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ELEVEN FESTÉKKEL KIÁBRÁZOLT
JÉZUS ÉLETE
VAJDA SÁMUEL TIHANYI APÁT

1772-ben, Pozsonyban, Landerer Mihály betűivel érdekes köny",
látott napvilágot. A mi Urunk Jézus Krisetusnak élete; "meh~et
a négy evangéliumból egyet csinálván rendbeszedett és sok üd
vösséges tanúságokkal megbővített a Szent Benedek szerzetén levő

tihanyi kalastromuak apáturu", Vajda Sámuel. Az első kötetet
követte egy év múlva a második, majd 1774-ben a harmadik "kö
tés". Ismeretes, hogy Mikes is próbálkozott már Jézus életének
históriájával (1748) Le Tourneux nyomán. Vajda, Mikes művé,

ről nem tudva, úttörőnek érzi és nevezi magát a könyve elé bo
csátott Tudósításban "e könyvnek mivoltáról":

"Tudomásomra. a mi magyar nyelvünkön e dologhoz meg senki se fogott;
gondolván az okáért, hogy az igazhitii magyar keresztényeknek nem kevés lelki vi
gasztalásukra szolgalua, ha Üdvözitönknck minden cselekedetét, beszúdét, csoda
tételét, járását és kelését egy könyvben összeszedve folyvást olvoshatnák, ilyen
Harmoniát, és a négy cvangúllumböl összeszött históriát hazabéli IllyeIven ir.tam
éli ill."

Es mivel Mikes munkája csak kéziratban maradt, az első
magvarnyelvü Jézus élete meg.iolcntetésének dicsősége meg is
illeti a tudós apáturat.

Vajda Sámuel 1718 február 28-án született Jánosházán, Vas
megyében. Tanulmányainak elvégzése után a bencés rendbe lé
pett, tizenkilenc éves korában tette le a fogadalmat. A teológiát
Nagyszombatban végezte, ahol pappászentelése előtt, 1742 júliusá
ban doktorrá avatták. Hendi működését Pannonhalmán kezdte,
hol először bölcseletet tanított, majd rövidesen a dogmatika ta
nára lett. Megnyerte tanítványainak és rendtársainak szeretetét,
és egyúttal mint hitszónok, a környékbeli hívek tiszteletét. 1760
ban emelte Saizhó főapát a tihanyi apáti székbe. Tihanyi mazá
nyát irodalmi munkásságúval édcsitsrette. A Jézus élete után ]782
ben kiadta a Margit-legendát, 1i84-ben pedig magyarra fordí
totta VI. Pius pápa imádságos könvvét, Nyomtatásban is megje
lent egy szen tbeszéde Loyolai Szent Ignác dícséretéről. Hattyú
dalát A megd'icsőillt szenteknek, [elesiil pedig a boldoq 8zíi.z Má
riának tiszteletéről írta. Életének főművéhen, a Jézus életében
négy forrást egyesít egy patakká: a négy evangúl iumot a mí
Urunk életévé. Megnevezi lezközclcbbi mintá.iát is: ..Minta gya
nánt választottam Lami nevű francia papnak Harmoniá.iát." Az
oratóriánus Berriandin Lamy 1689-hen adta ki kiressé vált munká
ját: Hormonui seu concordia quut.tuor EIJangel'istarum. Descartes
eszméinek volt híve és rnegIehetősen egyéni felfogással harmoni,
zálta a Bibliát. Vajda egy-egy rövid szakaszt közöl a harmoni
zált bibliaszövegből s ezekhez hosszú magyarázatokat csatol, ft
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Tanúságokat. A szövegbe iktatott fametszetű képek müélvesetet
ugyan keveset nyujthatnak, de azért tulajdonképeni céljuknak
megfelelnek.

