrz ALATT. Egy németalföldi legenda
mondja el, hogy amikor az íJristen kiosztotta a Föld területeit a
népek kőzőtt, volt egy nép, amely kissé megkésve jelentkezett
s így csak nehény talpalatnyi termőföldhöz juthatott. Az elszo
morodott emberek addig-addig sopánkodtak a Teremtő előtt, hOgy
megsajnálva őket így szólt hozzájuk:

- Adok nektek vizet, mert abból még bőségesen van. Csinál
jatok belőle földet!

A mostohább kőrűlménvek között élő népek hagyományában
lépten-nyomon felbukkan ennek a legendának vándormotivuma, de

"talán egyet.len nép számára "18m mondja ki annyira a valóságot,
mint a hollandok esetében. Hollandia területe nagyrészben mé
Ivébben fekszik a tenger szintjénél, belső vizeinek szintje 5-6 mé
terrel alaesonvabb a tengerénél. A szó igazi értelmében:. vízből
teremtett ország. Lakossága több, mint egy évezredes állandó
küzdelemmel foglalt magának termőföldet a tenger birodalmából:
Igaz, hogy ezalatt az ezerév alatt a tenger is több alkalommal
megkísérelte viaszahódítani a maga .iussát, 800 óta szinte százéven-
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ként hengerelte végig Hollandia nagy területeit a pusztító áradás,
A legveszedelmesebbek az 1300-ban, 1421-ben, 1570-ben, 1673-ban,
1849-ben és végül az idei -télen bekövetkezett elárasztások voltak.

Hollandia lakossága soha nem adta fel a küzdelmet, hogy uj
ból és ujból megvethesse lábát a visszaszorított tenger földjén,
1920-ban hatalmas áldozatok ár án és a technika segítségével kezd
ték meg a Zuidersee gátjainak építését, a belvizek kiapasztását,
A munkálatok 12 évig tartottak. 19132 május 28-án készült el a
hatalmas - 44 kilométeres - gát. A száraiföld felőli tengerrész
víze akkorára már elvesztette sútartalmút. Óriás szivattvútelepek
ömlesztették át a vizet. percenként 1200 köbmétert dobva vissza
a tengerbe. Megkezdődhetett a talaj sótulan ítása, az ideiglenes
utak építése, falvak szervezése, ültetvényezés. A hősi munkával
megteremtett termőföld első gyümölcsét hoz ta, amikor az 1939-ben
bekövetkezett háború alatt a g'útak u iból felszabadultak s a víz
őrjöngve állhatott bosszút a hódító országon.

Páratlan lendülettel készültek el az ú.iabb gátak, a lerombolt
falvak és városok, az elnéptelenedett vidékek szinte egy év alatt
feltámadtak. 1948 óta a békés termelő munka hazája volt Hol
landia. Ezév januárjának végén a partmenti szigetek lakói tapasz
talták elííszQr, hogy veszedelmes iramban emelkedik a tenger
áradása. Február elején a víz átcsapott a nagy gátakon. megin
dult az ország belseje felé. Falvak, városok, országrészek lakói
egyik napról a másikra hajléktalanokká váltak. Kisemmizett, szo
\riorú emberek ezrei menekültek megmentett batyuikkal a védet-
tebb területek felé.

A víz már megállt, a mentési munkálatck - melyekben szinte
az egész világ együttérzéSIQ jelen van - lassanként befejeződnek.

Az otthon aikból elűzött emberek azonban ott tartózkodnak a
nagy áradás peremén, mint ugr-ásr-a kész harcosok, akik a meg
torlás pí llanatát várják. Ez a merrtorlás, a legveszedelmesebb elem
ellen való nagy nekifeszülés már nem mai vonás az arcukon. A
tenger szelátől, naptól cserzett arcok hallgatag, zárkózott, de hal
latlan erőfeszítésekre képes lelkek vonásait viselik, Ök maguk is
olyanok, mint a tenger, amellyel állandó küzdelmet vívnak. Olya
nok, mint a gátak, melvek néha átszakadnak. de elsöpörni nem
hagyják magukat. Bátor hajósok, harcos matrózok, büszke kato
nák. Praktikusok és realisták. A háború. után egy Finke nevű
vállalkozó hatalmas hajókat épített. Az Északi Sark körüli bálna
vadászatra rendezték be ezeket a hajókat, de. úgy hogy az ele]
tett bálnákat már a helyszínen Ieldolgozhassák. A holland ifjú
ság tömegesen jelentkezett ezekre a báluavadászatokra, hogy
amíg otthon az idősebbek az ujjáépítés. munká.iával vannak elfog
lalva, a mindennapi kenyérről ő~ gondoskodjanak Ilvmódon,

