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'MARIA PONKÖSDIIMAjA
Ez az esztendő emlékeztet,

hogy az egyházi év nemcsak
Erieetu», hanem Mária is, meri
a megváltáB nagyeseményeinél
mindig együtt találjuk őket.
Sőt amilwr még nincs, vagy
már nincs itt Krisztus, akkor
meg egyenesen Mária a közép
pont. Igy Urunk mennybemene
tele után, amikor ,,0 volt az, aki
oly hatltai6s könyörgésével ki.
esdette, hogy az I sten! Megvál.
t6nak a kereszten már nekünk
adott Lelkét az ujoonan szüle.
tett Egyház pünkösd napján
csodás ajándékok között meg
kapja." (A "Mystici Corporis"
enciklika befejező részéből.)

A Szentatya szavait ha hi·
tünk van, sem bíráigatnunk
nem szabad, sem bizonyítgat·
nunk nem kell, mert legfőbb
Tanítónk szavai. Szabad azon
ban és kell is helyes értelmüket
keresnünk túlz!is és megszorí
tás nélkül. Most Máriának a
Szen/lélek eljövetelénél betöltött
szerepéről 8zól, ahogy azt Isten

. akarta. Merthát tett-e Mária
valaha is bármit másként, mini
az lJr szolgálóleánya, ·hogy "le
gyen neki az O szava szerint?"
(Luk. 1, 38.)

A Szentlelket Krisztus érde
melte ki a kereszten' a teljes
igazságosság, sőt túláradó és
végtelen érdem seerini. Ezért
mienk a Lélek már a kereszten;
persze csak jog és lehetőség

szerimi, H ogy aeonban a Lélek
minden idők' minden egyes em
beréé legyen, az még nincs
meg Jézus kereszthalálával,
egyébként ugyanis mindenki
tényleg megkapná és valameny
nyien nemcsak megváltottak,
hanem mindjárt megezenteltek
is lennénk.

A Lélek maga az Ajándék: I s
ten minden adománya és ke-

gyelme az O mílve. Isten pedig
K riszt,us érdeméért egyetlen ke
gyelmet sem ad az embereknek
úgy, hogy az emberiség család
jáb61 valaki azt· ne kérte vol
na. Ha az egyes esetekben más
ról nem is mindig tudunk. Jé
zusunkról biztos, hogy most
már mi'n!1örökké él, 'hogy köz
benjárjon' értünk. (Zsid 7, 25;
R6m. 8, 34.) Ezért nem is csak
azt mondoita, hogy majd elkül
di nekünk a Szentlelket (Ján.
15, 26; 16, 7), hanem. hogy majd
kéri az Atyát és más ·Vigasz
talót ad nekünk. (Ján. 14, 16.)
Krisztu« ebben a kérdésben nem
akar egyedül lenni: mindent
megoszt azo,kkal, akik Obenne
vannak. Minél inkább egy az
ember Vele, annál nagyobb ré
sze van az O közbenjárásában.
Nem is lehet senki sem igazán
Krisztusban a nélkül, hogy ne
lenne Vele együtt mások szá
mára is kegyelmek kiesdője: itt
a földön minden Jézus f/.evé
ben mondott imánk másokért is
sz6l, az égben pedig a kegye
lemben elhunyt kisdedek is köz
benjáróink. akik a földön soha
sem imádkoztak.

A Jézus nevében mondott
imát az Atya mindig meghall
gatja. (Ján. 16,23.) Nem mindig
azt adja, amit kérünk, de min
dig magát a Lelket kérjük, az
ajándékait. (Luk. 11, 13.) Ha pe
dig magát a Lelket kérjük, azt
minden bizonnyal m'i3gkapjuk,
mert Helyette mást, szüksége
sebbei, jobbal Istentől sem nyer-
hetünk. .

Most már helyesen érthetjük
a SzentatYát Mária pünkösdi
imájáról. Sokan imádkoztak ak
kor együtt: az apostolok, szeni
asszonyok, Urunk rokonsága és
hívei, mintegy százhúszan. (Csel
1, 13-15; 2, 1.) A Szentatya mégis
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úgy beszél, mintha a Szentlélek
eljövetele cS(l;k Mária imájára
történt volna. Nem tagadja per
sze a többieknek az imáját
sem; dehát mi volt az a Má
riáéhoz képest'! A Mester, a
Művész körül sok seaéd ügyes
kedik. sok kezdő inas próbál
kozik, az alkotás, az eredmény
.mégis minden józan ember meg
itélése szerint· mégis csak a
Mester műve! Dehát miért volt
ennyire tökéletes Mária imája'!

Minél inkább Krisztusban van
valaki, annál nagyobb része van
az Ő közbenjáró szerepében:
Volt-e palaha bárki is annyira,
lehet-e valaki bárha is jobban
K riszt.usban, mánt Mária? Any-

,nyira eg-y Krisztuseal. minden
gondolatában, minden szándéká
ban, hogy Krisztus minden ke
gyelmének közvetítője és ezért
a Lélek eljövetelét is lehet neki
tulajdonítanunk. Ezt pedig még
az apostolokról sem mondhal
juk. Ők is kérték a Seentlelket.
De talán csak magukra, talán
csaka kis közösségre, talán csak
a zsidóságra; bizonyos. hogy
nem forgott mindenki az eszük.
ben, hiszen akkor még nem ér
tették Krisztus mindenkit átfo
gó ezeretetéit éppen ezért voU
szükségük a Lélekre! Egyedül
Mária imádkozott minden. idők
re,minden emberre kiterjedő ké
réssel. mert már tudta, hogy ő
édesanyja minden Fiában életre
hivatottnak. Imájában édes
anyai ezeretetét követte. Igy
egyedül ő kérte a századok és a
nemzetek Egyházának a Lelket.
A Szentlélek így is jött: nem·
csak akkorra alkalmilag, hanem
mindörökre az Egyházban.

Mária- csak a Lelket kérie és
várta. A többiek is őt várták,
de mennyi minden mást is vár
tak és kértek a Szenilélek: el
jövetele révén! Még Urunk
mennübemenetele előtt fs Izrael
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orsrogának a helyreállítása volt
a fő gondjuk! (Csel. 1, 6.) Saját
bizonytalanságukból szabadu
lást. Isten országának ellensé.
geit elsöprő diadalrajutásá:t, ma.
guknak Krisztus szolgálatában
sikert, örömet és dicsőséget, né·
püknek nagy jövőt . . . szóval sa
ját elg0n4olásaikat és vágyaikat
toglalták imába. Sok kérésüket
I sten nem hallgatta meg, meg
adta azonban nekik a Lelket,
hogy aztán csak Krisztusban él
jenek, szenoedienek: és dolgozza
nak. Mária csak a Lelket kérle.
Legjobban, moodhatni egyedül
értette akkor Krisztu» gMidola
tad, Krisztus terveit és csak
azok teljesüléséért imádkozott,
hogy jőjjön a Lélek és tegye tel
jessé, amit Krisztus lehetővé
tett és megkezdett. A Szentlélek
tényleg ezért is jött.

A Szűzanya imája nagyon
hathatós volt: a Lélek úgy jött,
ahogy sem azelőtt sem azután
soha többé: észrevehetően és
nagy 'feltűnéssel, . tehát teljes
nyilvánassággal. Jöhetett volna
akkor is úgy, ahogy azóta ál
landóan jön. Akkor azOnban nem
lehetne történelmi mádszerrei is
ilyen pont08an megállapíta
nunk, hogy Krisztus Egyháza
a husvét utáni ötvenedik napon
délelőtt kilenc órakor (Csel. 2,
15) lépett ki a világ elé: akkor
mutatta meg magát benne az
Élet, az Igazság, a Szentség és
az Erősség Lelke, hogy soha az
tán el ne hagyja. Már mJaga az
is sok, ha a Szentatya csak eny
nyit akar mondans: a Szenilélek
jöveteléért állandóan ostromol
ja az ima az eget; de csak Má-
rw pünkösdi imája volt annyi
ra hathatós. hogy akkor olyan
csodás eljövetele történt és hogy
olyan világraszólóan . kezdhette
munkáját a nemzetek és száza
dok Egyháza.

Takács Józse]



J"uhá&z Kálmán

MARIA-TISZTELET ADÉLALFÖLDÖN
A Délalföldön a Mária-tisztelet első terjesztője Szent <1el1:ért

volt. Gyermeki ti&ztelője volt a Boldogságos Szűznek. A Gellért
legenda szerint Szent István királya hét-nyole esztendőn keresz
tül közelében élő szent pű.spök hatása alatt ajánlotta fel országát
és népét Isten anyjának. Midőn Razina apátIebessélni igyekezett
szentföldi útjáról, többek közt ezt mondta neki: "Ne meui te Je
ruzsálembe, mert ott füledhallatára szidalmazzák Isten anyját,
ami nagy fájdalmára lesz szivednek". Székesfehérvárott Nagybol
dogasszony ünnepén mondott prédikációjában "nem volt olyan ré
sze a Szentírásnak, melyet fel nem használt volna a szent Szűz
magasztalására". Bakonybéli magányában, a később "Szent Gel
lért-kövé"-nek nevezett sziklán kápolnát, a marosvári székesegy
házban pedig oltárt emelt a Boldogságos Szűz tiszteletére. Ehhez
ezüst tömjéntartót szerelt fel és két élemedett férfit megbízott
azzal, hogy a tömjén füstje a nap egyetlen szakában se hiányoz
'zék. Ehhez a Mária-oltárhoz mindennap, a reggeli és esti imádság
után, körmenetet vezetett, szombaton pedig, a Boldogságos Szüz
napján, előtte végezte a zsolozsmát. Ezenkíviili püspöki székhelyén,
a későbbi Csanádon Szűz Mária tiszteletére apátságot alapított. E
Mária-monostortól keletre-nyugatra a' Maros partján és a Délal
föld egyéb helyein is a benoés-monostorok láncolata sorakezott
egymás meltett, oly nagy számban, mint sehol másutt az ország
terűletén. A csanádi főmonostor példájára, többnyire, a Boldogsá
gos Szűzet tisztelték patronájuknak. Mindez közreműködötta Má
rta-kultusz felvlrágostatásán.

Újabb lendületet adott a Mária-kultusz elterjedésének a cisz
ierciták meghoncsodása. A ciszterciták érdeme a Mária-tisztelet
-terjesztésében, ismeretes. Mindegyik monostoeukaj a Boldogsá
gos Szűz tiszteletére emelték. A Délalföldön különös fontosságú
volt a marosmenti Egresen épült monostoruk, Közvetlenüla Má
ria-ti&ztelő Szent Bernáttól alapított franciaországi Pontignyből
telepedtek itt le, mégpedig előbb, mint Zircen. Itt temették el II.
Endre királyt és második feleségét, Jolántát. Míg a szőregi apát
.ságnak ezer darab, a ssintén marosmenti kenézmonostori apátságv
nak kétezer darab kő-só járt. addig az, egresi monostor só-Iárandö
.sága három timinus (tömény), azaz, három sö-szállftmánv, átszá
mítva: harmincezer darab kő-só volt. E,z az, anyagi helyzete tette
lehetövé, 'hogy a távoli Fogarasföldön, Kerez-en főapátságot ala
pítson. A kercziek az egresi apátban mindenkor "atya.-apát"-jukat
(pater abbas) tisztelték.

Tovább fejlesztették a Mária-kultusst a világi papok. továbbá
;R Délalföldön később lételepett szerzetesrendek, főleg a feren
cesek, domonkosok és pálosok.

Számos plébánia-egyházról eredeti, egykorú oklevelek bizonyít
ják,' hogy védőszentjük: a Boldogságos Szűz, Más helységeknél
maga a helységnév tanúsítja, hogy Szűz Mária 'az egyház pat
roDája. Szent Gellértnek tulajdonítják amaz ősi magyar szokás
meggyökerezését, hogy a Boldogságns Szüzet általában nem nevén.
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Máriának, hanem Asszonynak, Boldogasszonynak, N'agyasszony
nak hívják. Tény, hogy a Délalföldön számos helység viselte a
középkorban Asszonylaka, Boldogasszonvhása, Boldogasszonyfal
va, Boldogfalva nevet. Adélalföldi helytörténeti adatok tehát meg
erősítik az említett feltevést Szent Gellértről.

Olykor az oklevelek közelebbről arról is tájékoztatnak: mily
hittitokra szantelték ezeket a Miliria-templomokaU Többször elő
fordul Gvümölcsoltö Boldogasszony (Annuneiatio BMV.) mint-vé
dőszent, Misealapítványokat tettek "Szűz Mária mennybevételének
tiszteletére (Assumptio BMV.).

Monostorokon és plébániaegyházakon kívül számos kápolna
és oltár volt a Boldogságos Szűz tiszteletére szantelve. A Csanád
püspöki székvárosban fennálló Mária-kápolnáról egy pápai ok
levél tudósit. A szegedi származású Baratin Lukács zágrábi püs
pök, szülővárosában, a Szent Demeter-templom mellett emeltetett.
kápolnát a Boldogságos Szűz .tiszteletére gazdag alapítvánnyal. 
Egy misealapítvány szerint: a csanádi széke&egyház Mária-oltá
rán hátfőn az elhunyt hívekért szentmise szolgűltatandó. Lehet..
hogy ez a Mária-oltár azonos a Szent Gellérttől emelt Mária
oltárral.

A helységek kis terjedelme és a lakosság csekély száma el
lenére meg-történt, hogy ugyanabban a helységben, ugyanabban
az időpontban több egyház.. állott fenn a Boldogságos Szűz tisz.
teletére. Bulcson nemcsak a bencésapátsági templomnak, de a plé
bánia-egyháznak is. a boldogságos Szűz volt a patronáfa.

Ezt a középkor végéig megszakítás nélkül, állandóan virágzÓ'
Mária-kultuszt még a török hódoltság aívataros korszaka sem olt
hatta ki. Ez volta DélJalföld legsötétebb korszaka, a katasztró
fák és szerencaétlenségek kora, telve gyilkossággal, éhséggel, in
séggel, gyalázattal, rabsággal, kétségbeeséasel. Kimondhatatlanul
kínos volt a Délalföldön élő nemzedékek sorsa. Máskor is sújtot
ták keinény csapások. de a gyász napjait néha mégis félbeszakí
tották az öröm, a lelkesültség és emelkedettség órái. A hódoltság
nemzedékeit azonban nem keesegtette a jobb idők hajnalhasadá
sának reménye. Főpásztorai távol nyájuktól bólyongtak. Hivata
luk szünetelt, Joghatóságuk csaknem olyan volt. mént az "in par
tibus infidelium", "a hitetlenek országában" fekvő egyházmegyék
püspökeié és be kellett érniök annak a prépostságnak vagy káp
talani stallumnak javadalmával, rnelyet püspöki címük mallett
betöltöttek. Többnyire, mint esztergomi kanonokok Nagyszombat
ban tartózkodtak, miután e káptalan eredeti székhelye. Esztergom,.
szintén török járom alatt állott, A török uralom megseüntefte a
kolostorokat és általában az egyházi intézményeket. A székesegy
házi iskolának - a papság növendékházának - elpusztulásával
a papirend kihalásra volt ítélve, Ha némely jelenség arra mutat Is;
hogy egyik-másik főpap más szemináriumokban iparkodott pa
pokat neveltetni, nincs semmi nyoma annak, hogy e korban
világi pap lelkészkedett volna, a Délalföldön. Villamennyi plébá
nia elpusztult, pedig számuk a középkorban nagyobb volt, mint a
legutóbbi időkben. A hódoltsági hitélet és lelkipásztorkodás jel
lemző sajátsága a megvéspüspöktől és a kegyuraságtól való tel
jes elhagyatottság. Nincsenek püspökök és nincsenek kegyurak 'a
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Délalföldön. Ezek elmenekültek, amazok pedig számkivetve voltak.
A védelmüktől megfosztott és magukra hagyatott paroehiális egy
"bbak egyedül csak a hívek erejéből tá,pászkodhattak fel sínylő
démkből és talpraállítva, ugyancsak maguknak a híveknek kel
tett a lelkipásztorkodás &zervezéséről gondoskodni. Egyházi ha
tóság hiányában a hitélet csak egyes ssórvánzosan és többnyire
alkalomadtán összeverődött gyülekezetektől nyert némikép táp
lálékot. A püspöki joghatóság, miután gyakorlása meghiúsult,
visszaszállott az Apostoli Szentszékre, az utánpótlás miatt kihalt
világi papság munkáját pedig a missziós-szerzetesek vették át.
Ezek terjeszkedési Iehetőségeit sem egyházmegyék, sem országha
tárok nem korlátozták. Fű-missziőházuk Szegeden volt, az ottoní
ferences-kolostor. Az ehhez tartozó templom volt az egyedüli,
m.ely a török uralmat túlélte. Ennek patronáda: Havas Boldogasz
szony. Szűz Mária pártfogása alatt keresték fel e misssionáriusok
durva szűrben, sarukban vagy mezítláb, gy,akran életük veszélyez
tetésével a török elől elmenekült híveket, megkeresztelték a. kietlen
pusztákon, nádasokban vagy mocsarakban, .ússő-talpakon született
csecsemőket, megáldották a frigyeket és kimondhatatlan. nélkülö
zések közt, hónapokat töltöttek el velük. A vallás tanításával a
Boldogaágos Szűz iránti áhítatra nevelték őket.