Ami a Tanúságokát illeti, ezekben teljesen szakít Lamy tu
dományos kommentárjaival. Nem hiába szorgalmas olvasója a
szentatyáknak, külőnösen Nagy Szent Gergelvnek, Szent Ágos
tonnak és Bernátnak: teljesen az ő allegórizáló írásmagyaráza
tukat követi, mondván Nagy Szent Gergellyel, hogy Üdvözítőnk
nemcsak szóval tanította jóra az embereket, hanem életének min
den egyes mozzanata, még a legjelen téktelenebb is. mély igazsá
gokat rejt és tanulságul szelgálhat. Ezektől a lelki értelemmel
dolgozó, aJlegórizáló magyarázatoktól nyerik a Tanúságok külö
nös zamatjukat. és így lesz a Jézus élete üdvös elmélkedő könn
mindazoknak, .,akiknek szájuk ízét a hiúságos könyvek forgatása
teljességgel meg nem vesztegette".

"Urunknak a templomban való bemutatásában - írja például r három BZlI

mélyek voltak jelen: ugyanitt Szent József, Boldog Asszony és a kis Jézus. llY&ll
három dologgal járuljunk mi is az Isten elébe, hogy kellemetes legyen áldozatunk
() szerit Felségének szine előtt, Elsőben: vigyünk magunkkal egy erős férfiúi állha
tat osságot a jó szándékokhan, melyet p(,ldázott Szent József. Másodszor: egy 8Z&

mérmetes tisztaságot minden magunk viselésében, melyet jelentett a BoldogságOl
"zíiz. Harmadszor: egy gyermeki cgyűgyűséget és alázatosságot a mi lelkiisme
relünkben, minden embert megheesülvén és magunkat míndeneknét alábbvalóknak
ítélvén; melyet jegyzett a Gyermek Jézus,"

Valószfnű, hogy az ilyen lelki értelemre "csigázó" írásmagva
rázatra nemcsak a Szentatvák példája vonzotta, hanem korának
nagy vonzalma is az allegóriák iránt.

Vajda nem nyit k iilőn lelkiismereti iskolát. Az erényes élet
célja nála is az Istenszeretet, az "Istennel való szép egyesülés",
és ehhez a legblztosabh út a mindenre kész akarat: ez "legéd~
sebb lakodalma a .Túzus Sz ivénok." Magáról az egész három kö
tetben nem beszél, láthatatlanul visszavonulva szövögeti a Tanú
ságok hálóját. Felesleges is magát külön bemutatnia: minden Bora
a "belső imádságban és lelki elmélkedésekben igen gyakorlott és
próbált ember" benyomását kelti. Kínjai: az isteni szeigálatban
gyak ran magát avató mclankó lia, az unalom ördöge, a lelkiisme
ret savanyú or-cázúsni , a gonosz kívánságok bokrosan fattyazó
vesszei. Gyönyörűséaei: fl lelkes imádság, fl szíves áhítatosság,
a lelkiismeretnek csendes nyugodalma, a szívnek az Istenre füg
zesztott szerelmetos felemelkedése, az isteni szeretet gyulladásai,
és nem utolsó sorhan a sanyarú penitenciák bőséges édessége.
Mert a Vajda Sámuel Szent l'~mbere r isror ista.: gyönyörűséget ta
lál fl szekatlan és fölötte sanyarú penitenciákban. A világ meg
útálásának egyenes útján tör fl paradicsomba és akar magának
boldog napokat szerezni.

"Akármcly fell' Iorditod szemedet _.- írja - míndenütt elég okokat találs7, a
~írásra. Ha feltckintosz az éghe, látod azt a gyönyörűséges hazádat, amelyböl llzám
kivettettú]. Ha a.l:ifiig-g-<,s"t<'d :;Y,,'lJl(,dPl a fiildrc? látod koporsódat és a port, mel,..
Im. ismét Vi'6zn.tl,rsr. holtod ut án, Ha [obbru vagy balra. fordulsz? mindenfelől T&