És ilyen a földjük, az országuk is. Gazdag és 'viharos történel
m ű föld. A kelta, germán és más törzsekből összeállt őslakos

ságot Drusus már Kr. u. Ill-ben római uralom alá hajtotta.. A
négyszáz évig tartó római uralom alatt vert gyökeret Hollandiá
ban a kereszténység. A népvándorlás elsöpörte a római kultúrát
és a kereszténységet is. Később Nagy Károly hódítása lesz ez a
terület is. A kereszténység hallatlan gyorsasággal terjeszkedik
ujhól. Vallásháborúk tépik a nép lelkét századokon át. Éppen
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, száz éve annak, hogy a holland katolicizmus visszakapta ősi in
tézményeit és a püspökségek ujrafelállításával megerősödhetett a
katolikus Egyház szervezete.

Aki errefelé utazik, végtelenűl tágas horizontot lát, amely
csak az égbolt és a tenger összeolvadó ragyogásában záródik le.
Téglalapalakú hatalmas mezőket szeg be a kanállsok acélkék vi
ze. Itt-ott még megvannak a régi szélmalmok. bár a gabonát már
modern malmokban őrlik. Végtelennek tűnő virágrnezők, tulipá
nok, jácintok erdeje. A csalitos legelőkön fekete-tarka tehenek
legelésznek. Mozgalmas kis majorságok, fényűzésnélküli városok,
forgalmas kikötők.

Hisszük, hogy rövidesen ujra ez lesz Hollandia. Bár a sok
szépség, idillikus hangulat, a viráamezök I;S tavakkal ékes zöld
Iapályok - vagy a víz - takarója alatt mindörökre megmarad
Európa egyik legheroikusabb tájának. népe hősi népnek. (m.)

A SZENTSÉGI BöJT. A szentségi böjtöt szabályozó új egy
házi törvényt, amely 1953 január IG-án lépett érvénybe, a Vigilia
már ismertette (márciusi számának "Szerkesztői üzenetek" rova
tában). Az olvasót bizonyára érrlekl i a szentség i biijt története s
érdeklik a mostani rendelkezés eJözményoi,Ezt. ismertetjük az
alábbiakban néhány vázlatos vonással, Robert Rou.quctte-tuxv: az
Etudes-ben megjelent cikke alapján.

A kezdet kezdetén az ősegyházban az eucharisztikus kenyértö
rés, úgy látszik, az esti étkezés keretében történt, az Utolsó V<I
esora emlékezetére és mintájára: az Apostolok Cselekedeteiből leg',
alábbis erre lehet következtetni. Hogy ez a szokás egyetemes
volt-e, vagy hog-y az Euchariszt.ia mikor vált külőn a szeretet
lakomától, az úgynevezett agapétól. nem tudjuk. A hívek számá
nak gyors növekedésével mindenesetre lehetetlenné vált az 01
táriszentsági kultusz lakoma keretében való ünneplése, kivéve a
szűkkörű családi kultuszt, ami azonban igen hamarosan eltünt.
S igen hamarosan, legkésőbb a második század elején, az eucha
r-isztikus összejövetel ideje ic: megvúltozo tt: estéről reggeh-e ke
rült át.

Míg' a Szentséget a hívek esti lakomán vették magukhoz, böjt
ről természetesen nem lehetett szó ; a Szinaxisnak a nap kezdetére
történt átvitele után is csak elég későn' jelenik meg: a negyedik
században. Azok a szövezek, amelyekkel azt akarták bizonyítani,
hogya szeritáldozás előtti böjt már a harmadik században is meg-
volt, Robert Rouquetto szerint nem elég meggyőzőek. Kétségte
len például - mondia - hogy Rómában a husvéti misén, melvcn
az újonnan kereszteltek először járultak szentáldozáshoz, a szent
Kenyér meg' a szent Vér magukhoz vétele között némi tejet, mé
zet és vizet kaptak. A negyedik században azonban, hogy minő
különleges okok folytán, nem tudjuk, a szentúldozást megelőző

böjt széltében általánossá vitlile Az egyiptomiak, akik szombat
este bőséges lakoma keretében áldoztak. ebben az időben már
meglepő kivételt jelentenek. A század végén szárnos helyi zsinat
írja elő kötelezően a szentségi höjtöt. (Ugyanebben az időben vá
lik általánossá a mindennapi szentmise, melyen a hívők is részt
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vehetnek.) Szent Ágoston tanúsaga szerrut az ötödik században
már miudeuütt megtartják, kivéve egyes helyek nagycsütörtöki"
szokását, ahol az Utolsó Vacsora emlékére e napon lakoma után
történik az áldozás; G!.l2-Len azonban zsinat vet véget egyszer s
uiiudenkorru e szokúsuuk,