A szegedi misszióház nagyjelentőséiű volt,' mert Szegeden
lakott a, Délalföld híveinek javarésze. Szeged lakossága u~anis
a .hődoltság korában nemhogy gyérült, hanem ellenkezően, tete
mesen meggyll.rapodott. Régi lakosai ugyan elhagyták, de helyü
ket a szomszédos elpusztult és többé fel nem épülJ:t falvak nagy
számú lakói foglalták el. Ezzel egyszersmind az új ..városi község"
területe is nagyobbodott az elpusztult falvak körletéveI. Fejlődésa
ugyan nem haladt oly gyorsan, mínt amilyen_.,rohamosan a fal
vak e1enyésztek - ezeknek emlékét sokszor csak egy-egy rom
őrizte -:-, de azért mégis a pusztaság középén Szeged nagy várossá
fejlődött és új lakossága a műveletlenül hagyott földeken űzött
baromtenvéastéssel annyi jövedelmet szerzett, hogy abból kifizet
"bette a haszonbért és az adót. Találó tehát ametonymia: ..Az így
keletkezett nagy parasztváros ,az elpusztult falvak haláliából táp
lálkozott." Szegeden a keresztény községi szervezet, ha megnvir
bálva is, de az egész hódoltság korszakában fennállott. Sohasem
volt betöltetlen a keresztény bíró állása. Mellette esküdt polgá
rokból alkotott tanács működött és ebben a mísssíonáríusok is
tevékenykedtek.

A szegedi Hav,as-Boldogasszony-missziótelep. legÍlagyobb je-:.
lentősége mégis abban nyilvánult, hogy a többnyire Nagyszombat..
ban rezideáló főpásztorok ennek főnökét, azaz a szegedi feren
cea-guarddánt püspöki helynökükké nevezték ki. A klasteomuk le
véltárában őrzött török útlevelek mutatják, hogy gyakran keres
ték fel a püspököket és állandó összeköttetésben állottak velük.
Mihály testvér (1638 aug. 3;) három társával szándékozik útrakel
ni s ..hogy az úton és a városokban a mozlimek fel ne tartóztas
sák öket, tőlünk útlevelet kértek. Mi .tehát Mihály testvérnek éti
három útitár8ának ezt a pecsétes temesszüköt (útlevelünket) adtuk,
hogy szükség esetén felmutathassák' - jegyzik be 'a török ható
ságok a~ útlevélre. A következő évben a missziósház főnöke és
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két társa "saját ügyesbajos dolgaiban" késsűlnek útra. "Hogy út
közben, a városokban és falvakban velük találkozó gházik (kato
nák) fel ne tartóztassák őket, pecsétes útlevelet kértek. Ez tehát
avégből adatott nekik, hogy a velük találkozó :agák őket útjukban
ne gátolják és akadályozni ne engedjék", Péter testvér "saját dol
gai elintésése végett" a felvidékre utazik. Rogy' az. állomásokon és
útbaeső helyeken vele találkozó gháziktól és tisztviselőktől bántó
dása ne legyen, kértére a jelen útlevelet adtuk neki". Ismételten
nyernek e mJisszionáriusok "útlevelet saját dolgaik elintézése vé
getf Nagyszombat ellenséges városba, hogy jártukban-keltükben

'az utakon és a réveken velük találkozó mozlim katonáktól bántó
dásuk ne legyen". Miféle más ügyesbajos dolguk lehetett Nagry
szombatban a szegedi misszionárius atyáknak. mínt hogy a püs
pöknek jelentést tegyenek a hódoltságban sínylődő híveik helyze
téről' Hav·as-Boldogasszony-templomuk Szegeden, egy egykorú
misszióa-püspök kijelentése szerínt, a legszebb az egész török bi
rodalomban. Mind e körülmények hozzájárultak ahhoz, hogy e
Mária-egyház búcsúnapja (Maria ad Nives, aug. 5.) a mai napig
a Délalföld hagyományos búcsújáró ünnepe. Közeli és távoli vi
dékről nagy tömegben zarándokolnak e napra Szegedre. Ez meg
azakítás nélküli folytatása a törilk idők Mária-kultuszának. A'L
egyház Mária-kegyképét is a török világ egy csodájával hozzák
kapcsolatba. .

Magyarország legtöbb területe szenvedett a töröktől, de C~Y
sem annyit. mínt a Délalföld. Földrajzi fekvésénél fogva tö\l'u,
mint másfél századdal a török végleges foglalása előtt török por
tyázásoknak volt kitéve. Ezek sok pusztítást vittek végbe itt ak
kor, mikor az ország többi részében még viszonylagos nyugalom
honolt. Az ország többi része Buda visszafoglalásakor vagy ke
véssel azután felssabadult-a török uralom alól. a Délalföldnek a
Marostól északra eső része még több, mint másfél évtizeden át,
Temesvár visszafoglalásáig (1716) maradt török uralom alatt. Ma
gyarország többi részein .az ősi alapokon, a püspökségek régi
székhelyein történhetett meg az ujjászervezés munkája, tB. hitélet
fellendülése; a Délalföldön még ez sem valósulhatott meg. Uj egy
házi gócpontot nyert. mégpedig 'a passzarovici békével (1718) az
ország testéből kihaaítottés közvetlenül a bécsi kormányszervek
hatósága alá rendelt, (a Maros-Tisza-Duna és a temesi hegys&
gektől övezett), "Temesi Bánság"-nak elnevezett új területen, Te
mesvárott, Több, mínt hatvan éven át tartott e területenek Ieesa
tolása az anvaországfól. Míndezeket a.körülménveket mérlegelnünk
kell a Mária-tisztelet emlékeinek kutatásánál. Azonban e gyér
adatok világánál is kitűnik: nemcsak az alapítás és első szervezés
kora, nemcsak a pusztulás gyászos időszaka. de a török~l való
visszafoglalás és újjászervezés korszaka is tele van a Mána- kul-
tusz emlékeivel. .
. Már a törökön aratott híres lepantói diadalt a "kereszténység

segítségének" tulajdonítottá.k. Ugyanígy aDélalföld felszabadítá
sáhez szolgáló, első, távolabbi lökést: Bécs visszafoglalását is.
(1688 szept, 12.) Ismeretes, hogy ennek emlékére terjesztették ki as
egész Egyházra Mária-neve ünnepét (szept, 12.). Ezt 'a napot ké
sőbb a Délalföld számos temploma válasstorta búcsú-napjának. A
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Délalföld egy részét felszabadító, már említett karlócai béKét ab
ban az épületben írták alá, melyet később "Mária.-béke" (Maria
de paee) kápolnává alakították át. Temesvár és azzal a Délalíöld
egész területének visszafoglalása a Havas-Boldogasszony-napján
(1716 aug. 5.) a törökön aratott (péterváradi) győzelemmel kezdő
dött, Ennek emlékére terjesztette ki XI. Kelemen pápa a Szentol
vasó ünnepét az egész Egyházra. Nem mondható azonban közis
meretnek Temesvár bevételének egyik epizódszerű előzménye. Míg
a körülzárt várban l8.Z ostrom alatt a törökre egyre zuhogott az
eső, addig "az ostromló keresztény sereare derült ég mosolygott",
Ez az ostromot tetemesen megkönny,ítette és ezt a Boldogságos
Szűz közbenjárásának tulajdonították. Ezért a visszafoglalás után
(1718) TeJIlesvárott letelepedett jezsuiták a török uralom alatt me
csefül szolgáló középkori Szent György-templomot "a mennybe
felvett derült Mária" ("Ad Assumptam Miariam Serenam") tisz
teletére alakították át. Ez volt sokáig' Temesvárnak, sőt az egész
Temesköznek (az u. n. Temesvári Bánságnak) egyetlen temploma:
egyideig püspöki székház is. Innen, mint gócpontból a Boldogsá
gos Szűz pártfogása alatt indult ki az egész Délvidékre az egy
házi újjászervezés munkája, a hitélet fellendítése. Elősegítette 8
jezsuitákIlJak ezt a törekvését 'az a körülmény. hogy a püspökök,
mielőtt székhelyüket Temesvárott elfoglalták, a jezsuiták ottani
superiorját nevezték ki vikáriusuknak. Nemsokára letelepedésük
után a jezBuiták iskolákat állítottak fel a Délvidék ez új góc
pontjában, Temesvárott és ebben renddük szellemében Mázia-kong-.
regációt, Ez volt az egyházilag újjászervezett Délalföldön '8 Má
rra-kultuss kiindulópontja. Ezt a kongregácíót a mennvbe felvett
Szűzről ("Ad Assumptam Mariam") nevezték el. A jezsuita.-rend
eltörlése után, rendházuk átalakításával megalakult papnevelőin
tézet színtén a Boldogságos Szűz, nevezetesen a Szeplőtelen Bol
dogasszony ("Ad Immaculatarn Conceptionem") ol'talmaalá he
lyeztetett. Ennek szabályzata különös gondot fordít a Mária-kul
tusz ápolására és így az ebben nevelkedett klérus ezt a kultuszí
beleplántálta a reá bízott hívekbe. Egyes püspökök különösen fel
virágoztatták a Mária.-tiszteletet, mint a kalocsai kanonokból Szent
Gellért székébe emelkedett szentéletű Csajághy Sándor. Megalapí
totta Temesvárott a Segítő Boldogasszonyrób nevezett jótékonysá
gi társulatot, letelepítette a Miasszonvunkról nevezett szegény is
kolanővéreket és elhunytát is Mária-tiszteletével hozzák kapcso
latba: Gvertzassentelö Boldogasszony napján 'a hosszú ünnepi
szertartás ellenére a székesegyház szószékén mondott Mária-pré
dikációja alatt rogyott össze és ugyanott a dómtemplomban. a tőle
alapított Mária-oltár mellett helyezték el nyugalomra (1860).
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AZ ARANYRÉT·UTCA LEGENDÁJA
OyerlllekkorOtm Rapjaiból

Hol sziporkázó, nyurga lángot
lövell a bűvös, vén varázsbot:
félénken fut egy kisdiák.
Bogárraj ring a méla lámpák
hunyorgató, szelíd során át
csifitoafva az éjszakát.

Nem ·kérkedik, csak tétováz a
boldogtalan szegények háza:
a tollászkodó fák alól.
Faláról hogyha vakolat hull.
kültelki tücskök dala Jajdul
és ös.szerezzen lenn a por.

Mennyi rosszkedvfl tűzfal ásit
a végső összeroppanásig,
hány odvas oszlop soroodos;
míg a tetők szélverte élén
köhécsel egy-két rozzant kémény
mint akinek a torka rosse:

Időtelen időkig élnek
ezek a hO(padt kerítések,
vagy szellemük már rég halott'
Mintha résükön eU a távol
eszmJélkedő, hideg tavából
csobbannának a csillagok.

Hajnal jöttén a sorvaklt kertek
zugán halódó létre kelnek
a dédelgetett dáliák
s akad mindig egy arc, egy emlék,
melynek tükrében földereng még
az édenkerti szép világ.

Lám. a mosónő itt csoszog már
a süppedt sarki fordulónál,
a hajlott hátú kis öreg
és a félkarú halász is rossz
fHJJyuja mélyén ugyan mit hoz'
Dünnyögéséf ki érti meg'
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Lassan a nyíló ablakokban
szempilla rebben félhalottan
s álomütötte fintorok,
míg künn Zsuzsanna és Jolánka
könnyedén repked iskolába:
Szoknyájuk iSi velük suhog.

Velük szökdel utolsó lángja
a lobbanékony ifjúságnak:
karika-llző szédület,
mely a gomolygó utcaporban
Góliát-zúzó kőre bukkan
s Dyémántját is ott leli meg.

Hányszor lesi a töltés m(e'ntén,
hogyan zúg el a sok szerelvény
ostromolván a láthatárt,
s ahol a két iramló sínpár
ködbe tllnik a régi hídnál,
hogyan hajlong a sá:rga nád.

~8 távolabb a szőke szép víz
ismeretlen földek felé vi8z:
titokzatos, merész világ,
hol kémleli amesszeséget
és mindig új szigetre téved
a bősz "Kutató Társaság".

De már Romulus lágy latinja
hívja kalandba! s tágranyitja
felhőtelen, forró eaét,
hogy a végtelen tenger öble
magához kösse mindörökre
bontakozó képzeletét.

S ha reggelente lázban ott áll
a drágamívIl. ódon oltár
pirosvirágos szőnyegén,

fehér karingjén csipke reszket.
míg álmodozva vet keresztet
8 arcába hull a gyertyafény.

Tllz T(1,más
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Rónay György

A BOLDOG EMBER
(G. K. CHESTERTON, 1874-1936)

A tizenkilencedik század mínt hatalmas hajnal virradt az em
beriségre. Még égtek a tüzek, melyeket a francia forradalom gyuj
tott; az ember legyőzhetetlennek, a jövő határtalanul szépnek tet
szett. De ahogy laz idő halad, "a reménység nagy fehér fénye fo
kozatosan elenyészik a látóhatáron. A ferradalom műve mindenütt
meggyengÜl. Az utilitarizmus éjszakája következik, amelyben sen
ki sem tud dolgozni többé". Chesterton írja ezt Dickensről szölő
kÖDyvében. Egy másikban, a "G. B. Shaw"-ban pedig így jellemzi
a század utolsó évtizedeit; la "valódi pesszimizmus" korszakát:

"Az 1885-98 közti évek olyanok voltak, rninb a délután őrái, a tea
előtti órák egy gazdag ház tá'gas- íogadőszobájában. A jelenlévők nem gon
dolnak semmire, kivéve a jómodort, a jómodor lénl~ge ,pedLg ev: elrejteni
az ásítást. Ez utóbbit így lehetne meghatározni: hangtalan kiáltás. Az erő

feszités, melyet ezen a téren ezidötájtaz ifjú pesszimista ldfejt'ett, rajta
kívűl mindenki mást elképesztett volna. Ugy ásíttjjt, mintha lel akarta
volna nyelni a világot, Valóban. lenyeIte a 'V\i\'ágot, mint egy kellemetlen
lapdacsot, rnielőbt örökös nyugalomiba vonult volna".

Ebbe a világba született bele - nyolcvan éve, 1874 május 29-én
- G. K. Chesterton; s aligha születhetetj volna kevésbbé neki
való világba. A világ unta magát és boldogtalan, volt; őt hallat
lanul szórakostatta és boldog akart lenni benne.. A világ bölcsei
azt mondták: mindent tudunk, mindent megfejtettünk, csodák
nincsenek többé, a mindenséget könyörtelen törvények kormá
nvozzák. Chesterton pedig azt mondta: a ;világ, a törvények, az
élet. mindez folytonos csoda és meglepetés, az univerzum varázs
latos képeskönyv, melvet a mi szórakoztatásunkra írtak; lapoz
gassuk, gyönyörködjünk benne. Mert "nincs érdektelen dolog e föl
dön; csak emberek vannak, akiket nem érdekel semmi ... Mlinden
dologban költészet rejlik, s ez nem puszta szólam, nem üres szó
beszéd, hanem nagyon is jól megalapozott állítás". A lét - Robert
Browningról írja. de rá is áll - "szenvedélyes érdeklődést és sze
retetet keltett benne"; és sosem feledkezett el róla, hogy meg
köszönje "azt a születésnapí ajándékot, hogy a világra jött".

,.A féllfi - írta Shawról szólő könyvében - kapaszkodjék rníndíg' az
édesanyja kötényébe, támaszkodjék míndig a gyermekkorára, s idönkJnt
szánja rá magát, ho~' gyermeki lélekkel mindent újrakezdjen. Teológiai
nyelven a legjobban j,gy feje~he'hjük ki ezt: újjá ke\.! swletned. Profánul a
legtalálóbban í,gy hangzik: tartsd meg a születésnapodaItI, Mégi ha nem
akarsz is újjászületni, legalább ernlékezzél meg alkalomadtán arról, hogy
egyszer megszűlettél", .

Chestertonnak valóban volt mire támaszkodnia: boldog gyer
mekkorra, meghitt otthonra, felhőtlen ifjúságra. Mlint egyik re-
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génye, "A notting-hillí Napoleon" tréfas7A:lrző királyának bölcső

je fölött, az övé fölött is ott vírrasstott a tiindérmesék királya, II
örökségül ő is megkapta tőle - akárcsak a rajongó Adam Wayne
-azt a varázsvesszőt, melynek érintésére a dolgok egyszerre
túlvilági fényben ragyognak.