'zroelmf'kN Iáthatsv. Ha II jiivrndtkriíl gondolkodol? előtted a halál "ffl Í\.Z 'itó'-
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let. H& az elmultakról? Inadban vannak a sok rOH5z csclckedebekhől Bzárma7;ott.
&"onosz ezokások. OlI, 11,) Miképen a folyóvizek a kescríi tengerbe, úgy az élő

emberek azüntelen aláfolynak és sietnek a halál torkába; eszcsség-c pedig slppal,
dobbal menni a halálra'? hol láttad, hogy a hóhér kezéhe adatott ember táncolva
lllont volna az. akasztófához'? és te mégis táncolva akarsz közeliteni a halálhoz? A
tehonek ugyan akkor szöknek, rugnak legtöbbet, mikor közelebb vonattatnak 'I

méazárszekhez ; de azok barmok (li> nincs eszük; tc ~)cdig tudván, hogy mindas
léJlésscl la temetőhöz közelgctsz, vihogva és mint n. szeles tinó, ugrálva mégy tá
sírba, és az lsten szörnyüsóges ítólctérc? Nem azért engedtetett nekünk ez 610f.,
hogy azt Iakodalmakban, fincározásokban és a hegedű pöngése mellett kedvünkre
mulassuk, hanem hogy peuitenciatartással és üdvüssegos sírásokkal szorezzünk ma
guiiknak boldog napokat a másik, halhatatlan éli igaz életheu.

Mindezt a tánc kárhoztatására Irja, A korabeli irodalom ked,
vencel sem találnak nála jobb fogadtatásra: "Inkább a Krisz
tus életében gyönyörködjenek az olvasók, mint az Argenis Tele
mákus vagy Trója veszedelme rneséiben, amik csuk elmésen gon
dolt regék és álomban látott vitéz cselekedetek",

Vajda nem tudna vidáman pergő verseket írni II vigasztaló
pipafüstöcskéről, a borokról. az erdőben-járás királyi mulatságá
ról. mint kortársa, Faludi. Ö, mint hitelesen írják róla. negyven
esztendeig húst nem evett és bort nem ivott. 'réved azonban Zol
nai Héla, aki ebből azt következtcti, hogy Vajda janzenista volt.
Világkerülés, r-igor-izmus, évszázados problémák, egyidősek a ke
reszténységgel. A franeia vallásos irodalom szakértője, Henri
Bremond a XVII-XVIII. század lelkiéleti irodalmáról beszélve.
megállapítja, hogy egy teljesen orthodox, katolikus lelkiéleti is
kola, (régebbi is, mint a janzenizmus) az úgynevezett école [ran:
c:aise: Berulle, Condren, Olier ugyanazt 11 "rigueur"-t, ugyanazt a
szigort képviseli. lb-en szempontból a janzenizmus semmi újat
nem hozott. Ami benne érték, az mind katolikus érték. Egyéb
ként ezzel a mai ember szemében talán kissé szigorú életfelfo
gással Vajda nem áll egyedül nálunk scm: a világi úr Koháry
István hatalma és- gazdagsága teljében sz intón ilyen "komor" éle
tet élt: kemény ágyban hált. a bortól tartózkodott, m indenkivel
szemben alázatos volt.