A szeutségi böjtöt, úgy Iútszik, nem inindig és uem mindenütt
tartották tiszteletben: helyi zsinatok erre vonatkozó iutelmei leg
alábbis erre vallanak. Eyyetemeli egyhúai törvény mégis megle
pően későn szabályozza a kérdést: 1415-ben a konstanzi zsinat ti
zenharmadik ülése hoz erre vonatkozólag dekrétumot, s ezt V;
11árton pápa megismétli 14HH.lan, elítélve azokat, akik "bizonyos
területeken" (s HZ alighanem a huszitákra vonatkozik) ellene sze
gülnek a szentségi böjt törvényének:

A böjt alóli fölmentés a legújabb időkig igen ritka volt. Sze
mélyes jellegűt XIV. Benedek' pápa a tizennyolcadik századig
iuindössze egyet ismert: V. Károly császárét; a nemszemélyes
jellegűek közt, malyeket miudig a nyilvános kultusz előmozdítása

ós a lelkek java indokol, a legérdekesebb IV. Pius pápa brévéje,
amely megengedi az indiai papoknak, hogy az éjszaka folya
mán némi saitárd vagy folyékony orvosságoL vegyenek maguk
hoz, de csak akkor urisézhetuek másnap, ha ennek okvetlenül
szüksége mutatkozik é" ha - b ez különös é.,; meglepő föltétel 
II böjt megtöróse után valamennyit aludtak. Hogy milyen szigorú
an fogták föl II szeutaégi böjtöt, arra jellemző egy tizenhetedik
századi nagybeteg francia lány esete. Ezt a Sorbonne hittudósa,
Sainte-Beuve vizsgálta meg: ti lány huszonöt éve nem áldozhatott
betegsége miatt, s elég lett volna egy-két kanálnyi vizet innia,
hogya böjt miatt "végső bajba ue jusson". A hittudós azonban
nem is gondolt arra, hogy ez megengedhető volna; azt mondja,
soha az Egyház a szentségi böjt alól, (rnelyet egyébként tévesen
Szeut Pálig vezet vissza), fölmentést nem adott, s a leány tekintse
betegségét Isten akaratának s nyugodjék meg benne.

Napjainkban az Egyház lényegesen enyhített régebbi szigcrán
a szentségi böjtöt illetőleg; "Krisztus teste tiszteletének elvét egy
másikkal kapcsolta egybe: a keresztény hívek lelki javával, akik
nek számára az Ol tár-iszentség rendeltetett" -- mondja Robert
Rouquette. S ez jellemzi a modern fejlődést.

Boldog X. Pius pápa dekrétumai a hívek gyakori áldozásá
1'01, 190G-ban, sziute szükségképpen vontak maguk után bizonyos
kedvezéseket a betegek számára: általános fölmentés tette lehe
tövé az állandó betegségben szenvedőknek a havi egYlizeri szeutál
dozást némi folyékony táplálék magukhozvétele után. Rendkívül
jelentős a Zsinati Kongregáció álláspontja a .kérdésben: "A szent
ségi böjt törvénye, mint egyházi törvény, nem hangsúlyozható
ob-an mértékben, hogy úgy lássék, mintha szembehelyezkednék a
hív.eknek azzal a jogával, hogy a szentségekhez járuljanak. Mert
ha ezt a törvényt mereven alkalmazzák, ahogyan eddig tették,
akadályozná a hívőt abban, hogy az isteni (szentségi) segítségben
részesedjék". További lépésként 1917-ben új kánon szabályozta a
betegek áldozását: állandó betegségben szenvedők hetente kétszer
áldozhatnak folyékony táplálék magukhoz vételével; 1923-ban pe
dig a püspökök fölhatalmazást nyernek olyan papok í'ölmentésé-
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re, akiknek vasáruaponkiut két szentmisét kell bemutatuiuk. Ujabb
enyhítés történt a második világháború alatt bevezetett esti 00
sékkel kapcsolatban, amikoris a szentségi böjt szinte sziurbolikus
sá lesz: mindössze három óra szilúrd táplálékra és egy óra alko
holmentes folyadékra nézve. .h:zt követte azután a Franciaországra
vonatkozó 1947-i rendelkezés, amelyet márciusi számunk már is
mertetett, s ilyen előzmények után látott napvilágot az 1953.január
I6-tól érvényben lévő egyházi törvény. (yy)