"A legjobban mindig a tűndérmesékben Mttem és hiszek .. ma is 
írta utóbb, fejlődésére visszatekintve. - MeggY1őződésem, hogy ezek tel
jesen észszerűek. Nem fantáziák; inkább a többJ doJog rtlíínik velük össze"
hasonlítva fantasz.tikusnak... Előttem nem a föld krltízélta Tűndérorszá

gat, hanem Tündérország a földet", ..

Húsz esztendős korában már rendíthetetlenül - ha még kis
sé kócos lelkesedéssel is - hirdeti azt a világszemléletet, amelvet
pályája legkeserűbb pillanataiban sem tagadiott meg soha: az
optimizmust, Ekkor, 1894-ben kezdte s néhány évig vezette azt a
"jegyzőkönyvet", mely fejlődése e fontos korszakának legjelentő
sebb dokumentuma. Ilyesmit olvashatni benne: "Por vagyunk.
Milyen szép is a por!" - "Ez a gömbölyű Föld talán szappanbu
borék; de el kell ismerni: néhány szép szín van rajta". - "Ha
volna ember, akinek két karja forró. ívben át tudná ölelni a vilá
got: én volnék az". - "Vajjon eljön-e valaha az idő, mikor bár- .
kibe is belefáradokl' Feleljünk most nyomban a kérdésre: ez az.
idő sosern jött el.

Egy versvázlat a jegyz&könyvből:

Ti hálaimát rnondtok étkezés előtt.

Rendben van.
De én hálaimát rnondok színház és opera előtt,

Es hálaimát, míelőtt egy könyvet íölnyitok,
Hálaimát, mielőtt festek va,gy rajzolni kezdek,
Us rom, vívok, boxolok, sétálok, járok, táncolok,
Es hálaimát, míelőtt tintába mártom a tollamat.

Alighanem mindig hálaimát mondott, valahányszor eszébedutott,
hogy ő G. K. Chesterton, azért, hogy G. K. Chesterton, azért, hogy
Istentől megkapta, "születésnapi ,ajándékul", chestertonsága pá
ratlan kincsét. Az az ember ő, aki csöppet sem bántó, csöppet
sem öntelt, hanem mélyen keresztény és alázatos és filozófiailag
igen jól megalapozott módon állandóan örül önmagának, annak,
hogy' létezik és annak a formának, amelyben létezik.

Shaw mondta róla: ha az ember Chestertonnal beszél, annak
fél teste mindig látómezőkön kívül marad. Ez a szórakozott,
lompos, groteszk óriás épp úgy válhatott volna tragikus. figurá
vá, mínt amilyen szerencsésen a humor valóságos megte6tesülése
lett: ha rendkívül éles kritikai készsége, gyöngéd érzékenysége
önmaga, a saját testi aránytalansága ellen fordul. Ahhoz, hogy
ne .görcsösödjék gátlásokká, ebben a grotesskben kellett fejlőd
nie, vállalva alkatát és abból hozva ki a lehető legtöbbet. Sem
mi nem lett volna nevetségesebb - és befelé fájdalmasabb 
míntha ez a nehézkes, testileg ügyetlen, lógó cipőfűzős fiatal
ember síma szalonfiú akart volna lenni. Azzal nyerte me~ fej-
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Iődése .esatáját, hogy egészen természetesen az akart lenni, ami.
Menyasszon~a annakidején minden erejét Iatbavetette, hogy vő
legényéből szabályszerű 1,rendes embert" neveljen, s as az olyan
ember humorával hárította el kísérleteit, aki, hogy úgy mondduk,
nagyon jól érzi magát önmagában. Végül aztán felesége is rá
eszmélt Chesterton "titkára": arra, hogy jobb a természet men
tén előrehaladni, minta természet ellenében egy helyben topog
ni. "Háza&ságuk kezdetén - olvassuk egyik életrajzában - úgy
látszik, Frances föladta a küzdelmet, melyet mátkaságuk alatt
oly hevesen folytatott, hogy' rendessé tegye vőlegénye külsejét;
szerenesés ötlettel most már inkább arra törekedett, hogy festőivé
tegye Gilbert megjelenését".

Vállalta önmagát; egyáltalában csodálatos képessége volt ar
ra hogy valamit annak fogadjon el, ami és, olyannak lásson,
amilyen. "Browning"-jában - jelleIll2Ően - állandóan tiltako
zik ellene, hogy hősében és anaak műveíben míndenáron valami
mást keressenek és szemére vessék, hogy a stílusa például olyan,
amilyen, és nem olyan, mint mondjuk Swinburne-é. Mélységes
érzéke volt a dolgok és személyek sa-iát "mineműsége" iránt; s
nemcsak érzéke van iránta, hanem tiszteli is. A létet. a Iétesést
egy bizonyos sajátos, fölcserélhetetlen és pótolhatatlan egyedi
formáját tiszteli benne; mielőtt valóban az volna, sőt mielőtt egy
általán tudná, mi az, saját fejlődésében mintegy avoot la letire
tomista; kezdettől fogva szinte predestínálva van arra, hogy
egy&zer majd találkozzék Szent Tamással.

Optimizmusának ez a tomista értelemben vett realizmus a
forrása. Gyűlölte a pessaimiemust, és akkor, az divat ésa föl
sőbbrendűség ismérve volt. A pesszimista a világ bajaira ér. az
élet szenvedéseire hivatkozik; de a szenvedés érve - mondta
Chesterton - nem mellette, hanem ellene szól. Dickens példá
jára hivatkozott, aki optimista volt.: mert szenvedett, "nehéz&é
~eken és szenvedéseken át tanulta meg, hogy e1fogadlja és' sze
resse a világot". És Browningéra - annak jellemzésében jelle
mezve magamagát is: - "Browning optimizmusa nem vélemé
nyeken alapul, melvek az ő alkotásai voltak, hanem az életen,
mely Isten alkotása".

A pesszimista életérzéssel együtt természetesen elutasította
magától a pesszimizmus világképét is. "Meggyőződésem, hogy a
kozmosz tekintetében nekem van igazam, nem pedig Schopen
hauer et Co-nak" - írta menyasssonyának, A deterministák,
akiket ő a gondolkodás eretnekeinek nevezett, sivár térségnek lát
ták az univerzumot; ő viszont elámult "szentséges gazdagságán",
mosgalmasságán, meglepetéseim éppen ellenkezőleg, mínt a vég
telen terek csöndjébe beleborzongó Pascal, ő a míndenségben való
otthonosságot vallotta és meghatottan beszélt a szivét eltöltő "koz
mikus meghittségről". Szerinte "ez a kozmosz csakugyan párat
lan és megbecsülhetetlen, mert nincs rajta kívül még egy"; nem
tudott betelni vele és "borzasztóan sserette". Sosem veszett el
végtelen távlataiban; "kicsinek'" érezte, mínt egy kellemes la
ká!?t. És minden pillantásban váratIannak, mint egy csodálatos
ajándékot. Szent Ferencről írt szép könyvében beszélt azokról a
festőkről, akik azért, hogy új, szokatlan képet kapjanak egy táj-
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ról, képesek 'a fejük tetejére állni. Ezt a fordított perspektívát ta
lálta meg ő is, r. ennek a mesterét ünnepelte az Asszi~ziban. Aki
a. talpán áll, éppen súlyuk miatt látja masszívaknak a dolgokat;
megfordítva vissont megintcsak éppen súlyuk míatt látszanak tö
rékenyebbeknek, veszélyben -Iévőbbeknek. Mintha egyetlen szálori
függenének: Isten tetszésének szálán. Ferenc, attól a pillanattól
fogva, hogy a feje tetejére állt, azaz vállalta ezt az "égi" perspek
tívát, "váror.át új megvilágításban látta, az örök függés és ve
szély isteni megvilágításában", És attól fogva szüntelenül "há
lát kellett adnia Istennek, amiért nem engedi leesni ezt a mínden
séget, mint egy óriási kristálygömböt, hogy hulló caillagzáporrá
törjön". öt, Chestertont is "a fölséges függér. és mélységes hála
érzése" töltötte el a világmindenség láttára. Aligha volt a mo
dern korban, aki nála gyermekibb bizalommal és férfiasabb
meggyőződéssel éHe át azt az igazságot, hogy ez a világ az ősz
szes elképzelhető világok legjobbíka, egyszerűen azért, mert az
összes elképzelhető világok közt ez az egyetlen, amely számunkra
létezik. A nagy Ieszámolásban, melyet lelkében a modern világ
"eretnekségeivel" tartott, töprengései során - írja -

"a legvégén az a homályos és ellenállnatablan benyorrsásom támadt, hogy
ami van, mínden jó, szentnek tartandó és ,gondosan örjzendő, mint egy
ősi hajótörésből megmentett darab", Es: "Jó {fIY'akorlat a nap üres vagy
utálatos óráiban úgy tekinteni míndenre, mintha rnost mentettűk volna a
süllyedő hajóról egy magáJnyos sz.igetre. De még helyesebb megemlékezni
arról, milyen hajszálon múlt minden egyes dolog megmenekülése" ...

Chesterton sokat küzdött az angol imperializmus ellen; ennek
szellemét ítélte el Kiplingben épp úgy, mint a búr háború ide
jén azokban a búr-pártí cikkeiben, amelyekkel egyszeriben föl
tünt; érvelése - paradoxonnak tetsző - lényege az volt, hogy az
imperialista nem szereti a hazáját. Nem szereti, mert nem elég
ssik meg vele; és nem szeretí, mert ha szeretné, megértené, hogy
más is szereti a magáét, és a saját hazaszeretete visszatartaná
attól, hogy a másokét lábbal tiporja. Az imperialista alapjában
véve világpolgár ; . az igazi patrióta viszont mindig a "kicsiny
hazát" szeréti. Egy birodalom inkább csak fogalom a polgár szá
mára; a valóság: az a járása, a városa, laz utcája. Amott elvész"
emitt király. Adam W'ayne, a nottingchill! hős gyerekkorától
fogva tudja, hogy

"a patrioiliM1us legfőbb lélektaní törvénye, mely épp úgy szerves tartozé
ka, mint a szerelemnek a gyöngéd szernérem, aZI a törvény, hOgi}'1 a patrióta
soha, semmiféle kőrülmények között nem dicsekszik hazája nagyságával,
hanem elIenkezőleg, színte kényszerítve, annak kicsinységét ernelé ki. Tud
ta ezt, nem mert fi'lo:z-ófiUs, hanem mert gyermek volt. Ha valaki hajlandó
volt rá, hogy végigrnenjen egy olyan kis rnellékutcán, amilyen ez a Pumpa
utca volt, lá'tihatta a kis Adámot, amint mrnden egyes kőkocka királyának
érzi magár, Es akkor volt a legbüszkébb, ha a kőkocka olyan kicsi Völt,
hogy el tudta takarni a lábával".

És egy lappal odább a regényben, erről la sokat vitatott utcáról,
me ly körül a kerületek nevezetes háborúja kitör, s melyben öt
bolt áll szorosan egymás mellett:
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"Az a tén!y, hogy ezek az üzletek aprók voltak és szinte egymásre tá
maszkodtak, az összetartozás és egyrnásrautaltság érzését keltette benne,
ami Adam Wayne patriotizrnusának, s egyáltalán minden patriotizmusnak á
magja",

Chesterton a világmindenség patriótája volt, s úgy szerette
.a világot, mint kedves, gyermeki lelkű regényhőse 'a kurta not
tínghilli mellékutcát,

Az élet és a kozmosz e .lelkes szerétetében kezdetben jelen
tős része van az amerikai költőnek, Walt Withmannek, akit
Chesterton 1894 telén ismert meg, s annak a barátjának az emlé
kezése szerint, akitől a Withman-kötetet kapta, "egés~n belebó
dult a fölfedezésbe". Jegyzetfüzetében ekkortájt csak úgy hem
zsegnek ·a - stiláris és eszmei - withmaniádák. Rajongása ké
sőbb lehiggadt s élménye elmélyült; nem érte be példaképe har
sány, elég egyhangú és nem minden primitívség nélkül való op
timizmusával: neki, hogy valóban elfogadjon valamit, mindig
szüksége volt - mint ismételten hangoztatta - "bölcseleti alap
ra". Vitatkozásra termett ember volt éEO szerotett ellentmondani
már pusztán az ellentmondás kedvéért is; gyer:m:ekkorának nap
jai' jórészt az öccsével folytatott ádáz szellemi párbajokkal tel
tek el, s később is legnagyobb örömei közé tartoztak azok az

angoloknál divatos nyilvános vitatkozások, amelyekben
mindig nagyszerűenmegállta a helyét, mind a maga, mind a kö
zönség élveze.tére; pályáját is azzal kezdte, hogy ellentmondott,
mégpedig egész korának, kora egész filozófiájának és hangula
tának, De ez az ellentmondás egyre inkább módszer lett számá
ra: a. szenvedélyes igusságkutatás mődszere, Trg'almatlan logiká.
'Val végiggondolta kora valamennyi közkeletű gondolatát; .ő, a
paradoxonok mestere, mindegyikben megtalálta az önellentmon
dást, amelynek az. volt a gyökere, hogy mindenáron ki akarták
'küszöbölni a paradoxonokat a világból. Chesterton hamarosan
fölfedezte, hogy. mivel a világ paradox, paradoxnak kell elfogad
nunk; ha egy filozófia azzal dicsekszik, hogy tökéletesen logi
kus magy·arázatot ad mindenre, gyanús, mert hiszen' a "min
-den" egyáltalán nem tökéletesen logikus. Igy jutott el a keresz
ténységhez.

"Ha megkérdezik, rniért hiszek a kereszténységben, csupán ezt [elelem:
ugyanazon az alapon, melyen az agnosztikus nem hisz benne. Hiszek észo
'kok, kétségbevonhatatlan -bizonyítékok alapján".

Hitt, mert hitében hiánytalan világmagyarázatot talált, kul
-osot a "világ gépezetéhez", s ez a kulcs "nem volt más, mint az a
-dogmatikus állítás, hogy Isten személyes lény s a világot önmagán
kívülállónak teremtette. A dogma kulesa pontosan illet a világ
ba". Valóban varázsvessző volt: megérintette vele a mindenséget,
s az egyszerre fölragyogott, abban a vigasztaló világosságban,
amelyet valahonnét rajta kívülről és túlról kapott. Shawról írt
könyvében beszélt "a paradoxonnak arról la mélyebb művészeté

től", mely "a valóság két ellentétes szálát köti egyetlen fölold
hatatlan csomóba"; és - tette hozzá - "sokszor éppen ez a csomó
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tartja össze az emberi élet egész batyuját". E~ a mindent össze
tartó csomó -,- ez a színtésis - volt Chesterton számára a keresz
ténység. Shawban, a puritánban elsősorban azt kifogásolta. hogy
.,nem tudja igazán megérteni az életet, mert nem hajlandó elfo
gadni ellentmondásait"; míg D, akárcsak ifjúságának egyik esze
ménye, Szent Ferenc, megértette. hogy "a világ nagy alapigazsá
gai a világ nagy paraduxonai", A szellem csak az ellentétek tü
zében tud igazáblln fölgyulladnt 1919-ben tett palesztinai útja
után könyvet írt "Az új Jeruzsélem't-röl ; ebben olvashatjuk a
következő jellemző sorokat: , '

"Á mohamedarrizrnusnak csupán egyetlen gondolata 'Volt: ho,gy Isten
mérhetetlen nagysága .mlnden embert egyenlővé tesz. Am nem volt még
-egy gondolata. rnelyet ehhez az elsöhiöz dörzsölt volna. Pedig két ellen
'ke7JÖ szellemi dolognak egymáshoz, hagyománynak invencióhoz, szubsztan
csának szímbolumhoz dörzsölése az, amitől a szel/lern tüzet fog".

Vannak, 'akiknek előbb el kell taszítaniuk maguktól a világot,
hogy megtalálják Istent; Chesterton, éppen megfordítva. annak
igazolását találta meg Istenben, hogy szerethesse a világot. Nem
hosszú tévelygések után tért meg. hanemísímén és természete
sen belefejlődött a kereszténységbe; már tele volt kereszténység
gel, mielőtt tudatosan, meggyőződéssel keresztény lett volna.
Kritikusai olykor azzal vádolták - s nem egészen jogtalanul 
hogy alakjait nem, elég tárgyilagosan, nagyon is a maga egyéni
sége sserint értelmezi és ábrázolja; éppen ezért tekinthetők ezek
a könyvei - Browningről, Dickensről például - bizonyos fokig
önvallomásoknak; legtöbbször rá is áll, amit egy-egy hőséről
mond, Igy van ez "Szent Ferenc"-ében is, mely talán legszembetű
nőbben tanúskodik fejlődésének erről a természetességéről, hi
szen - egyik életírója szerint - ez a mű voltaképpen "ifjúkori
gondoiataínak apoteózisa" s egy-egy fejezetében míntha csak az
ifjúkori jegyzetfüzet egy-egy hevenyében odavetett meglátása
teljesednék ki. ~z a mondat pedig, melvben Szent Ferenc "bölcse
letét" foglalja össze, voltaképpen az ő -Withmantől a Pove
rellóig ívelő - útjának summásása.