Vajda korában a hitvitázás már csaknem két évszázados mult
ra tekint vissza. Ö sem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy
egy-egy "hitbéli ütközetet" ne rögtönözzön. Hosszú vitákba azon
ban már nem bocsátkozik, nem bizonyítgat. Megelégszik egy-két
találó mondattal, csattanós szólással, csúfolódó, képekkel, iróni
kus felkiáltásokkal. A "hittől szakadt" eretnekekkel mindig rö
viden végez. Annál több időt sumtel az újabb ellenfélnek. a ter
jedő egyházellenes felvilágosodásnak, melynek eszméi és sa itóter
mékei a század közepe óta egyre sűrűbben kopogtatnak az ország
ban. Haller László 1755-ben Feneion Telernaque-jának lefordítá..
sával megindítja a francia fordítások sorozatát. A "félig francia,
félig török" Fekete János 176i-től kezdve versekkel, levelekkel és
levelenként száz üveg tokajival ostromolja Voltaire-t. Teleki J ó
zsef már előzőleg könyvet ír Voltaire és a deisták ollen (Essa;
sur la Foiblesse des Esprits forte, Amsterdam. 1762), ő Rousseau
val tart barátságot. Csáky Istvánnak 5000 francia kötete van. li
Héderváry-könyvtár 15.000 kötetéből 6000 li francia felvilágosodás
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terméke. Gvadányiazon panaszkodik. hogy a főurak azelőtt val
lásos traktátusokat forditgattak, most pedig papokat gyalázó;
paszkvillusokat. "A régi jó avas szokásokban" megöregedett Vajda
Sámuel is azon panaszkodik, hogy a loppal behozatott pestises
könyvekér t vr 'szeles ifjak több pénzt adnak. mint a Kempis Ta
másért. Pcdig ezek semmi újat nem hoznak fel az evangélium
ellen, csak "a válozatott szép francia szóknak virágival bokrétá
zotj új mundérba ültöztetik a régi pogány káromlásokat". Az
erőslelkű (tes esprita forts) és gond nélkül élő filozófusok (phi
losophes sans souei), a macehiavellista vagy deista nyalkák és a
kevély naturnf isták -...: mind megkeresztelt új pogányok, és az a
esúf'olódás, ahogyan kifigurázza őket, színU'n még a hitvitázók
fegyvertárából való. Erős lelkeknek mondják magukat, pedig
gyenge legények, mert

,.igenis f{jJnok az Isten itéletétöl, ugat bennük 00 szüntelen furdalja öket a lelki
if;meret, .melynek eaaholását nem türhetvén, törik az elméjöket, hegyezik penná
jukat és mlndcn okokat kigondolnak, melyckkel bátorithatnák svivükrt, ~HJgy fé
lelem nélkül vótkozhessenek. Majd olyan formán, mint aki egyedül jár a kietlen
puszta erdőben; dalol, Iütyül magának, hogy búját Ielcjtse és enyhít.se fél'·!m{·t.
Azonban mindenfelé neszez, ver a sxive é.s ha egy s,záraz falevél megzördül ura
n, azt gondolja, hogy vad rác van az inábam.,. Mindeu hánykolódásuk- nem 11."

erös léleknek, hanern csak az eRztelen felfuvalkodásnak jolell1iég-e: és valamint
amely katona igen pöki a markát a békesség idején, mindon okos ember általlátja,
bogy a Ilzájában hordozza a sxivét, nem a melléhen. Akképen ezek az új fllozóíusok
is, csuda nagy bátorságot tudnak mondani az il szivüknek erejéről, mikor szájjal
vagy tomal kell ellenkcdni az Isten ítéletével; de mik or próbára kél a dolog, míkor
halni kell és eljö az ideje az utolsó víadalnak, akkor egynéhányan közülünk már
megmutatták, hogy igenis Iéltek ll. szémadástól". (Il, 74-75,) .

Nemcsak ezeket a "kevély lelkecskéket" hagyja helyben, korá
nak egész társadalmáról lerántja a leplet. 'I'ársadalombirálata
éles, szókimondó. II. .Iózsef előtt nem igen volt írónk, aki így
mevnyomta volna a tollat. Nincs egyetlenegy osztálya a barokk
világnak, amelynek alá ne öntené a forró t különös, állandó gú
uyoros feszültségben hömpölygő, dinamikus stílusában. Kezdi a
fejedelmek udvarainál, ahol nem divat az igazmondás. Akik a fe
jedelmek mellett ülnek, nem épen oltárravalók. rendszerint ők