GRAHAM GREENE REGÉNYE SZINPADON. Most mutatták
be Párisban a "Hatalom és dicsőség" szinpadi változatát, és ez
az egyébként nagysikerű bemutató ismét í'ötszított egy régi vitát:
mennyiben jogos és életképes a regényből formált sziumű, és

. (de ez már új mozzanat a vitában) mennyibcn szinpadképes a
katolikus problematika. A "Les Lettres F'rancaises" szirrikr-itrkusa
például abban a tanulmányszerű bírálatban, melyet a darabnak
szeutelt, azt moudja: a regény erényei legnagyobb erősségei a dra
matizált változatnak is, lazaságait ellenben még jobban megvilá
gítja a rivaldafény. Legnagyobb kifogása: hogy szemben a "po
zitiv" alakokkal a "negativ" figurák (vagyis akik az íróéval el
lentétes világnézetet vallanak) nem reálisak s inkább a képzelet.
mint a valóság gyermekei. Egy másik kifogása a műben ábrázolt
világ valóságosságát illeti: az író szimbólikával dolgozó művésze

te - mondja - túlságosan egyoldalúan ábrázolja azt a világot,
melyben hősei mozognak, Graham Greene - állapítja meg a kri
tikus (és véleménye annál érdekesebb, mert a keresztény műről

nem-keresztény lap állásfoglalásaként hangzik el) - jellegze
tesen keresztény témát dolgoz föl: a szentség kiszolgáltatásának
hatalmát, ami megilleti a méltatlan vagy kivetközott papot is;
s annak a félig-bűnös állapotnak ábrázolását nyujtja, amelyben

. a világ megmarad Krisztus második eljöveteléig. "De - mondja

. - tökéletesen hibás az a fölfogás, hogy a kereszténységet, éppen a
bűnről alkotott meggyőződésénélfogva, ilyen mértékben jellemezze
társadalmi pesszimizmus. A keresztény hitnek korántsem alapja
az a nézet, mintha a földön eleve lehetetlen volna megteremteni
a harmonikus társadalmi rendet". A probléma ilyetén szemlelete
nemcsak érdekes, hanem erősen elgondolkoztató is, éppen mos
tanában, amikor a keresztény kritikusok táborában is egyre több
óvás hangzik el a katolikus regény "fekete" ágának bizonyos
pesszirnirrnusa vagy pontosabbau talán janzenista színezete ellen.

(ó.;

Felelős kiadó: S í k S á n ti o r
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. G. Bármennyire küIönösen hangzik is, de be kell válla
nunk, hogy gyönyörű katolikus köszöntésünk, a Dicsértessék a
Jézus Krisztus eredetét pontosan megjelölni nem tudjuk. Az két
ségtelen, hogy Jézus szent nevének áhítatos fisztelete sohasem
hiányzott az Egyházban. "Mivel nem adatott más név, amelyben
üdvözülnünk kellene", és Jézus szent neve "az a név, amely min
den más név fölött van", már az apostolok "életüket adták érte".
(Ap. Csel. 15, 26). A "Jézus" név hatalmas valósága: Szabadító,
üdvözítő; a hozáfűződő igéret: "Amit kértek az, Atyától az én
nevemben, megadja nektek", a későbbi századok keresztényeit is
hódolatra, a legszentebb névnek magasztalására késztette. E név
nek öt betűje az üdvözülés reményét fejezte ki számunkra, azért
feléje fordultak hítükkel. reményükkel. és szeretetükkel. Szent Fe
renc rendje. a szent alapító tanítását és példáját követve, leülönö
sen kötelességének érezte Jézus szent neve tiszteletének terjeszté
oét. Ebben a törekvésben főként Sienai Szent Bernardin és Capi
stranói Szent János jártak az élen, de náluk még nem szerepel a
gazdag változatú magasztalások kőzött a Dicsértessék a Jézus
Krisztus. A 16. század végén azonban már ismeretes. A ferences
V. Sixtus pápa 1587-ben már búcsút engedélyezett azoknak, akik
ezzel a köszöntéssel üdvözlik egymást. Valószínű tehát, hogy ere
<letét valahol a 16. század közepe tá.ián kell keresnünk. A ferences
atyák buzgólkodása következtében megjelent valahol, olyanfor
mán, mint ahogyan a népdal születik. Szerzőjét talán észre sem
vették, vagy legalábbis nagyon hamar elfelejtették. maga a kö
szöntés azonban szájról-szájra járt, mint a nagy tömegek áhíta
tának, tiszteletének és szerétetének kifejezője. Egészen általánossá
azonban sohasem lett. Nyugati országokban inkább csak szórvá
ny osan jelentkezik. Az egyik tanítórend római generálisa pl. alig
talált szavakat csodálkozásának és örömének kifejezésére, ami
kor évekkel ezelőtt a nála tisztelgő magyar diákok Laudetur Jesus
Christus-szal köszöntötték. Német nyelvterületen is inkább a
.,Gross Gott" terjedt el. Klopstoek, a Messiás világhírű szerzője