"Szent Ferenc egész filozőfíája - írja - a körül az eszme körül
forog hogy új, természetfölötti fény ragyogjon a természetes dolgokra,
amiből következik a természetes dolgoknak nem !végJleges elvetése; ha
nem végleges újrameghódítása".

A modern gondolkodás "eretnekségeivel" való leszámolása (a
"Heretics"-ben) és a· kereszténység mellett való vallástétele (az
.Drthodoxv't-ben) már régen, még a század első évtizedében meg
történt; Chesterton már régen fejet hajtott a katolikus Egyház
tekintélye előtt, mégis másfél évtizednek kellett eltelnie, míg va
lóban tagja is lett az Egyháznak és 1922-hen ezt írhatta édesany
jának: "Abban az értelemben vagyok katolikus immár, aminő
ben Cecil volt - (1919-ben meghalt öccse, aki még az első vi
lágháború előtt tért vissza az Egyházba) - miután hosszú ideig
angolkatolíkus értelemben voltam az".
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Hogy a halogatásnak mi volt az oka, nem tudjuk, legföljebb
csak sejthetünk egyetmást abból a könyvéből, amelyet "A katoli
kus Egyház és a meztérés" címmel írt. A konvertita - mondja
- három fázison megy át. Ezek: "Támogatni az E.gyházat, föl
fedezni az Egyházat, elfutni az Egyháztól". A legnehezebb a har
madik; amikor az ember azon kísérletezik, hogy ne térjen meg.
"Túlságosan közel jutott az igazsághoz és elfelejtette, hogy az
olyan, mint a mágnes: vonz is, de taszít is". Nyilván benne is
élt valamiféle húzódozás ta végleges, visszavonhatatlan diöntéstől,
noha a kaput, melven be kellett lépnie, már régen szélesre tárta
maga előtt. De miután a na~ lépést megtette, megnyugodott és
nem voltak aggályai többé. Ugy érezte, hazatért, megérkezett ab
ba a szellemi klímába, amelynek már bennszülöttje volt, inielőtt

tudta volna. Mínt ahogyan naturaliter "tomista" is volt, míelőtt
tudatosan az lett volna. Az ő számára, ahcgyan e konverzióról szó
ló könyvében írja,

"kato'likiu1ssá lenni nem annyit jelent, minl~ búcsút rnondaní a gondolko
dásnak, IhllJnem ellenkezőleg annyit, mint megtanulni, hogyan kell gondol
kodni. Ugy van ez, rnínt rnikor bénulásból gyó,gjy,ul íől valaki. Nem arról
van szó, hogy a lábadozó soha ne mozogjon 'többé, hanem ellenkezőleg

arról, hogy megtanulja. hogyan kell mozogmi",

Semmiképpen sem búsan, elsavanvodva, mereven, Chesterton
nál vidámabban senki nem fürödhetett a keresztény vidámságban.
"A kereszténység - mondta egy vitában - olyan derűs dolog,
hogy birtokosát bohó ujjongással tölti el, amit egyes szomorú
és kiválóan okos racionalieták érthetően a puszta bohóckodással
tévesztenek össze". Sokan frivolitással vádolták. azt felelte: a.
frivolitás az emberi természethez tartozik. Szemére vetették, hogy
tűzijátékot rendez az ötleteiből, "állítom - váleszolta - hogy
a világ, legalábbis ahogy én látom, sokkal inkább hasonlít egy
Alhambra-belí tűzijátékhoz, mint az ő filozófiájukhoz: hiszen az
egész föld fölött az erős és meghitt öröm légköre lebeg". Hibáz
tatták, hogy nincs benne komolyság: ezzel vágott. vissza:

"A komolyság nem erény. Eretnekség VCIIna ugyan, de sokkal érthe
tőbb eretnekség volna azt rnondani, hogy a komolyság bűn. A,lapjába'l1 vé
ve pedig nem más,mint öszsőnszerű hajlam arra. hogy komolyan-vegyük
önmagunkat, ami a legkönnyebb dolog a vil~gon.,. Az ünnepélyesség ön
ként csordul ki az emberből, míg a kacaj ugrás. Nehéznek lenni könnIY'ÍÍ,
de nehéz könnyííinek lenni",

Ez a könnyedség kétségkívül erőre is vall: ,,'a tökéletes erő
ben - írta ~ van valamiféle frivolság, valami légiesség, mely
nél fogva a Ievegőben lebeghet": de az is kétségtelen, hogy Ches
terton nem egyszer visszaélt ezzel a könnyedséggel. Szellemessé
geiről, ötleteiről írta Belloc:

"Megláttatta ?z emberekkel, amit eddig' nem láttak. Megismertette ve
lük a dolgok lényegét .. ,. Szinte egyedmálló képessége és különleges írói
ereje volt ahhoz, hogy párhuzamos példákkal világítsa meg a dolgokat. Az
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angol ,irodalomban senki másban nlncs meg Ohesterton eléképesztő, szlnte
emberfeletti tehetsége' a párhuzamok fölállításár~... E paralellizmus va
lamelyeddig nem észlelt igazságnak egy más ismert és észlelt igazsággad
való pontos egybevágásáböl, illetve ennek az egybevágiásnak ft kimutatásá
ból áll. Valahányszor Chesterton így kezd egy mondatot: Ez olyan, mint
ha o.. - már elkészülcetünk a hasonlat víllárnszerűen megvúlág1Í'Íő példá
jára",

Csakhogy olykor túlságba víszl ezt a módszert és hasonlatai
nem "hasonlítanak". Néha tréfáiban a klaunkodáaig megy s ad
dig rázza csöngöít, míg megunjuk. Nem egyszer előfordul, hogy
egyik tréfája kioltja a másikat; és az sem míndigszeréncsés, hogy
szemlátomást ő maga élvezi a legjobban tréfáit és bukfenceit.
Allandó fordulata: "Úgy látom, a dolog éppen megfordítva van",
mint ahogyan általában hiszik; pontosan visszájukra fordítja a
közhelyeket és megsaokott igazságokat; ez sokszor meglepő, de
néha puszta szellemi akrobatika, s ha untig halljuk, gyanút kelt
bennünk az irání,aki mindent másként lát, mínt más.

De a puszta "vicc" kísértésének csak gyönge pillanataiban
engedett (és mert rengeteget és sietve írt, sok gyönge pillanata
volt); ő maga azt vallotta, a "vicc" a puritánok -' Shaw - és-.e
hitetlenek - Voltaire - fegyvere; a keresztény viszont humo
rista, mint Szent Ferenc, vagy mínt Chesterton legismertebb 
és egyetlen igazán élő - regény alakja, Brown atya. Ez a. fur
csa, manószerű, egyűgyűnek Látszé kis pap -' (akinek míntája
meghitt barátja, O'Conner atya volt) - mint hivatásosakat mege '
tréfáló amatőr detektív a keresztény bölcseséget, alázatosságot és
humort testesíti meg a róla szóló történetekben. Maguk a törté
netek voltaképpen olyanok, mint gyermekjátékok, melyeket
Chesterton, ez az óriási gyermek li. maga szórakoztatására talál
ki magának. Modern tündérmesék, melyekben a maga furcsa
médján Páter Brown a terméssetfölöttí képviselője, s azt a ehes->
tertóni elvet példázza, hogya természetes dolgok csak a természet
fölötti világosságánál érthetők meg, és igazi képe csak a költőnek'
lehet a világról. Ahol a hivatásos detektív, a: "tudós" csődöt mond,
megjelenik mosolyogva, szabadkozva, esetlenül a különös papocska
és megfejti a rejtélyt. Költő és hívő; és hite az a "bölcseség",
amely egy váratlan pillanatban egyszerre csak megoldtia a "titkot",
Mert a hívőt nem kötik előitéletek és "gondolata aszó legjobb ér
telmében mindig szabad gondolat". Nem eleve föltett elméletek
szerint gondolkozik, hanem a természet szerínt, Ezért aztán

"míndj,g elkövetkezett egy pillanati' amikor az együgyű álarc Ieesett s he
lyét a bölcs álarca íoglalta el. F ambeau - (barátja és kisérője) - aki
jól ísmerte, tudta, hogy a pap hirtelen megértette a dolgot".

Ez a páter Brown, ahogy szimatolva, fürkészve baktat vala
melyik londoni kis utcában és figyeli a házakat, köveket, arcokat,
hangokat: ez a manó voItaképpena Chesterton lelkéből lépett ki,
az ő Auberon-lelke testesült meg O'Conner atyának ebben a má
sában. Az a lélek, amely nagy szeretettel fordul az élet, az em
berek és az emberek világa felé, s akinek számára a legszürkébb
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utcasarok is Tündér0t:szág. A modern kor folyton az emberiség
ről beszél fi azt szereru Chesterton az embereket látta és az em
bereketszerette; "az emberektől nem látta meg az emberiséget"
- ahogy Ssent Ferencről mondta, Isten képmását látta minden
egyes emberben és mélységes tisztelettel hajolt meg minden egyes
emberi személy előtt, mert mindegyikre úgy tekintett, mint Isten'
teremtő tervének megannyi meg-valósulására. Megintcsak a saját
- "Browning"-jáhól idézett - szavaival jellemezhetjük a legjob
ban.

"Számára minden optimi.zmus kezdete és vége azokban az arcokban ke
resendő, melyekkel az utcén találkozott. Számára valamennyí egy·egy is
tenség maszkja volt, egy százl!ejű hindu istenség fejei. Mindegyik az. ég
egy olyan tája felé néz, ahová rajta kívül .sosem irányul tekintet. Mind·
egy,ik olyan őrök örömnek és örök bánatnak veg.yületéből való kifejezést hor
doz, amely rajta kívül sehol nem lellhetP föl. Serrmtt nem érzett olyan
rnélyen, mint az emberi kűlőnbözőségek szentségét, Szenvedélyes érdeklő

dés élt benne az emberi dolgok Iránt, de "majdnem lelhetetlen lett volna aZ!t
rnondaní róla, hogy szeréti az emberiséget, Nem az emberiséget szeretete,
hanem az embereket. Érzéke az emberek különbözősége iránt visszataszíil'óVJá
és prózaivá tette volna számára azt a gondolatot, hogy egyetlen, emberiség
nek nevezett tömeggé gyúrja össze öket. Olyalll lett volna .ez, mfJnltha
négyszáz nagyszerű dallamot egyszerre Játszanának".

Szerette a világot és szerette az embereket; Istenben szerette
őket és boldog volt. A maga médján - s ahogyan ő értelmezte
e-zt & szót - "misztikus" volt: a Mieseország határán élt és tud
ta, hogy "Meseország határa sokszor ott vonul el egy emberekkel
zsúfolt nagyváros kellős közepén", Azt is tudta: akinek része lett
ez a Meseországva» soha nem törleszthető óriási adósságba verte
magát; Istennek adósa. És ő is azok közé a lelkek közé tartozott,

. rakik "örömtől ujjongva fedezték föl, hogy végképpen el vannak
adősodva", Boldogságra születettc de lehe-t, hogy mindannyian ar
ra születünk; neki azonban volt ereje és tehetsége hozzá, hogy
valóban boldog is legyen. Élete végén - 1936-ban halt meg 
mondta egy rádióelőadásában, és búcsúzzunk el tőle ezzel a szép
önarckép-váalattale

"Teljesen boldog voltarn a legcsöndesebb és legközönségesebbnek tar
tott helyeken is. Élettel tudott eltőltent eg:y hideg váröterem is valahol egy
elhagyatott vasúti számyvonalon. Teljes elevenséggel üldögéltem egy csű

nya lámpaoszlop alatt eg,y vaspadon. hált1am mögött az üres pályaudvarral.
Röviden: mindig élveztem a puszta Jétezés Izgalrnát, olyan helyeken .is,
amelyeket általában unalmasoknak, vidéki pocsolyának neveznek. De csak
ugyan unalmas-e a pocsolya? Mikroszkóppal dolgozó természetbúvároktól tu
dóm, hogy hemzseg benne az élet".
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CHESTERTONIANA
.A kiJzépkor dícsérete

Érdekes dolog: egy művelődés rendszerint nem éri be aZzal,
hogy egy másik művelűdést rossznak minősítsenj -barbárnak. ne
vezi. A nyugati ember szerette barbárnak mondani a kínaít, s a
kínai viszont ugyancsak barbárnak iR nyugatit. A középkor világa,
.akárcsak Kína, más, idegen művelődés volt; és legfőképpén az
jellemezte, hogy önmagukért szerette a szellem dolgait. Szána
kozni a középkop bölesek kutatásaí fölött amiatt, hogy anyagi
szempontból meddők voltak, annyi mint szemrehányást tenni fl
kertésznek azért, hogy rózsáí nem olyan emészthetők, mint a mi
káposztáink. Csak részben igaz a megállapítás, hogy a középkor
tudósai nem fedezték föl a gőzgépet; hozzá kell tenni, hogy meg
sem kísérelték ezt. A középkor Édenje valóban virágoskert volt,
melvben Isten virágai - az ígasság, a szépség' és az értelem 
virágzottak, egyedül az ő nevében és az ő dicsőségére; míg vi
szont a modern haladás kertje - konyhakert.

(A ,.Robert Brotoning"-b6l)

Az emberek szeretetérlSl
Szent Ferenc tudatosan nem. látta meg a fáktól az erdőt. Még

.jogosabban mondhatjuk: nem látta meg az emberektöf a néptö
meget, Sajátságosan jellemzi, hogy soha senkit nem kápráztatott
-el s ő maga sem áltatta soha magát a tömeg hatalmával. Bár
mennyire kedvelte is a szörnyetegeket, holmi ezerfejű hidrát so
hasem látott maga előtt. Csak Isten képmását látta, megssámlál.,
hatatlanul megsokszorozva, de sosem egyhangúan. Számára egy
ember míndig az ember volt; épp úgy nem tünt el valaminő t~

mör tömegben, mint ahogy nem enyészett el valaminő sivatagban
sem. Minden egyes em.bert megbecsült, azaz nemcsak szerette. ha
nem tisztelte is őket. Rendkívüli személyes varázsának az volta
titka, hogya pápától a koldusig; a sátrában trónoló sziriai szul
tántól az erdők alatt kóborló rongyos tolvajokig soha senki nem
találkozhatott ezeknek az izzó barna szemeknek a tekintetével
anélkül, hogy ne támadt volna benne csalhatatlan bizonyosság ar
ról, hogy 'Bernardone Ferenc valóban őiránta, az ő egyetlen és
fölcserélhetetlen, bölcsőtől sírig ívelő személyes sorsa és benső
élete iránt érdeklődik; hogy önálló személlyé emelkedett, hogy
komolyan veszik s nem puszta szám csak valamely rendőri nyil
vántartás vagy klerikális lista névsorában. Nos, ezt a sajátos er
kölcsi és vallási magatartást külsőleg nem lehet mással érzékel
tetni, mint az udvariassággal. Szó nem fejezheti ki. mert több
mint puszfán elvont lelkesedés; nem fejezi ki jobban a jótékonyság
sem, mert nem pusztán csak könyörületesség. Nem nyilatkozik
meg igazán, csak a modor egy bizonyos. nagylelkűségében, abban,
:amit jómodornak nevezhetnénk. Szent Ferenc egyszerű életének
mezítelenségében és kifosztottságában csak egyetlen foszlányához
ragaszkodott a fényűzésnek: az udvari modorhoz, Csakhogy míg
az udvarokban egyetlen király van s körülötte száz és száz' ud-
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varone, addig Szent Ferenc történetében egyetlen udvari, ember
jár körbe száz és száz, király körül. Mert úgy kezelte az emberek
tömegét, mintha királyok törnege volna,

(Az ...Assisi Szem Ferenc"-Ml)

..4 jó világ

Egyre inkább gyökeret ver bennem a meggyőződés, hogy a
világot az a veszély fenyegeti, hogy alábecsülik . .. Ha egy kés
re például azt mondjuk: rossz kés, az valójában jó kés. csak ép
pen nekünk nem elég jó; amit rossz kalapnak mondunk, az olyan
jó kalap, amely ami számunkra nem elég jó. Az emberi tör
ténelem nagyobbik felét nem azért találjuk rossznak, mert valő

ban rossz, hanem azért, mert mi jobbak vagyunk. Nyilvánvalóan
igazságtalanságot követünk el így. Mert az elefántcsont ugyan
.nemolvan fehér, mint a hó, de bizonyos, hogy a sarkvidék min
den hava sem teheti feketévé az elefántcsontot.