az okai többek közt az igazságtalan adófizetésnek is: a fejedel-·
rnet haszontalan költségekre dobálják. a szegénységnek pedig fö
lötte nagy terhére esik az adó a törvénytelen Ielosztás és bAI'Ze
dés miatt. .Sorrakerülnek a rossz főpásztorok: minden gondjuk
oda céloz, hogy macukat hízlalják, nem adják vérüket juhaikért,
inkább nyírják azokat. A bíróságoknál a nagy urak tekintetéért
feloldatik a törvény kötelének a csomúja. A pókháló is csak az
apró szúnyogot kapja el, a darazsak széjjeltépik. Ezek is csak a
szegényt áristálják meg. A bírák az igazság mérőserpenyőjét ar
rafelé hajtják, amely felől jobban nehezít az aranyos diszkréció.
A törvényszéket olyan mezőnek tartják, amelyben sok pénzt le
het aratni, és olyan kalmárboltnak, melyben egy arasznyi 'papi
rost kiadván, tömött erszényt lehet rajta cserélni. A prókátorok II
szegényember pörét egyre több hinárba keverik. A mesteremberek
az ő heti bérüket egy vasárnap gégéjükön által kergetik. A rossz
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papok sem maradhatnak ki, akik csak annyit értenek a lelkiek
hez, mint a törzsökböl faragott dajka a gyermekszoptatáshoz; úgJ
valók a lelki dolgokra, mint a cséphadaró az írásra és mint az
irópenna a cséplésre. Egy varga nagyobb figyelmetes8éggel egyen
geti az ö munkáiát a kaptafához, mintsem amint ezek teszik-ve
szik az )sten Fiának testét. Oly szaporán aprítják a miseimádsá,
gokat, mintha haramiák volnának inukban és mezítelen karddal'
üznék öket a nyulászó misemondásban, Régebben aranypapok mi
séztek fakehelyből, most fapapokaranykehelyből.M~ a vásott
falusi gyerekekről sem feledkezik meg, akik rögtön megszállják
a sövényeket, mihelyt valami látnivaló akad.

Külön szárnyakat kap a tolla, valahányszor korának pom
páért rajongó, keresztény mértékletességet lábbal taposó hivalko
dását ostorozza. Tűrhető volna, ha csak a királyi udvarokban vi
selnének az emberek lágy és selyem ruhákat. De mikor a kapta
bűzű házakból is selyem fardagályban lépnek -ki és lefolyó at
lasszal seprik az utca porát, jele, hogy akkor igen megvesztege
tődött a keresztény mértékletesség. A mostani világban - pa
naszkodik tovább - a kalmárlegények is versenyt cif'rálkodnak ft
fejedelmekkel, és nem egyszer látjuk, hogy pipesebb a vargáné,
mintsem a vice-Ispánné, Akisasszonyoknak Alsó-Németországból
való vékony csipkékből mindennap egy kis hegyes babilóniai tor
nyot rakatnak a fejük tetejére. SOK helyen í'ejedelmi konyhákon
tanult szakácsmestereket, válogatott cukorsütőket tartanak és ter
hel hordatják a jerj,sálemi zöld piacról a konyhára valókat. Haj
naltól fogva éjfélig szüntelen füstölög a konyha kürte és az
ételben s italban való tobzódásnak se rendje nincsen, se mértéke.
A táncot olyan buzgósággal kezdik az ifjú cselédek, hogy mindad
dig belé nem únnak, míg a csípejüknek forgócsontja ki nem me
nyül és minden bokájuk helyéből ki nem iszarnodik. A vadászás
kedvéért sok haszontalan kopót, lovat és vadaskerteket tartanak.
Fizetéssel is megszerzik a bonf'ordikat, akik megnevettessék őket.
Tizenkét köntös is készen áll, haszontalan öltözetekkel teleazgat
ják a fogast és a szolgákat, mikor a Krisztus szegényei csaknem
mez ítelen járnak és majd megfagynak a hidegtől. Új-új mestersé
~es találmányokat gondolnak ki a nagy, roppant házaknak épí
tésében. ahol még a lovak vályúját is simított márván.vból ra
katják. Drága edényeket veretnek, szekrényeket csináltatnak, me
Ivéken a munkának szépsége becsesebb az arany és eziist mivol-
fánál. -

Mindez bizony nagy esztelenség, de még ez is eltörpül a mel
lett az óriási vétek mellett, hogya nemest, hatalmast Becsülik az
emberek, a szegényt -pedig és a nemtelent, ámbár különös jó er
kölcsökkel tündököljék is, semmire se tartják.