egyik 1767-ben írt levelében azt írja, hogy mélyen meghatotta,
amikor svájci útja alkalmával a vele találkozó "derék svábok
mindegyike a Gelobet sei Jesus Christus"-szal köszöntötte. "Én nem
tudtam, hogy ez köszöntés, annál kevésbbé tudtam, hogyan kelle
ne visszaköszönnöm." Nálunk pl. Pázmány még nem használja.
Jézus szent nevéről mondott prédikációjában többször is szinte
várnók, hogy kimondja ezt az annyira természetesnek látszó ma-
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gasztalást, de egyetlenegyszer sem szerepel nála. Az utána kö
yetkező évtizedekben azonban nálunk is nagyon elterjedt, és Ma
lrYarország egyike volt azoknak az országoknak, ahol a hatolikusok
között a Dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntés általánosnak volt
mondható.

SztJZlES LELKtJLET. Felnőtt embernek el kellett jutnia ad
dig, hogy természetes dolgok egyszerű megnevezése ne zavarja
meg szűzies lelkűletét. Ha az mégis megtörténik, lelki betegség
áll fenn. Növelné a bajt, ha az illető szerénytelen magatartást
tanúsítana, mert akkor reá is állna a janzenista apácákról szóló
híres mondás: "Tiszták, mint az angyalok és kevélyek, mint az
ördögök." Az Ön által inkriminált kifejezésekkel a szerző - maga
is pap - jellemezni óhajtotta a környezet egyszerűségét, amely
ből hősének papi hivatása kivirágzott. - Abban viszont igaza
van, hogy névtelen levelek mögé bújni nem előkelő' dolog.

E. G. A "gátlásosság" - pláne, ha olyan fokú, hogy már
orvos állapítja meg, - bizony nagy tehertétel a gyermek jövője

szempontjából. Hányszor elég lenne csak egyetlen mosoly, ~gy szó,
egy kérdés, egy tiltakozás és elmaradna sok félreéltés, zavar,
fájdalom. nehézség. Segíteni csak az édesanya következetes, ap
rólékos rnunkája tud. Az ilyen gyermek tudniillik, - ha esetleg
kivülről nem is látszik meg rajta - rendkívül félénk. Fél, hogy
kikap, hogy kinevetik, hogy "blamálja magát" - esetleg csak
önmaga előtt is. Valószínű, hogy a szülők segítették hozzá ehhez
a magatartáshoz. Az édesanya talán büszke volt, hogy gyermeke
a világért sem megy másnak karjára, az édesapa talán gyöngé
den mondogatta: Ne emeld, ne vidd, ne hozd fiam, majd én. Te
elesel, megütőd magad, összetöröd, stb. A teendő már most: ál
landóan kis feladatokat adni a gátlásos gyermeknek, a hibákat
nem venni észre, a sikereket nem túl-dicsérni, - mások előtt soha
sem szidni, vagy dicsérni, - a feladatokat fokozatosan nehezít
ve a gyermeket abba a helyzetbe hozni, hogy átélje: nem bo
szorkányság az élet.

Sz. T. Lerinumi Vincétől származik (434) és pontosan így hang
zik: quod ubique. quod semper, quod ab omnibus eruditum est.
Vagyis: amit mindenütt, amit mindíg és amit mindenki hisz. 
Mai megfogalmazása: hinni, amit az Egyház, hogy higgyünk,
elibénk ad. Az Egyház az általános kinyilatkoztatásokat a négy
Evangéliummal, az Apostolok cselekedeteivel és az Apokalipszis
sei lezártnak nyilvánítja. Ha valaki újabb kinyilatkoztatásban ré
szesül, aht magánkinyilatkoztatásnak minősíti az Egyház és nem
kötelezi a híveket annak általános elfogadására.
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