("A -oodelmez6"-Mi)
.Tények és ábrándok

Mindannyian ismerjük a tréfát a parasströl, aki valamiféle
helyi mondát beszél el, egy hősről például, aki egy óriási sziklát
dobott la folyóba, s-aki azzal kardoskodík a dolog igazsága mel
lett, hogy a szikla még ma is ott van. A szatíra, mint tudományos
korszakok frivol társasági tereferéiben általában,a népi elkép
zelések ellen irányul. S mint ahogyan tudományos korokban
.ssíntén gyakran előfordul: .a szatíra a valóságban felületeSI. A
.krttikusok mulatnak ezen az emberen, mert azt mondja: "Hiszem
.a dolgot, mert láttam a sziklát"; de nagy többségükzavarban
"Volna, ha történelmi hiedelmeit másként kellene megtámogatnia..
mint ezzel: "Hiszem, mert írva láttam valahol valakitől, akit

.sosem ismertem, aki olyan bizonyítékokhoz utasít, amelyeket so
sem, láttam, EJ olvan történetet mond el, amelyet semmiképpen•.
még csak szrnhelyének szemlélésével sem tudok ellenőrizni". A
'paraszt a maga hitét nem egyedül csak a sziklára alapitja, hanem
a hagyományra is, azaz olyan személyek őszinteségére, akik kö
zül jó néhányat ismert. Amellett a folyó meg a szikla egybevág
nak a hagyománnyal, éEJ ha csak ebben a korlátozott mértékben
is, de az egybevágás egyben bizonyít is. Mindenesetre babónásabb
dolog azt állrtani, hogy mindenvami nyomtatva van, kéteégtelen
bizonyíték. Ha csak nyomtatott dokumentumok volnának róla, az
egész történelem épp oly tökéletesen képzeleteszülte mese lenne,
mint a "Kubla Kban" elképesztő varázsálmának megazámlálha
tatlan- hurkot vető folyója és táncoló EJzikláj,a.

De vannak még ennél is különösebb emberek. Nemcsak arra
nincs szükségük, hogya színhely tanúskodjék történetük felől;
egyenesen azt kívánják, hogy ellentmondjon neki. Nem érik be
annak észszerű kijelentésével, hogy a szíkla léte nem bizonyítja
a hős IMét. Oly aggodalmasan igyekszenek a hős nemlétét bizo
nyítani. hogy végülis behunyják a szemüket és kijelentik, hogy
szikla nincsen. Ha térképük szer-int a táj sivatagos, lelkesen han
goztatják róla, hogy olyan, mínt egy szdkkadt csontváz, noha
csak úgy harsog a völgy a patakok suhogásától. Az egész óriási
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szikla nyomban láthatatlanná, válik, m,ihelyt egy parányi geolóc
$iai traktátus tagadja létezésének Iehetöségét. Ez aztán éppen
~öges ellentéte a paraszt irracionális. hiszékenYségének, ám el
mondhatatlanul irracionálisabb annál. Itt inál' nem arról van sző,
nogy olyasmire következtessünk a sziklából, amit a szikla nem
bizonyít, hanem arról, hogy tagadjuk,amit a szikla nyilván bi
zonyit; inkább arról van szó, hogy tagadjuk magát a sziklát, a
valóságnak ezt a végső és félelmetes ssíkláját, ezt a valódi bot
ránykövet, amelyen minden illúzió összetörik. Ez a n.agy Illú
2;ió, amely elsőbbséget biztosít annak, ami nyomtatva van, mint
ha az a valóság rendjében is előbb lett volna a ténynél & ha
'talma volna annak ellentmondani; ez az ábránd a mi nagyvárosi
művelődésünk nagy gyöngéje. A modern ember egyik jellegzetes
sége, hogy keresztül tud menni egy vidéken anélkül, hogy sze
mét akár csak egy percre is fölemelné vezérkönyvéből, és nyu
godt lélekkel tagadni tudja mindannak meglétét a tájban. amit
nem talál meg a vezérkönyvében.

De mégis akadt, aki föltekintett könyvéből és saját szemével
látta a dolgokat, Türelmetlen természetű ember volt, és erősen

'hajlamos arra, hogy kettéhasítsa és sutba hajitsa a könyvét. Vi
szont volt benne valami sadátos, magasrendű és hősies hit: me-rt
'hinni a saját szemének.

(A "WiUíam Cobbet"-ból)
.A frivolság védelmében

Valamennyi bírálóm frivolnak mond, Az· ördögbe is, mi más
lehet az ember magatartása komoly dolgokban, mint a frivolság'
Frivolság nélkül a nagy ügyek elviselhetetlenül félelmese-k lesz
nek.

(Egy gyerekHori baráfn~jdhoz frt level~b6l)

Ortodoxia

titokzatosak; egy dogma inkább
fény, maly váratlanul egy egész

(A "G. B. Shaw"-bdl)

.A dogma

A diogmák nem sötétek és
'Olyan, míut a villám: hirtelen
tájat megvilágít, '

Az embernek a legtöbb dologról ortodoxul kell gondolkodnia,
mert különben még 'arra sem jv.t elég ideje, hogya saját eret
nekségeit hirdesse.

A« Egyház

Amikor Krisatus megalapította társaságát. szegletkövévé nem
az okos Pált, nem is a misztikus Jánost tette, hanem egy szö
kevényt, egy nagyotmondőt, egy gyávát, szőva] az embert. Erre
-a szíklára építette Egyházát. s a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta. Minden birodalomnak az az ősi hibája, hogy hatalmas
egyéniségek alapították, nagy egyéniségek számára. A történelmi
Egyház viszont a gyönge emberre épült és ebben Vian az ereje.
Mert egyetlen lánc sem lehet erősebb leggyöngébb szeménél.

(Az "Eretnekek"-ból)
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G. K. CHESTERTON VERSEIBŰL

A BOLDOG EMBER

Hogy tanítsam - millt gyermeket 
A világot, nagy "Ég,

A Sorstól kértem oly kegyet, .
Mely egynek épp elég.

Ezt kerestem hiába kinn
A ·forgatag során,

A szabadsdg holt szirmain,
Száz színes maskarán.

Megleltem egy vén domb fölött
Végre szemembe tant:

A Golgotán három klJzött -
Egyetlen·lsteniJnk'!

A CSONTVÁZ
Csacska pinty és ugri liab
Ndlam nem lehet vigabb;
Heverek a szirmokon
S örökös a vigyorom.
Nem mesélhetem el itt
Holt szivem sejtelmett,
Mert a király élceit
Fintorommal titkolom.

A SZA.M!AR
Még hal repilU,· fa vdndorolt.

Tövis nőtt a· fflgm,
Még véres gömb volt fent a Hold,

Akkor születtem én.

Rémítő fej, rekedt í·a,
S a fiU szdrnyba szöklJtt:

Ordögi csúfkép, torzfi a
Négytdbliak k6zlJtt.

Tépett, szegény fOldinfutó.
Az ősi balhit az,.

Csak éhség, bot ver és guny, ok-.
De titkom néma, szűz.

Balgák! J'olt órdm szent, csoddlt,
Egy bUszke, boldogult:

Fillembe tszáz hozsánna szállt,
S patdmhoz pálma hullt.

UJDONSÁG
Az időt kéne sajnálnom,

Mert deres lett, tán azért?
Szívembe M kacagdson

DerilIt csillag fénye tért.
A .vildg egy merész árom

S véget ez csak tegnap ért.

Mért hajoljak meg a kornak,
Mely s/jtétbe kQmQrult?

Rdm a rétnek, zlJld bokornak
Vdesóhajtdsa hullt;

A kilzdelem és a gond csak
:8gbeviv6 grddicsút.

Naprendszerek tdnggyarafe
A mindenség harrtlokán,

Nekem csillagok sarafe,
S felvillanó tilze, tdm,

A jó lsten röppentyaje
E farsangi éjszakdn.

A verseket Butner LaJQs fordította,
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PossonyiLászló

A BESZÉLGETÉS
I.

Nem volna szabad leültetnem Önt, kedves nővérem - mondta
a barna csuklyafátyollal körülvett areú, idősebb és sárgásan jó
zan arcszínű s a maga szokott, hideg pillantásával, majdnem szú
rósan nézte az előtte félénken álldogáló kedves, vékony teremtést.
Szabályaink majdnem kötelezően előírják, hogy az előljárónak
ezzel is éreztetnie kell állapotát az engedelmességre' kötelezett
alantas iránt. De akkora az aggodalmam. hogy Önt mégis le
.ültetem. Nem szeretném, ha pusztán azt érezné, hogy csak en
gedelmeskednie kell. Szeretném, ha meg is értené, mit kell tennie.

- Igen! - mondta engedelmesen az óükarikás ablakokon át
beszűrődő szürke világosságban álldogáló barnaruhás leány.
~ Akkor - szólt az előljáró-anya egészen kimérten és hide

gen -kérem, üljön le talán ... - s elnézte.. amint leül, még ,a
szekottnál is félénkebben és félszegebben, egészen kényelmetlenül
a szék külső részére, úgy, mint aki nem mer hátratámaszkodni és
valóban nem is támaszkodott hátra.

Pillanatnyi csö~d volt. Igy ülni - gondolta magában majd
nem öntudatlanul az előkelő származású, rideg, okos idősebb nő,

kit gyermekkorában megtanítottak minden lépésével és mozdula
tával szilárdan és öntudatosan mozogni ... így ülni, ilyen félén
ken és alázatosan, csak olyan szokott, aki afféle kicsiny, vidéki
családban nőtt föl. nem tanult meg mozdnlataival és tartásával is
viselkedni! - S egyszerre csak érezte, hogy nemcsak milyen sze
renesés ő, de mennvire szükséges is volt, hogy aranvszínűre lak
kozott karcsúlábú bútorok között, parketten és szőnyegen tanult meg

. járni gyermekkorában és serdülőkorát szalonok tükrel verlék visz
sza.. Sivatag, kegyetlen iskola volt, de mégis szükséges ahhoz,
hogy önmaga és mások fölött uralkodni és emberekkel bánni s
mlindenkivel szemben a megillető és szükséges módon viselkedni
tudjon. S éppen ez 'az, hogy viselkedni: igazán nem tanulhatott
meg ez a jelentéktelen kis vidéki lány,ez az Alacoque Margit.
Igaz, hogy néha majdnem egészen úrinak hatott, mint ahogyan
a családja is. majdnem úri volt, amint ast a főnöknő jól tudta:
afféle kisnemes elődök, de féligmeddig elparasztosodva a maguk
egészen vidéki életében, nótárius apa, aki talán együtt evett és
ivott a falusiakkal és a lányai, akik éppen csak más módon öl
töznek, de nem beszélnek és nem mozognak jobban, mint a gaz~
dagabb paraaztkisasszonyok ... Ráadásul ez a kis nővér is rend
kívül félénk természetű. S a főnöknő most egészen határozottan
érezte, sőt tudta, hogy a látomásai - vagyis hogy azok a dolgok,
amiket ő látomásoknak nevez - abból fakadJnak, amit saját ma
gáról nem tud: hogy az ő gyönge és félénk természete akar ön
tudatlanul nagynak mutatkozni, Ez az, amit meg kellene magya
rázni neki... és az előljáró-asszony érezte, hogy keserűen ta
pasztalttá lett a lelkeken való átlátás szakadatlan gyakorlatáDan.

- Gyermekem - mondta most neki nagyon kedvesen. s való-
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ban is kedvesen - amint Ön bizonyára sejtette is, kizárólag azért
hívattam, hogy azokról a látomásaírókbessélfünk, amelyekrőlÖn
a gyóntatója parancsára tájékoztatott engem. Kérem. ne haragud
jék rám, én nem vagyok hittudós, tehát nem tudom összefoglalni
sem pontosan azt, amiről az ön látomásaiban szó vian. Próbálja
meg talán kérem egyetlen mondatban foglalni össze, hogy, nos,
mit kívánt öntől Jézus azokban a bizonyos dolgokban, amiket
Ön a látomásaínak nevez!

Alacoque Margit bizonytalansága abban a pillanatban elmult.
.szilárdan ült a széken é& nyugodtan hátra támaszkodott.

- Azt kívánja -mondta alázatosan - hogy tiszteljük és BZe-
ressük az Ö Szentséges Szivét, mint amelyben irántunk való sze
retete és valóságos embersége mutatkozik meg.

..,.... Ön pontosan éb tisztán fejezte ki magát, Gyermekem - is
merte el az idősebb. A dolgoknak ez a része azonban a híttudo
mányra tartozik és ném énrám, én pedig nem ártom bele maga
mat.

.Blhallgutott, hogy alárendeltjének módja legyen megérteni,
milyen jelentős 'az,' hogy mellette, - akinek parancsolnia van föl
tétlen joga, mégsem megy át a hittudomány területére - milyen
különösnek hat alárendeltjének hittudományi kérdéseket bolygató
vakmerősége. Osak ezután beszélt tovább.
. - Nézze, kedves Gyermekem. Ön közepes származása, egysze
rű neveltetése és mondhatnám, majdnem teljes iskolázatlansága
ellenére olyan teremtés, aki ellen nemi, lehetett semmi kifogásom.
De talán éppen azért, mert olyan egyszerű a képzelete és a ta
nultsága, meg kell magyaráznom valamit. Ha Jézus, a mi meny
nyei Vőlegényünk valóban ilyent akar közölni az emberekkel, az
nem kicsiny dolog. Neki száz, sőt ezer, sőt megszámlálhatatlan for
mában van módja ezt tenni. Fordulhatna ezzel az akaratával ma
gához .a Szentséges Atyához, valamelyik ssentéletű bíboroshoz
v,agy hittudós szenthez, Egy dolog mindenesetre bizonyos. A má
kicsinyke templomunkhoz nem fordulhat vele! - A szemben ülő
fiatalabb apácának vélumtól körülfogott, engedelmességtőlés alá
zattól finom és okos arcán most csodálat és érdeklőd!és rebbent
meg. Fölhasználta a főnöknő lélekzetének ssünetét és megkér
dezte egyszerűenr

- MiérU
- Le kell küzdenem ingerültségemet! - gondolta nagy ön-

uralommal a főnöknő. - Hisz a kérdéséből is látszik, mennyire
egyszerű és tanulatlan teremtés. hogy még ezt sem érti. TüreI
mesen kell megmagyai'áznom... - S a roppant fegyelemmel,
amit megszokott önmaga irányításában és mások kezelésében is,
még rá is mosolygott. . .

- Azt kérdezi, míért l Nos, meg is magyarázom önnek, ked
vés Gyer~kem. Előbb. azonban. " - s a hangja itt kissé habo
zott, ne éreztessen-e vele, mínt valami gyermekkErl szemben, va
Iamí felnőttes fölényt - .. ,. előbb azonban meg kell igérnie
valamit. . '

A másik azonban letérdelt: _
- Anyám; Ön nem kér, hanem parancsol nekem!
Az idősebb apáca egyre keserűbb lett magában, mert idege-



aítette, hogy ez a letérdelés hogyan történt: mereven és ügyetIe-
I nw, ama báj nélkül, amelyre őt m;agát már gyermekkorában meg

tanították kitűnő nevelői; minden báj nélkül, mert eaa félparaszt
falusi jegyzőlány egészen felnőtt korában került ide, s persze
ilyenkor már nem lehet rendes letérdelésre megtaníteni l A fő

nöknő el is határozta. hogy - a tanítás és az eredmény kedvéért,
igen, csakis' a tanítás és az eredmény kedlvéért most éppen innét
indul ki, s ezért szabad utat enged ingerültségének. Hevesen
kifakadt.

- Hogyan térdel le kérem, nővér' Azonkívül jast mondtem,
hogy üljön, t~hát":keljen (öl és üljön vissza azonnal. Ugy ..• De
hogy visszatérjek a Ietérdelésére, lássa, Önt, Leányom, meg er-o
re sem lehetett megtanítanunk. Ön már. egészen felnőttlorában
jott ide, sajnos, ennek ell snére mégis tudatlanul és tájékozatlanul:
Ugy tudom, egész életében nem látott mást, mint szülőhelvét;Ta
lán életében nem beszélt mással, mint családjabeliekkel, rokonai
val és plébánosával. Azonkívül persze ez az első város, amit rva
laha is látott. S .ast hiszi, hogy Isten tudja, milyen nagy hely;
Pedig ilyen csak honunkban is van néhány ezer. Félnapi járó~

földön még a nevét sem ismerik. Ráadásul ez a mi kis zárdánk
a város szélén van, egészen közel a bástyákhoz. Templomunkba
a szomszédos utcákból mindössze huszonöt-harminc hívő jal', merf
napi egyetlen nyilvános mísénk nagyoniskorahajnalban van. Mi
a szentály vasrácsári belül térdeplünk két sorban köpenyeinkkel
letakarva, nem vagyunk számukra másokvmint-névnélküli árnyé
kok s ha valamelyikünk meghal és uj kerül helyére.. éssre-: sem
veszik. hogy· eggyel többen vagyunk-e, vagy kevesebben. Mi mó
don tudna ez a nagy kijelentés, amit állótólag ÖUnekJézus tett
az Ö .Ssivéről - elismerem, nagyon szép és nagyon költői gondo
lat - kilépni innét akárcsak a szemszédos utcába is. Ugye meg
érti, hogy mint felettesének és mínt közülünk a világgal és ne
bézségeivel egyedül érintkező anyjuknak, ezt.közölnöm kellett Ön
nel! Előljárója vagyok, szeretetre kötelezve. szeretettel kellett ten,
nem ezt a közlést. Ugye nem tagadhatja, hogy azzal tettem, Gyer~
anekem'l

- Nem, A.nyám! - válaszolt Alacoque Margit csöndesen. - S
mély hálávalés alázattal köszönöm, hogy nem az engem kötelező
engedelmesség mindenható pecsétje ,alatt tette ezt.