"Senkisem akarja hallani, hogy paraszt házból, szegény sxülöktől és nemtelen
vérből vette légyen ereJetét; noha a legvirágzólJH úri ágak is, ha az Ö nemzeö
ségük fájának gyökeret kercsík, hamar belé ütköznek ilyen ti;nsökiikhe; és ha. a·"I.
Ö őseik között találnak is némelyeket, akik királyi páleát vagy táBori sereghajtó
buzogányt vagy ékesen író pennat hordoztuk kozükben: okvetlen akadnak olya
nokra is, akik cséppel, kapával é>s gallléjhányó vollával szolgáltak egyebeknek. Nem
eszes tehát, aki a·"I. Ö vp-rf>.nflk n(me~:,p~('Jhi\l :l,br OIUlI venni a kf'rk(I(l{·.'re." (I. 7.}
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Amint ebből a társadalombírálatból is kitűnik, Vajda észre
veszi azt az igazságot, hogy a legnehezebb fej a szegényember
feje. "Caecorum baculus, esurianlium cibus, spes miserorum, so
tamen lugentium fuit": a vakoknak botja, az éhezők élete, II baj
bajutottak reménysége, a sírók vigasza volt - ennél szebben
Szent Jeromos sem önthétte formába a jó pap dicséretét, és Hol
lósi Egyed, Vajda rendtársa is alighanem ezeket a mesteri sza
vakat kölcsönözte ahhoz a köszöntő versezethez. amellyel Vajdát
aranymiséje napján ünnepelte: "Lába a sántának, szeme volt
a vaknak, gondviselő édes atyja nyomorultnak." 'Hogy mennvire
igaz ez a dícséret, nemcsak az apátsági számadáskönyvek igazol
ják, hanem bizonyítja a Jézus életének minden egyes sora is.

A gazdagok "sok szegényeknek verítékét hatalmasan kíprése
Uk, martiromozzák a jobbágyokat, kiknek húzási és törvénytelen
hajtogatási nélkül a nagy épületek el nem készülnének" ---, írja,
és minden kertelés nélkül, nyiltan kimondja, hogy a kiváltságo
sok könnyű, dologtalan élete nemcsak esztelenség, hanem egye
nesen az Isten törvénye ellen való.

"Ez a világ nem ország vására, melyben cook fel s alá járni és a bol
tos kalmároknak idegen tartományokból válogatott partékült kellene furcsa szem
mel nézegetul. Ez a világ nem kies kert, vagy mulatságra irtatott ligetes erd/l,
melyben csak gyönyörködnünk és a mi érzékenységeinknek prédáit kellene vadász
nunk. E világ nem vetett ágy, melyben kedvünkre heverni és minden fáradságos
munkának félretételevel nyugodalmasan lehetne aluddogálni: Hanem a világ.' egy
igen nagy tágas szölö, melyet a mennyei cselédes Ember ő maga plántált, és' amely
ben miveseknek rendelte az embereket, hogy az ő szőlllje parlaggá ne lenne, hanem
kivánatos jó gyümölcsöket teremne néki. Valaki azért ép kézzel, lábbal bir, valaki
eszes és· eleven ember, ebbe a szőlöbe menjen dolgozni, senki magát ennek' mű
velésétöl ne mentegesse, mert akár úr, akár szolga, akár férfiú, akár asszony ál
lat légyen, de ha ember, elkerülhetetlenül munkára született, mint a madár a re-

. pülésre . " A világ ugyan oly vélekedésben vagyon, míntha az Isten az ura.!uvl
csak nyugodalomra és .mulatságokra, a szegényeket pedig munkára és fá.radságokra
teremtette volna; hogy ezek az ő orcáuk veritékével áztassák a földet, amazok
pedig a szegények kézi munkáinak gyümölcséből kedvükre .Iakozzanak: de erről az
egyenetlen osztályról semmit se tud az Isten igazsága. (II, 391-92,)

Az 1760-as évek parasztmozgalmai, a Mária Terézia elé já
ruló parasztküldöttségek panaszai, KoIlár Adámnak a főpapság

ruegadóztatásár követelő írása, majd a magyarság gazdasági és
társadalmi életére oly vkgzetes 1764.-i országgyűlés kudarca, ame
íven a rendek még mindig görcsösen ragaszkodnak az adómentes
séghez, Vajdát sem hagyták hidegen.