- Sőt. ha valami kérése volna - szólt lágyan a másik, 
hacsak lehet; szívesen teljesítem.

Margit, amint a szabályok előírtak, letérdelt.
- Semmi más kérésem nincs, mint az, hogy megtarthassam

azokat az éjszakai ájtatosságokat. amelyekre engedélyt kaptam.
Az előljáró első gondolata a heves, majdnem indulatos taga

dás lett volna. De a következő pillanatban máris mást gondolt.
Meg kell hogy engedje! A legjobb mód és alkalonil próbára tenni
s éppen ezek közt figyelni meg; eléggé meggondolatlan volt, hogy
eddig meg nem tette, A parancsolé rendszabályokra még mindig
van elegendő idő, s a legrosszabbra, a rendből való kizárásra re
méli, nem kerül sor.

. - Nem vonom vissza az engedélyt. Gyermekem! - válaszolt
egészen hidegen.

•
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De azért, ez az ügy - éppen az, amire gondolt - mégsem volt
könnyű, Megfigyelni éjszakai ájtatosság közben egyik nővérüket. '
- ebben volt valami elidegenítő és taszító. Ellenszenvet keltően
hasonló volt a kémleléshez. Mégis csak meg kell valakivel beszél':"
nie tanácsosai közül. S ki mással, mint a helvettesével'l Öa fő

nöknő és a másik - a csontos, nagyorrú. még a rendi szabályokon
túl ie. hallgatag apáca - nem ezerették egymást, persze a szónak
rendi és zárdai - tehát nagyon tárgyi értelmében: különböző
felfogásuk volt ugvanasokről a dolgokról. De a nővérek válasz
tása éppen azért volt személyükben sserencsés, mert nekik kettő
jüknek alkalmazkodniok kellett egymáshoz.

Mivel az ügy annyira kényes volt, nem rántotta meg a csen
gőt; hogy a sorol; apácával magához hívassa. hanem ő maga ment
hozzá it -közeli szomszédos cellába. Keskeny, homályos folyosó,
nyirkos még itt az emeleten is, a sarok tompa hajlásában mécs
ég egy életnagyságú sötétbarna spanyol feszület.elött, A főnöknő

is letérdelt, amikor elment előtte, mint mindíg és mindenki eo
házban. De ő most néhány perccel tovább maradt úgy, mint aki
fáradt, s valóban jólesett ebbena meghitt mozdulatban megpi...,
hénnie. Valóban fáradt is volt. Öregedett s a zárda vezetése egyre
jobban fárasztotta. Tudta, mi/ la feladata - s ez volt az, amiért
a zárdában egyedül neki, érintkeznie kellett a világgal: Azért,
hogy mindazt a munkát, ami idebent folyik, mínél inkább elszi
getelje a világtól! Eszébe jutott, hogy ez lenne az, amit - na
gyon tűrelmesen - meg kell majd magyaráznia ennek a Margit
nővérnek aki még nem tudja ezt. életük eg'Y;ik leglényegét, hogy
ami itt történik, az éppen a világ elől valo elvonulás, s a cél
ja merőben más, mint a világ elé tárni valamit.

Úgy érezte, mintha ezt most a Feszületen Függő ajánlotta és
tanácsolta volna neki s ezért hálás is volt neki, s a szive ujm
nyugodt lett. Joga lett volna, hogy meglepetésszerűen nvisson be
a helyettes főnöknő cellájába, ő azonban tud/ta, mit jelent az ud
variesság; az uralkodásban és alkalmazta is. - Az udvariasság
a szeretet egyik módja! - oktatta mindig azt a közeli környezetet,
amely a zárda és az ő kiválasztása szermt azokból állt, akiknek,
ha egyszer ő már nem lesz, utána kell majd következniök. S csak
akkor lépett be, amikor válasaul meghallotta az Avét, igaz, hogy
már csak harmadik. kopogtatásra, mert a derék öreg helyettes fő-

nöknő kissé már nehezen hallott. .
Benyitott és most is írás közben találta őt asztalánál,minf

majdnem míndíg, pokrócaiba takarózva, s közvetlenül a papír
fölött nagy nedves, vörös orrával. mert tél volt. Nem szerette
a főnöknőjének ezeket az "előkelő" fogásait, s a maga derűsen
és alázatosan őszinte bosszúeágának érdességével állt föl, amikor
annak képe jelent meg rövidlátó szemére rakott szemüvegének
vastag, nehéz, szürke lencséiben: - No lám, Ön ad S megint
csak kopogtatott, Anyáin ! - S oly különös volt. mikor a jó tíz
évvel idősebb ormótlan, nagydarab teremtés így szólította a ki
cEliny, előkelően vékonycsontú, szépareú, éppen f~nom vonásai
miatt nagyon fiatalos külsejű másik apácát: - AnYám1!

- A tanácsát kérni jöttem - mondta az a maga választékos
méltóságával.
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Amaz köhögött, mert majdnem mindíg hurutos volt:
- Hivatnia is lehetett volna - szólt derűsen, náthás. nedves

hangon. - Dehát Anyánk ad arra, amit a világiak úgy neveznek,
hog'Y. valakit "udvariasságban nem lehet felülmúlni."

Omár megengedhette magának, hogy őr.zintén bírálja, mart
az e kérdésben való nézeteltérések miatt ők ketten egymással már
sokat vitatkoztak. S az idősebb apáca nem egyszer pirított rá, a
fiatal,alibra: Azt nem bánom. ha a Főnöknő Anya udvarias. vi
szont semmiesetre se legyen - udvariaskodó! Ez persze sohasem
hangzott élesen a kemény, öreg afkakról, s maga a helyettes
főnöknő is jómodorú, okos vezető volt. amellett mélységeserr alá
zatos és engedelmes apáca. Ráfüggesztette derűs, szürke, fáradt.
bölcs és rövidlátó szemeit főnöknőjére. amint leült és megkérdez
te, mi az, amiben parancsolja, hogy tanácsot adjon.

Amikor ez megmondta neki, mirő] van szó, arra kérte,hogy
gondolkodhassék. Amikor a főnöknő egyszerűség kedvéért csak
biccentett, a Helyettes Anya levette orráról az otromba fakeretes
szemüveget. Orra így még nagyobb és csúnyább lett. Vöröses
szélű szemhéjjai gyullad'taknak hatottak. Lehunyta a szemét,
hogy pihentesse kissé, magában dörmögve, mínt aki elbóbiskol. A
főnöknő tísztelöen, majdnem szorongve nézte. Az öreg apáeaenoha
osak tíz évvel volt idősebb. mégis sokkal-sokkal több időt töltött
a ~endben, mint Ő. Több. mint f.él szásadot. Emlékei és az, amit a
rend belső életéről s száz meg száz azóta meghalt apácáról tudott.
szinte a végtelenbe látszottak viszonyulni. Egyszerű, de éles' el
mája volt s a' nyelve ugyanolyan: s az egyetlen volt, akit a fő·
nöknő is .tisztelt azok közül, akiknek a származása nem volt elő
kelő.

Már-már úgy látszott, hogy valóban alszik, amikor váratlanul
felnyitotta szemeit egy-egy ilyen pihenés és gondolkodás után.
Azokat. akik vele beszéltek, la nagyon öreg és férfiasan ormótlan
arcú Helyettes Anya újra és újra meglepte azzal, milyen gyö
nyörű fiatal szemek tündökölnek föl arcában, olyan szépek, mint
valami kristály tó, s a szépség és fiatalság mellett ugyanakkor
telve bölcsességgel és érettséggel.

- Ra erről az egész Alacoque dologról van szó, Anyám
mondta csengő, erős hangon -. nos, Ön tudja, hogy tisztelettel
bár s az előljáró felé köteles engedelmesség határai közt, de én
egészen másképp gondolkodom, mint Anyám!

Az bólintott. .
- Ezt tudtam. Ön is, hogy úgy· mondjamalacoque-ista. Sze

rencsére csak hárman-négyen vannak. Itogy pontos legyek azt
kell mondanom, hogy szerencsére csak hárman-négyen vannak ma
még. Azonban, hogy Önt kövessem ,az egyenesbe. én nem aka
rom, hogy hamarosan a zárda többsége megbolonduljon. Tudni
illik kötelességem. hogy ezt megakadályozzam.

- Úgy van. Valóban ez a kötelessége! - ismerte el az öreg
apáca s csodálatos szemei keskennyé húzódtak a mosolvtól. -
Dehát Ön végre is: tanácsot kért tölem. Főnöknő Anya. .

Amit Nővéremnek kötelessége megadni! - figyelm.eztette
ez élesen.- De előbb... - s itt ujra' visszaesett ssokott modo
rába - '" előbb ... nagyon lekötelezne, Nővér. nem mondaná
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meg, miért tartja lehetségesnek, hogy' ennek a mi kis társnőnknek,
-ennek az ALacoque Margitnak látomásai vannakT

- Amint Anyám is tudja. pontosan szeretem kifejezni ma-
gamat - s a Helyettes Anya a kezében maradt lúdtollal a papír
jai felé intetet, mint aki azt akarja mondani, hogy azért szereti a
pontos szavakat, mert gondolatait az írás igényeihez' formálja,
- S én nem úgy gondolom, hogylehets.éges, hogya mi kis nő
vérünknek jelenései vannak, csak így: nem lehetetlen; hogy va
lóban vannak.

- Ami egyre megy - mondta türelmetlenül a főnöknő.

- Ami azouban éppen ellenkező azzal. amit Főnöknő Anya
mond, eleve azt gondolva, hogy lehetetlen, hogy neki látomásai
legyenek.

- Igaza van. Valóban így gondolom. De figyelmeztetnem
kell, hogy nem arra felelt, amit kérdeztem. Nem mondta meg,
hogy ...

- '. '. miért nem tartom lehetetlennek, hogy látomásai legye
nek' Nos, az előljáró iránt köteles engedelmességgel meg kell
rnondanom, amit gondolok. Noha. amit gondolok, az esetleg el
lenke.zni látszik az előljáró iránt járó tisztelettel. Azt, amit kér
dez, azért tartom lehetségesnek, mert ez a mi kis nővérünk alá'"
zaios! - s a csodálatosan megifiodott két szeme mint két erős
kristály, most majdnem haragosan tündökölt. Az öreg apáca eb
ben a pillanatban majdnem fönséges volt. Egész életében megtar
totta a rendi életnek azt la. parancsát, amely annyira óv minden
fölösleges mozdulattól , most azonban takaróival együtt kitárva
karjait, melyeken vele együtt megvénült nevetséges pokrócron
gyai esüngtek, úgy hatott, mint valami óriás, öreganyagalamb,
aki haragosan. szerteborzolt tssárnyakkal védelmezi fászke legna
gyobb kincsét, az alázatosságot.

- Ön azt gondolja tehát - mondta elámultan ·a Főnöknő
Anya - hogy ... - a másik azonban most majdnem egészen en
gedetlenül nem engedte befejezni:

- '" semmiesetre sem tartom kisártnak. hogy olyan nagy
erényt, mínt az alázatosság, a. mi Urunk eleve ne akarna vi
szonozni.

A főnöknő fáradt lett és elcsüggedt:
- Igy, azt hiszem, nem meg'yűnk semmire. Eszerint Nővérem

nem ért egyet a gondolatommal, hogy ...
A másik azonban majdnem megdöbbentette válaszával:
- De még mennyire, hogy egyetértek.
- Ha meg is lep - mondta zavarával küzködve a főnöknő

mindenesetre elégedettséggel tölt el. Ön meg én elég gyakran
nem értünk egyet De abból, amiben egyetértünk, abból mindig
jó és okos dolog -Iesz.

- Egyetértek szándékával. mert nem akarok ellenkezni Ön
nel.- Anyám! Nem szabad azt hinnie, hogy itt e falak között pár
tokra. akarunk szakadni s szembe akarunk ke rolni Önnel egy
alatfvaló ia miatt, Mi valamennyien engedelmes leányai vagyunk.
Bizonyára hibás vagyok abban' s én vagyok ,az oka, ha föltételez-
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hette, hogy bármily okból én magam sem vagyok engedelmes.
Önnek. Bocsánatot kérek, hogy erre a véleményre okot szolgál
tattam.

nl.
A kicsi nővérnek. hogy emeleti celládából iR templomba, le

jusson, el kellett haladnia a folyosó sarkának feszülete előtt. A
mécses a, keresztfa gerendájának majdnem a tövében égett 6 a
vörös üvegéből szétsaivárgti sugárzás most alvadt-vérszínű fény
nek tompa körét vetette föl a lábujjaktól a térdekig. A haláltól
kék lábfej és ujjai még ebben a fényben is úgy hatottak, mintha
az üdvözítőnek nem fából faragott mása, haneni valóban most.
kimult teste függene a kereszten. És sebei úgy fénylettek, mintha
éppen most merevedett volna meg bennük a vér, A kicsi nővér,

amikor térdeléabe hullott egy pillanatra, hogy a mennyek di
csőségébe távozottat megkérlelje sebeiért, most ismét aggódva gon
dolt arra, vajjon föl fogják-e ismerni az emberek ezt a minden
emberi értelmet meghaladó szeretetet, ami éppen ezekből a se·
bekből árad. - Hogy, elhiggyék ezt a szerotetet - gondolta 
nem kellene más, mint hogy valóban megálljanak igazi keresztje
és sebei előtt, s akkor oly egyszerűl De m\égis milyen nehéznek
kell lennie, ha a Főnöknő AnYa sem tudja elhinni. Pedig írásban
adta át neki míndazt, amit kapott a szentély éjszakáin megszó-
laló közlésekből. '

A belső folyosón az ablakoknak valami rejtelmes nyílásán át
fagyos és nedves szél jött éppen ve-le szemközt; míntha hideg,
idegen, ellenséges lény súroltá volna kezeit és arcát, Nem, a ki
csi nővér egyáltalában nem volt bátor és soha sem jutott volna
eszébe ezekre- a éjszakai látogatásokra menni a szentélybe e'gye
dül, ha nem ösztönzik rá azok a belső beszélgetések. amelyekkel
kapcsolatban egy pillanatig sem lehetett kétsége, ki az, aki szól
hozzá. S félénk természete ellenére - csak azért, mert a vele Be
szélgetőben ennyire bizonyos volt - egész bátran vágott neki az
útnak, majdnem mosolvogva és derűsen. s csak azért szorongva,
mert sohasem tudta előre, rnegszólal-e benne' aza Hang .. , EI
érte a folyosó végét, letapogatózott a teljesen sötét kőlépcsőn,

megtalálta a sekrestye nyitott ajtaját. Itt egyébként is égett a
mécs minden éjszaka. Fénye elvesző, hideg, sárga tócsa a görcsei
körül gödrössé kopott, szálkás, vén desakapadlón. Az egész tem
plom viszont vaksötét, még la szentélv is. az örökmécs nem vilá
gít, még csak derengésével sem, egyetlen vérszíuű pont. Mindössze
két lépés és lábai megérzik az oltárról az itteni kőlapokra alá
folyó vastag szőnyeget, s azon másfél lépés, hogy mintegy bele
botoljék az első lépesőfokba. s ott magától leroskad. A letérdelés
a szőnyeg ujjnyi puhaságárt át éri az oltárlépcsőt, a leborulás
majdnem nesztelen, de most úgy tűnik föl, mintha a keltett hang
százszoros lenne a templom csöndjében. A Főnöknő Anya, <aki
helyettesével együtt a sekrestye:' fölötti apró oratóriumban van
elrejtőzve, szintén így hallja, ennek a térdreborulásnak neszét s
ebben most van valami félelmes. Úgy tűnik föl neki, hogy az ora
tórium kiugró kórusablakának egész szélességét elfoglaló térdep-
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lőn vele együtt térdelő Helyettes Anya: végtelen messzeeézben
lebegne tőle a sötétség tengerében.

- Itt van l, - szeretné suttogni, de nem meri, mert attól fél.
:hogy a roppant csöndben a templomi kapuitól dörögnének vissza
hangjai. S ekkor valahol - míntha benne magában szólalna meg,'
hallja, mintha az ugyanúgy felelne vissza, ahogyan ő csak f>ZÓ
lalt volna: - Igen, itt van. - Már tudniillik, hogy a nővér van
itt. Alant a mélységben semmit sem látni, de mégis látni vélik a
térdeléabe görnyedőt. Mindenesetre hallani lehet a szőnyeget egy
pillanatra érintő homlok neszét: S ekkor egész pontosan. anél
kül, hogy számot tudtak volna róla adni, testi vagy lelki érzé
keikkel hallják-e, meghallották ugyanazt a Hangot, amit az alant
térdelő. S akkor ők is arcra borultak a térdeplőn,

- A te életed az Én művein... semmi és senki nem akadá
lyozhatja, de még csak nem is késleltetheti az Én működésemet

benned ... De te fogadj el mindent, engedj magaddal tenni min
-dent. Én Magamnak tartom fönn a dicsőséget, Elégetve a Szere
tettől. amit az emberek iránt érzék, téged, a szegény kis semmit
választottalak ki, hogy közöld az emberekkel Ssivemet, Adj ne
kem hálát és szeretetet, annál- többet. minél jobban nem hisz

.nek neked Míattam. Idd ki a Kelyhet, anélkül, hogy előre vizs-
g-álnád a keserűséget.. ami benne van. Ha Én magamat adtam ál.
-dozati ostyaként mindnyájatokért, te is tudd adni Magadat Éret
tem. Gyávaságod ne árulja el akaratomat! M1előtt elmerülnel a
-szenvedésben, vonj vissza előre minden olyan mozdulatot, amely
-ellentétben volna azzal az önátadással, amit igértél nekem; Hiva-
tásodat én szabtam meg a földön, azt akarom, hogy mielőtt el

-merülnél mennyei Világosságomban, idelent fájdalomba süly
Iyedve is légy oly fejedelmien hűséges Hozzám, mint amilyen
Én mindnyájatokhoz, Most helyetted is Én válaszoltam a kérdé
sekre. amelyeket reggel hozzád intéztek. Megengedtem, hogy így
'is hallhasaátok Hangomat. Innét akarok, mínt Sziv, az embereké
lenni, ezek közül a falak közül. S innét is leszek, Gyermekeim:
:Béke veletek !



ESZMÉK ÉS TÉNYEK"lrja Mihelics Vid

"A falak morzsolódnak" - ez
a címe Johanne» Osterreíoher
legújaab könyvének, amely a
modern zsidóság hét kiváló gon
dolkodójánaka katolicizmushoz
való viszonyáról szól, A tárgy·
körben nem ez az első megnyi-.
latkosása az írónak. Mint Ro
land HiU tanulmányában olva-
.som, Oaterreícher figyelmet kel
tett már egy régebbi könyvé
vel is; amelyben a nagypénteki
szertartás "perfidia Judaica"
kifejezésével foglalkozott. Ki
mutatta akkor, hogy ez a kife
jezés csupán "a hit hiányát",
már mínj a Krisztusba vetett
hit hiányát jelenti, és semmi
képen sem "perfidiát", hitsze
gést, mint általában vélték. A
zsidókért mondott nagypénteki
ima után a "flectamu6 genua",
a "hajtsunk térdet"felszóIítást·
is csak a IX. században hagyta
el az egyház, és pedig kénysze
-rűségből, a botrányok elkerülése
végett, mert a tömegeken any
nyira elhatalmasodott a keresz
ténytelen gyűlölködés, hogy
egyszerűen megtagadták az en
gedelmességet. Mostani könyvé
ben is, amelyhez Jacques Mari
tain írt előszót, a szentpálí sza
vak igazságát kívánja példázni
österreicher: "A két népet Ö
eggyé tette, ledöntvén köztük az
elválasztó falat."

"Nem kis dolog az - állapít
ja meg österreicher -, hogy hét
modern zsidó bölcselő anélkül,
hogy előre gondolt volna rá,
anélkül, hogy kitervelte és felé
je töreked\(ltt volna, védelmezője
lett a katolikus eszmének és ta
nításnak, vele párhuzamosan
haladt s megerősítette, sőt gaz
dagította azt. A teremtés nem
mitosz, de tény, állították ren
'dületlenül, A lélek nem az

anyag terméke, sem az agyvelő
váladéka, hanem mégazólaltatő

művésze a hangszereknek, Isten
képmása, iaki arra rendeltetett,
hogy megismerfen, beszéljen,
szeressen. imádkozzék. Bár az
idő vá:ltozás 8 ebbe az időbe szü
letik .,pele az ember, ő a megtes
tesült szabadság, akinek mód•
jában áll az is, hogy belenő
jön a Változatlanba, S ennek az
embernek, ennek a halhatatlan
személynek életében a legna
gyobb' időmozzanat a halál."

Ez volt,amire ők heten ráta
láltak az igazság keserves ke
resésében s aminek hangoztatá
sában mintha csak egyek lettek
volna. Meglátták, hogy ",a tö
redelem az új kezdet, a hit a
megismerés csúcsa, a remény a
lélek táplálója", s meglátták azt
is, hogy "bűn és erény, as em
ber elhukása és a megváltás:
sarkalatos elemei minden tör
ténésnek".

Berueon, Huesert, Reinach,
Scheler, Picard, Landsberg és
Edith Stein vonul el előttünk.
~letük és munkáduk ugyancsak
különböző, de ők mégis amo
lyan kis köztáraaság'ot,' "mini
atür emberiséget" alkotnak,
amelyet nemcsak a gondolko
dás őszintesége és becsületessé
ge fűz össze, de egybefűz a cél
elérésének közelsége is, még hi
báikban és tévedéseikben is.
Nyilván helyesen jegyzi meg
azonban Hill, hogy az összekö
tő kapocs minden sérelme nél
kül ugyanebbe a csoportba ke
rülhetett volna még Simone
Weil, Raissa Maritain és Max
Jacob is. .

Mind li. hétnek,. akikkel Ös
terredeher foglalkozik. megvolt
a maga bajátos képzelte a kato
likus egyházról. Henri Berzson
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Krisztust látta benne, amint
kiterjeszti önmagát M idék .vé-
geztéig. Max Scheler szemében
az egyház az üdvözítő közösség,
amelynek tagjai együttesen hisz,
nek és imádkoznak; és csakis
ebben az összefontságban és
kölcsönös szerétetben ismerheti
meg az ember az örök igazsá
gokat. A fiatal Paul Landsberg,
akit a horogkeresztesék gyilkol
tak meg az egyik koncentrációs
táborban, az. "összes eretneksé
gek örökösének" tette meg az

. egyházat; azt értette rajta, hogy
az egyház magasztos küldetéser
magában fogadni a mindenkori
idők részleges igazságait, ki
emelve azókat az egyoldaluság
áramából. s megfelelő helyen
beiktatni őket az igazság nagy
egészébe. "Nincsen igazság 
mondotta Landsberg -, 'amely
ne lenne az egyházé, még azok
is az övéi, amelyeket ellenségei
hirdetnek feléje; azért van az,
hógy minden dolognak, ha egy
szer jó é& igaz, végül is őt, az
egyházat kell szolgálnia.?' Max
Picard, a svájci bölcselő szerínt
az egyház a békesség sziklája a
háborús' világban. S· Edith
Stein, a hitleri zsidóüldözések
másik áldozata, úgy tekintett
fel az egyház,ra, mint "az imád
ság felhőket karcoló, egekbe
szőkő hegységére,.amelynek ma
gaslatairól a szentség fuvalmai
áradnak alá az emberi völgyek
be".

Befejezetlen maradt az egy
ház szemlélete kettőjüknél. Ed
mund Husserl sohasem tudta
legyűrni alanyiságát, s~m nem
tudott fölébe kerekedni annak
a befolyásnak, amelyet ifjúsá
gábangyakoroltak %eá Strauss
és Renan Irásai. Bölcselete, a
fenomenológia azonban annvi
ra közel ernelte Krisstushoz
hogy élete alkonyán már ekként
nyÍlatkozotí: "Célom valójában
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. mindig at; volt, ami oll -katolikus
egyházé: rávezetni az embert az
ő örök rendeltetésére," Az az Is
ten azonban, akihez Husserl el
jutott, a filozófus Istene volt s
nem. a kinyilatkoztatásé, s titok
fedi, vajjon halálos ágyán rá
talált-e végül őseinek, Ábra
hámnak Istenére. Adolf Reinach
is, aki Husserl barátja és kar-

~ tárSa volt, a bölcseletben keres
te az Absz91lltumot, saZ első
világháboru lövészárkai kellet-

. tek hozzá, hogy az imában is
megtalálja Istent. Nagy.on fi
gyelemreméltó egyébként
emeli ki Österreicher is.. Hill is
-, hogy az ilyesféle vagy ha
sonló természetű élményé volt
a döntő szerep a másik hat gon
dolkodónál is. Az igazság szen
vedélye, amely akkora erővel
lobogott bennük, nem, mint
várnók, az elemző P!'telem út.
jain vitte el őket Krisztushoz ;
az evangélium nyitotta meg sze
müket, s egyszerűen látni kezd
tek, tapasztalván, hogy az is
teni igék megvilágosítják előt

tük az élő és az élettelen min
deuséget. Sok tekintetben ,a meg
térésnek az a neme következett
be náluk, amelynek rugóit Pas
cal "a szívnek azokban az ér
veiben" jelölte meg, "aIQelyeket. , "nem Ismer az esz .

Husserl mondta egyszer ta
nítványainak: "Látják az én
ujszövetség'i Szentírásomatt
Mindig' itt van az asztalomon,
de soha nem nyitom ki, Tudom,
ha egyszer kinyitnám és elol
vasnám. félretennék minden 'fi
lozófiát." Amikor azonban jóval
később mégis felnyitotta,nyom
ban rájött, hogy tévedett: nem
hogy végetért volna, de éppen
azzal kszdődött meg számára a
filozófia. A Szentírás, a Krisz
tus követése és a római Missa
le olvasú.sa mutatta meg Rei
nachnak is az utat az egyház-



hoz, ott a flandriai csatatéren,
ahol 1917 novemberében elesett.

Scheler, aki - mJint Hill ta
lálóan jegyzi meg - "Istentől
'való menekülésének sötétségé
ben" halt meg, Osterreicher jel
lemzése szerint úgy élt, mint-

.ha csak Isten gyermekeinek
szabadsága léteznék a megkö
tő törvények nélkül. "úgy tű
nöm fel magam előtt - mon
dotta ScheleI" nemsokkal halála
előtt egyik barátjának -, mint
a vásott gyermek, aki ismét és
ismét a nyaktörő szakadék fe
lé rohan, amikor azonban éppen
belezuhanna, Isten az ő megma
gyarázhatatlan közbenyúlásával
mindannyrszor visszatartja."
Landsberg, akit a. megszállott
Franciaországban halálra kere
sett a Gestapo, Szent Agoston
Vallomásaiban talált feleletet
arra a lelki sóvárgására, ame
lyet egzisztencialista böleselete,
sőt a középkori egyház elmé
lyült ismerete sem tudott kielé
gíteni. Picard útja a tiszta in
tuiciónak, vagy méginkább és
pontosabban a lélek hirtelen
megvilágosodásának útja volt.
Edith Stein a délnémet hegyek
között egy katolikus tanyásgaz
da házában találkozott először
az élő. kereszténvségzel. Kirán
dulás alatt ott töltött egy éj
szakát Et reggel tanúja volt,
amint a gazda családjával és
béreseivel együtt elmondta a
reggeli imákat. Vallási érdek
lődését értelmi síkgn már előbb
felkeltette Scheler, akinek ta
nítványa volt, és Husserl, aki
nek tanszéke mellé nevezték ki
Freiburgba. De csak a keresz
tény áhítat konkrét meg-tapasz
talása villantotta meg előtte az
egyház fényességét. Csak akkor
érezte meg maga is "az isteni
erőt, amelyet a kereszt kőzve

tit azoknak, akik magukra vál
lalják". Edith Stein akkoriban
Reinach özvegyének házában

lakott s neki számolt be először
élményéről, amelyben "megnyi
latkozott Krísztus megváltó
szenvedésének győzelme a ha
lálfullánkja fölött". "S ez volt
az a pillanat - emlékezett visz
sza később -, amelyben hitet•
Ienségem végkép összeroppant,
a pillanat, amikor elmult zsidó
ságomra reá virradt Krísztus
hajnala". A felfedezés elvezette
Ediith Steint a kölni Kármelbe,
ahol mint Teresia Benedicta
nővér áldozatul ajánlotta fel
életét, hogy népéből minél töb
ben felismerjék 'IIzl"ael dicsősé
gét, aki Krisztus". S ezt az, ál
dozatát be is fejezte, akárcsak
Landsberg, valamelyik német
koncentrációs táborban. Senki
sem tudja, hogy miként és hol,
de valójában nem is fontos 
fűzi hozzá Hill -, mert hiszen
"Edith Stein felfedezése is szét
törte ,az idő és a tér bilincseit",

Egy bizonyos értelemben Hen
ri Bsrgson is kivétel a hét kö
zött. Böleselete korán elterelte
őt a pozitivizmustól az Abszo
lutunu megérzéséhes, szellemi
alakulásának későbbi folyamata
pedig fokozatosan "túlemeHe a
filozófia határain s megnyitot
ta saivét Isten Fiának igéi
előtt". Kezdte megérteni s mind
jobban szeretni az egyházat,
amelynek imáit is kérte halála
kor.• Dolgozójában a Szűzanya
mennybevételéről két. metszet
függött a falon. A katolicizmust
a judaizmus tökéletes beteljese
déseként fogta fel. Végrendele
tében, amely 1937 február 8-án
kelt, ki is jelentette, hogy nem
haboznék forma szerint is áttér
ni a katolikus hitre, de szem
ben az antiszemitizmus ször
nyű áradatával, amelyről tud
ja, hogy végig fog söpörni Eu
rópán, "azok között kíván ma
radni, akiket holnap üldözni fog.
nak". Másoktól eltérően azon
ban österreicher mégsem azt
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tekinti a döntő mozzanatnak,
hogy Berzson árulással vádol
ta volna magát a zsidóság el
lenében, ha felveszi akkor a ke
resztségnt. Szerinte ugyanis
Bergsonnak már régóta nem
volt semmiféle szellemi kapcso
lata velük. Ö úgy véli, hogy
inkább bölcsoletl fogyatékos
ságról beszélhetünk nála, a vi
lágos fogalom hiányáról a kö
telesség természete felől; ennek
a hiánynak következményeként
feledkezhetett meg Bergson ar
ról, hogy "az igazság és a sze
retet mindenekfölött álló ural
ma az ilyen szempontok és te
kintetek feláldozását is megkí
vánja tőlünk, ugyanúgy, ahogy
Abrahámtól is megkövetelte az
áldozat elhatárosását az Úr".
Bármint legyen is, nem kétsé
ges, hogy az evangéliumban ta
lálta meg Bergson az ő igazi
szellemi otthonát; Sertillanges
atya pedig, aki annyiszor be
szélgetett vele, halála után eze
ket írta: "Nem kételkedem, hogy
Istennél van a lelke".

Österreicher könyve, amely
oly sok szerétettel és együttér
zéssel készült, fontos adalék
korunk értelmi történetéhez. A
hét nagy szellem útkeresése és
reménykedése ujból csak gaz
dagította a katolikus gondolat
kincsestárát. Hill még. hozzáte
szi: az sem utolsó értéke a mű
nek, hogy megint rávilágított a
megtérés igazi folyamatára,
amelyet Léon Bloy a maga utá
nozhatatlan módján ekként érzé
keltetett Jacques Maritainhez
írott levelében: "Ön keres és ku
tat, mint mondja... O filozo
fia-tanár, ó eartesianus, Ön azt
hiszi, amit Malebranche, hogy
laz igazság valami, amit keres
hetünk ! Ön azt hiszi, hogy az
emberi szellem valamire is ke
pes! .. , Részemről kijelentem,
hogy soha nem kerestem
s nem is, találtam bár-
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mit, hacsak azt nem 'akarnók
felfedezésként leírni, hogy va
kon botorkáltunk rá egy kü
szöbre, ahonnan már a hasun
kon csúszva húztak be minket
a Fény palotájába". A kutató
értelemnek ilyen lebecsülését
alighanem valamennyien túl
zottnak érezzük, ami azonban a
hit kegyelmét él', a magasabb
dolgok megpillantását illeti,
Bloy költői szertelensége talán
nem is annyira szertelen, mint
amilyennek felületes olvasásra
tűnnék.

•
Minél szörnvűbb atomfegyve

rekej állítanak elő, annál szük
ségesebb, hogy szorgalmazzuk
felhasználásuk tilalmát. Nem
mintha a. modern hadviselés
egyéb eszközei leülönösképen
emberségesek volnának. Ezt iga
zán nem mondhatjuk el róluk.
Azatombombánál azonban, bár
milyen fajtájú legyen, nemcsak
azzal kell számolnunk, hogy
túlméretezett robbanás erejével
éget és rombol, hanem hogy
láthatatlanul sugározza szét a
pusztulást, s mi több, e halálos
sugárzás hosszú időn át meg
marad. Szemünk nem észleli
ezeket a sugarakat s miután
nincs semmiféle je1zöberendezé
se, nem f igyelmestet rájuk a
szervezetünk sem. Miről sem
tudva térnek haza a rádióaktiv
vá fertőzött hajó halászaí ikissé
talán fáradtabbak, valami rosz
szullét il', émelyíti őket, azt
azonban nem is sejtik, hogy
bennük már a halál. Mit míi
velnek a sugarak az emberrell
Hogyan nyilvánul meg 'az alat
tomos hetegségl Védekézhe
tünk-e ellene s van-e rá gyógyu
lás l Kérdések, amelyek a mult
ban még csak a kutatókat fog
lalkoztatták, ma azonban mind
annyiunkhan felmerülnek. He
lyesnek gondoltam tehát, ha
csupán azért, mert ép'pen a leg-



utóbbjettem szóvá Hedi Fritz
Niggli egyik írását, nem pihen
tetem azt. az újabb tanulmányát,
amelyben az atomfegyverek
élettani hatásáról értekezik.