A barokk az alamizsna kora, a társadalom sebeit az irgalmai!
szamar-itánus áldozatos g-esztusával g~'ógYÍtgatja. A kor vallá
sosságának jellemző alakja, Koháry István itt is példát mutatott:
életében és végrendeletében nem kevesebb mint 600.000 forintot
adományozott különböző jótékony célokra. Nem véletlen az sem,
hogy akor népszerű teológusának, Muratorinak a keresztény fe
lebaráti szeretetről írt munkája (Della caritaie crJ-sliana, 1723) két
fordítást is megér hazánkban: először Esztergomban jelenik meg
latinra fordítva (1763), majd Ozdi Ferenc magyar köutösben adja
ki I776-ban A nagy parancsolalnak tudniillik a felebaráti szere-
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tetnek igaz magyarázatja címmel. Muratorinak ezt a munkáját
bátran elnevezhetnénk az alamizsnálkodás kézikönyvének. Nem eé
lunk a tihanyi apáturat Muratort-tauitvánnyá kikiáltani, de tény,
hogy ő is egész kiskátéját állítja össze az alamizsnálkodásnak. Az
alamizsna az égbevivő legbiztosabb posta - írja - előljáró jó
illatú virága a keresztény irgalmasságnak; vele nem is annyira
másokkal teszünk jót, hanem inkább magunkkal, mert általa Isten
a mi érdemeinket is növeli. Ne várjuk tehát, hogy a szegények
könyörögjenek nekünk, inkább mi könyörögjünk nekik, hogy fo
gadják el segítségünket. Különösen az egyháziak vegyék ki ré
szüket az áldozatos munkából. .,Amelyik lelkipásztor pénzét, bo
rát, búzáját kíméli szűkölködő juhaitól, lelkét sem adja érettük!"
Igaz ugyan, hogy mindenünket, utolsó falatunkat nem szükséges
odaadnunk, csak ami felesleges. Am a ravasz gazdagok - OIVRS
suk tovább - éppen ezért nem akarják elismerni, hogy nekik
felesleg javaik volnának. "Azonban az egész világ láthatja, hány
felesleg való tál ételeket visznek fel mindennap ezeknek az urak
nak asztalára, hány drága köntösök függnek hiába az ő ruhatar
tó rúdjaikon, hány pénz repül ki az ő erszényükből minden ha
szon és szükség nélkül akomédiákra, vadászatokra és egyéb kel
leténél több mulatságokra. Ök ugyan az ő kótságos képzések sze
rint mindezeket az ő úri sorsukhoz szükségképen illendő dolognak
állitják lenni, de vajjon a mindeneket igazan látó és megfontoló
Isten tartozik-e jóváhagyni ezt az ő balgatag i téletüketI" Milyen
nemes példát mutatott az egyszerűségben és i/."{>n~·tl)iem;égben fl

"világnak egyik leghatalmasabb és legnemesebb fejedelme;" II.
József császár, aki az ő tartományainak látogatásában fl'llfödöt!
szekéren és paraszt lovakon utazott, napjúban e'!ys:-:er takarékos
és közmódon készített vacsorát fogvasztott, ezü;d. {.., arany nélkül
varratott köntösbe öltözött, mégsem iUd1" Ez1 senki nury méltó
ságához illetlennek. Igy érinti meg- a r,\'d 'ó s;;;n;d~'lOkat dicsérő

apáturat. talán anélkül, hogy tudrr'ú rn ibrndrw, il fl~lvilá'r,osodás.

Zolnai Béla nem tévedett, amiko- Vajda JI'!'.IJ1Wyobb érdemét
stílusában látta meg: a tihanyi apát úr villóhan II ma'r,yar nyelv
nagy meatere. 'Friss természetességzui í r, nern vil\{)'r'lijl II kifeje
zéseket, mert mindig tollán van :17. nliai!1ii. nem i, "rm~i a szót,
mert valósággal árad belőle. Játs7.i kÖlIT!Yl'ds(·r,ge! éri el a maga
fogalmazta ideált, amit a koresz.tnny p rvd i ká.Irrr elé állít; az ég-i
dolgok eleven festékkel való kiábrűzolásút. Ez, az "eleven festék"
stílusának legjellemzőbb, legszembetűuöbbtulajdonsága. Jelenti ez
írásának érzéki erejét, konkrétséssét, nálii:' miriden szemmel lát
hatóvá. érzékelhetővé válik.•Jelenti képalkotó művószctét: témáit
kifejező képekkel, hasoillatokkal teszi kézzelfoghatóvá. Sokszor
képről-képre száll képzelete, evymásután halrnozza a jobbnál-jobb,
találóbbnál-találóbb képeket. s ezeket a képekf)1 hasonlatokat, ma
gyarázó fordulatokat mind a mindennapi élet kiirébiíl veszi: ház
tartás, mesterséaek, családi élet, közélet jelenetei adják hasonla
tai, képei anyagát.

A tiszta szív olyan mint a tükör, mely nemcsak meghasad egy kis percentá
sel, hanem a szájnak lehellésével is homályba borul, 8 elveszti fényét. (II, 211,)

Á világ s~ csak olyan, mínt ra gyertyavilág, melynek szép a lángja 68
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addig tart, amíg a Z8írja el nem fogy; ez pedig elfogyván, füstbe megy lIlÍJIdtWI
wzépsége, és' csak a bűze marad. (lll, 152,)

Ha pedig valaki meg akarja az igazat mondani, vigyázzon, hogy a.zt oly k'
nyesen, és oly száp módjával jelentse meg, ,mint míkor az anya az i.I gyermekének
megevesedett kelésére reá fuval, és tű hegyecskéjével piszkálja; egyébaránt meg,
tapasztaílja, hogy nem kedvesebben hallgatjuk', az igazat, míntsem ha testünket kés
sel metélnék, vagy tűzzel sütögetnék: azért mim az orvos is megaranyozza a pllu
Iákat, hogy a beteg .ne irtózzék tőlük, úgy az igazságot is senki festetlen be nem
&karja adní, hogy gyomrunkat fel ne háborítsa, Rövíd szöval: az igazság olyan,
mint a szenteltviz, mellyel minden ember kíván meghíntetni; de mikor reájuk hin
tik, mindegyik behunyja a szemét, vagy orcáját befödi előtte: (II, 164,)

Ez az érzékeltető, képalkotó erő Pázmánnyal hozza rokonság
ba Vajdát. Pázmánnyal rokon abban is, hogy - különösen, ha
ellenféllel van dolga - nem tartózkodik egy-egy erősebb szőtól,
hasonlattól, kifejezéstől sem. Mint Zolnai Béla mondia, a "spiri
tuális témákat paraszti disszonanciákkal életesíti".

Azt a kort, amelyben Vajda Sámuel a Tanúságokat írta, az
irodalomtörténetek általában hanyatló kornak emlegetik, pedig
nem veszett ki belőle a magyar stílus iránti érzék: nemcsak meny
uyiségileg volt termékeny, hanem minőségben is tudott nagyot és
szépet alkotni. Vajda Sámuel eddig kevéssé méltányoltmunkás
!ilága is ezt igazolja.

KARANCSI ESTÉK

Az ablakig lopódznak a hegyek,
nagy szürke lombjuk ráborul a iáir«.
Halk indulót dalolnak a legyek
s a szúnyogok zenélő pici szárnya.

Az ég, mintha még valamire várna,
virrasztgat tompa fénnyel keveset,
és csillagok szállnak az esti fákra,
oly könnyedén, akár a verebek.

Bármerre nézel, sehol tág mező,

határt körít szemed elé a hegység.
i gy nézi tán sok bénán szenvedő

tünt éveit, sok gyászos, régi percét.

, És bánkódik. Ilost kezdi érteni,
hogy kellett volná életét elkezdeni.

Osanád Béla

la'I