Három csoportba sorolhatjuk
azokat az ártalmakat, amelye-·
ket az atomrobbanás. akár
urán-,akár hídrogénbombáé,
hoz magával: mechanikus sé
rülések, égési sebek és sugárba
tások. A mechanikus sérülések
kel röviden végezhetünk, mert
ilyeneket okoznak más, ismer
tebb robbanás ok is. Itt csak a
sujtott térség hasonlíthatatlanul
nagyobb. Legfeljebb azt jegyez
hetjük meg, hogy Nagasaki és
Hiroshima esetében nem a lég
nyomás közvetlen roncsolása
volt li legveszedelmesebb; sok
kal több embert öltek meg a
légnyomás miatt összeomló épü
letek és a szétröpülő törmelékek.

Égési sebeket okozhatnak itt
is a kigyulladt tárgyak és épü
letek. Az már azonban az, atom
robbanás sajátja, hogy tömege
sen adódnak u. n. "villám-égé
sek" is. Az a hőség váltja ki
ezeket, amelyeket a robbanás
gerjeszt. Maga az uránbomba is
több mint egy millió Celsius
fokra hevül fel azétesésekor. A
robbanás után azonban a levegő
jut izzásba, néhány mill'iomnd
másodperc után tűzgömb szökik
az égboltra s ebből a tűzgömb
bői, amelyben már a Nap hő
mérséklete uralkodik, hő-villá
mok csapkodnak szanaszét. Sze
rencse még, hogy ez a borzal
mas hőenergia a robbanást kö
vetően csak a másodperc töre
dékéig t.art, nem hatol be mélv
re és csak a közvetlenül kitett
helyeken éget. Feketére sült
deszkafalon világosan kirajzo
lódtak azoknak a növényeknek
körvonalai, amelyek előtte áll
tak; a növények semmivé lettek,
árnyékuk megmaradt. Az áldo
-zatok testén éles szegélyű égés-

felületek mutatták, hogy mit
hagyott rajtuk szabadon a ru
ha. Legjobban a világos színű

öltözék védte meg a testet. Hi
roshimában és Nagasakiban
ilyen villám-égéseket a robba
nás központjától négy kilomé
ter távolságig állapítottak meg.
Hősugarak mellett azonban

magsugarakat is termel a rob
banó bomba. Gammasugarakról,
neutronokról, béta- és alfaré
szecskékről van itt szó, arnelvek
mind érzékenyen hatnak az élő
lényekre. Azt a sugárzást, amely
a robbanás után egy percen be
lül végbemegy, kezdeti sugár
zásnak hivják,azt a sugárzást,
amely utána áll be, visszama
radó, vagy üledék-sugárzásnak.

Nézzük előbb a kezdeti su
gárzást. A gammasugarak olyan
sugár- vagy hullámcsoportba
tartoznak, amelyekből egyeseket
a legpontosabban ismerünk.
Ilyen a fény, amelyet szemünk
akkor tud észlelni, ha a hullám
hossz OA és 0.76 ezredmillimé
ter közt mozog; la rádióhullám,'
amelynek hullámhossza sokkal
ta nagyobb, és a röntgensugár,
amely áldása lett az emberiség
nek. Minél rövidebb a hullám,
annál nagyobb a sugárzás ener
giája s annál mélyebbre hatol
nak be la hullámok az anyagba.
A gammasugarak is röntgensu
garak, csak még rövidebbek és
még nagyobb erejűek, mint a
közönséges röntgensugarak. Az
uránbomba gammasugar-ai pél
dául a központtól egy kilomé
ter távolságban is 3 millíó elek
tronvolt átlagenergiát tartal
maznak, mig a közönséges rönt
gensugarak energiája kereken
200.000 elektronvolt.

A röntgensugarak, m~nt tud
juk, nemcsak az élő és élettelen
testek belsejének fényképezését
vagy szemrevételezését teszik
lehetövé, hanem rákos dagana
tok roncsolására is felhasznál-
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hatók. A röntgen-, gamma- és
más ultrakemény sugarak
ugyanis eltörölhetetlen nyomo
kat hagynak az élő szővetekben,
mert amint kvantumaikat szét,
osztják, u. n. másod-elektrono,
kaf termelnek, amelyek ionizál
nak, úgy hogy nyomukban kü
lönböző vegyi változások lépnek
fel. Ezek a változások zavardák,
gátolják és megsemmiaítík az
életfolvamatokat, Megáll a sej
tek osztódása, médosulnak az
öröklési anyagok, sejtek és szö
vetek pusztulnak el, A neutró
nok, ezek az atommaghoz tarto
zó részecskék, más módon ve~
gyűlnek az anyaggal, élettani
hatásuk azonban végűl is meg
egyezik a gammasugarakéval.

Az élőlények különböző mér
tékben érzékenyek la röntgensu
garak iránt, amelyeknek ada
gólasát az u. n. r-egységekkel
mérjük. Rovarok, baktériumok
és viruszok fölöttébb ellenállók
s hatalmas adagokat baj nélkül
elviselnek. Az átlagosan halálos
adag, mikor is a besugárzott
tömegnek . a fele elpusztul, a
gyümölcslégynél 80.000, a csigá
nál 20.000, a házinyúlnál 750, ft

patkánynál 650r - 'az embernél
mindössze 400 r. Ezek a számok
arra a sugárzáara vonatkoznak,
amely a mondott mannviségben
a test egész. felületét éri, egyéb
ként ugvanís, ha a sugaraknak
csak kisebb felület van kitéve,
v,agy az egész mannviséget hosz
szabb időre elosztva nyujtják,
az ember is sokkalta nagyobb
adagokat bir el.

Ami a kutatókat méltán meg
rettenti, az a körülmény, hogy
a sugárbetegségben végzetes
automatizmus dolgozik, amellyel
még nem tudtak megküzdeni.
Ha egyszer már bajt okozott a
sugár, a katasztrófát nem lehet
feltartani: ,az első szakaszra
automatikusan következik 'a má
sodik, azután a harmadik s
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utána. a halál. Az emlősökön
végzett ilyen irányú kísérletek
eredményeit sajnálatosan iga
zoIták azok a tapasztalatok..
amelyeket Hiroshima és Naga
saki lakosainál szereztek, Há
rom csoportot állapíthattak
meg. Az első csoport olyan ie
lenségeket mutatott, amelyek
gyors halállal végződtek; azok
kerültek ebbe, akiket mintegy
600 r sugártömeg ért. A besu
gárzás után egy-két órával rosz
szullét fOgiÍa el őket, hányni
kezdtek, még a nap folyamán
hasmenésük támadt, majd gyul
ladások a szájban és torokbam,
a második héten láz, hirtelen
lesoványodás, véres hasmenés,
kisvár-tatva halál. Tragikus
mozzanat volt, hogy.,az első nap
jelenségei a következő napok-
ban nem ismétlödtek s a bete
gek már gyógyulásukat remél
ték. Azok, akiket átlag 400 r su
gártömeg ért, az első két óra
hányása után nem kaptak has
menést. Néhány napon át, oly-
kor két héten keresztül is
aránylag jól érezték magukat.
A harmadik héten azonban
egyes szöveteik vérezni kezdtek;
főleg a száj nválkahártváí. Ki
hullt 18 hajuk, daganatok 'tá
madtak a szájban, a gyomor
ban és a belekben. Gyors leso
ványodás, láz, orrvérzés ég
hasmenés u tán sokan már a ne
gyedik héten meghaltak s még
a tizenkettedík héten is történt
halálozás. Ebbe a második eso
portba tartozóknak kereken 51}
%-a azonban hosszabb-rövidebb
időre továbbra- is életben ma
radt. A harmadik csoport tag
jai, akik csak kisebb sugárzást
szenvedtek, eleinte nem sokat
éreztek. Két hét múlva azonban
nekik is kihullt a hajuk, ét
vágytalanságba estek, hasmené
sük támadt, s ha nem is hal
tak meg, krónikus sugárbeteg
ség fejlődött ki náluk.



Mindezekkel a külső jelensé
gekkel párhuzamosan súlyos
-változások történnek a szerve
%etben is, amelynek szerveí kü
lönbözőképen viselkednek a su
garakkal szemben. Rendkívül
érzékenyek a vérképző szervek,
mínt a csontvelő, Nagy mérték
ben ártanak a sugaraka gyo
mor és a bél nyálkahártyáinak,
amelyek megduzzadnak, vér
:zésnek és burjánzásnak indul
nak, úgy hogysokszoros fer
tőzések állnak elő, amelyek el
len a vérszegény szervezet nem
tud már kielégftően védekezni.
A betelf kezelése rendkívül ne
hézzé valik és csak várátömless
tések és szérumbefecskendezések
biztatnak némi eredménnyel.

Fritz-Niggli részletesen kitér
arra, amit XII. pius pápa is
hangsúlyosan kiemelt legutóbbi
beszédében. érzékenyek az örök
lési tényezők is, amelyek n FoU
gárzás nyomán visszafordttha;
iatlanul megváltozhatnak Ezek
a mutáeiók ritkán jóindul,atúak
11 mínt feltételezik, többnyire a
pusztulás irányában haladnak,
Igaz ugyan, hogy látszólag nem
léptek fel nyugtaianító változá
'Sok azoknak a japán anyáknak
gyermekeinél, akiket atomsuga
-rak értek. Figyelemibe kell azon
ban venni, hogy az erősebben,
'tehát 400 r-nyi sugarak által
sujtott férfiaknak és nőknek
legalább a fele meghalt, s hogy
a halál-tényezőkkel fogant mag
zatok zöme már méhbelí életé
nek legelső idejében elpusztul
hatott. Másfelöl azonban a mu
1ációk egyébként is visszaütő

természetűek s így meg kell
még várni a későbbi nemzedé-
keket. .

A Japánra ledobott uránbom
bák 1-2 kilométeres körzetben
sugároztak ki 400 r-nyi, közepe
sen halálos adagot. A hidrogén
bomba, amelyet nemrégiben
:próbáltak ki, állítólag 600-sz9r

erősebbnek bizonyult s 5 kilomé
teres körzetben mindent elpusz
tított. Hogy a halálos kisugár
zás területe milyen mértékben
nőtt meg, . arról még semmit
sem közöltek.

Az egész kezdeti sugárzás,
amely a sugárbetegség fő oko
zója, a robbanást követő első

percben megy végbe és fejező
dik be. Energiáját azonban köz.
li az ott talált anyaggal, amely
rádíóaktivvá válván maga is
sugározni kezd s a bomba rá
dióaktív hasadási termékeivel
együtt megfertőzi a környező

vidéket. A víz, a föld és a ha
mu mind' veszély forrása lesz
az élet számára. Az üledék-su
garak ugyanis épIfúgy hatnak
az, élőlényekre, mint az eredeti
sugarak, csak az erejük' kisebb
és kevésbbé koncentráltak. A
rádióaktív elemek szétesése
után megszűnik a sugárzás, a
sérülés azonban. amit már okoz
tak, tovább roncsol az élőkbell
és a közölt adag mennviségétöl
függően halálba is viheti őket.

. Nem csoda így, hogy egyre
nagyobb probléma lett az, em
ber megvédése a sugárzó ener
giával szemben. Tudjuk, hogy
ólom- és betonrétegek gátolják
útjukban a sugarakat s kellő
vastagság mellett át sem enge
dik őket. A rádióaktiv területe
ket ki lehet üríteni s az ionizá
ciót mérő eszközök és a Geiger
Müller-féle számláló segítségé
vel a veszély elmúlását is meg
lehet állapítani. Még fontosabb
azonban az a legújabb felfede
zés - s ez, keltheti Fritz.-Niggli
tanulmányából a leg'lJRgyobb
figyelmet -, hogy vannak anya
gok, amelyek az élő szarveset
be jutva csökkentik, sőt semle
gesítike ' sugarak hatását.

Ma már kísérletekkel igazolt
tény, hogy emlősöket bizonyos
vegyszerekkel közömbösíteni le
het. Meghatározták például azt

317



az egyszeri sugáradagot, amely
az egereket 14 napon belül fel
tétlenül elpusztítja. Ez az ad-ag
az ultrakemény sugarakból, ami
lyenek az atomrobbanáskor ke
letkeznek, valamivel magasabb,
mint a közőnséges röntgensuga
rakból. Ha azonban cysteint
vagy cvsteínamddot fecsken
deznek besugárzás előtt az egér
ereibe vagy hasüregébe, akkor·
túléli a halálos adagot Hogy
miért van így, még nem tudták
kideríteni. Ezen az ú ton to
vább haladva ma már egész
csomó védőanyagot sikerrel
próbált ki a tudomány. Ilyenek
az aminosavak, mint aglutat
hion és cystein, a histamin,
kénhugysav, cvanid, natrium
acid. Sajnos azonban, mind
ezek az anyagok csak abban az
esetben hatásosak, ha a besu
gárzás előtt egy órán belül ke
rültek a ezervezetber nagyobb
időtávolság esetén teljesen ha
tástalanok,

A kutatás további feladata
most már, hogy az emberre vo
natkozóan is pontosan megálla
pítsa az egyes anyagok védő

hatását, és e hatás feltételeit.
Remélhetjük tehát, ho-gy leg
alább részben enyhülni fog az
az ,aggodalom, amellyel ma az
atombombára tekintünk. Még
megnyugtatóbb lenne természe
tesen. ha nemzetközi megegye
zés útján elejét vennék atom
bombák készítésének s az
egyezmény megtartásáról meg
felelő eUenőrzéssel is gondos
kodnának.

•
ArnOld Schőnberg, ez a sokat

vitatott, de kétségkívül nagyte
hetségű zeneszerző 1951-ben halt
meg Los Angelesben. Folyóira
tunk 1951 októberi 'számában
írtam is akkor róla. Arról azon
ban csak most, utólag értesül
tem, .hogy néhány nappal halá
la előtt mutatták be Darmstadt-
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ban az "u~ zene nemzetközi so
rozatában' egy operáfának kö
zépső részét "Tánc az arany
borjú körül" címmel. Magáról
az eperáról azonban a címen
kívül - "Mózes és Aron" 
senki sem tudott akkor semmi
közelebbit, Két évvel előtte

Schőnberg úgy nyilatkozott egy
németországi látogatójának,
hogy amikor munkához fogott,
nem gondolt arra, hogya teljes
darab színre is kerüljön. Erről
- mondotta - talán csak a tá
voli jövőben lehet szó, ha már
elektromosan gerjesztett, színté
tikus hangokkal is rendelke
zünk. Röviddel Schőnberg ha
lála után Hermann Scherehen,
aki a darmstadtí bemutatót ve
zényelte, terveegette ugyan a
teljes opera bemutatását a fi
renzei "zenei május" keretében,
de annyi nehézségbe ütközött,
hogy hamarosan lemondott ró
la. A nemzetközi zenei világ,
amely a legnagyobb érdeklődést
tanusitotta az opera iránt, las
sanként tudomásul vette, hogy
be kell érnie az említett tánc
jelenettel.

Annál nagyobb meglepetést
keltett mindenütt, hogy Ham
burgban most mégis bemutat
ták a teljes operát. Március 12
én volt a premier, amelyre két
éven át készültek elő. A hagya
tékban talált partiturá ugyan
iscsak a lényeges hangsorokat
tartalmazta s a zenekar számá
ra még ki kellett dolgozni, fi
gyelembe véve az odajegyzett
hangssereléei utasításokat. Az
özvegy kérésere Scherchen és
Winfried Zillig, aki Schőnberg
tanítványa volt, vállalta a ké
nyes él> merész feladatot. Zillig
készítette el a zongorakivonatot
is, amely nélkülözhetetlen az
operák betanulásához. Maguk II
próbák három hónapon át sza
kadatlanul folytak, mert az éne
késeknek egészen rendlkívüli in-



tonáeíós nehézségeket kellett le
küzdeniök.

Ilyen előzmények után történt
meg a bemutató, amely a be
számolók szerint 'a vártnál is
nagyobb sikert aratott. A szö
veg, amelyen semmit sem vál
toztattak, teljesen Schőnberg

alkotása, akÍ Mózes második
könyvének 2,3 és 32-ig fejezete
it öntötte formába, míndvégíg
a hívők lelkiségével. úgy hogy
a bírálók egyöntetűen ezt az
operát nyilvánítják most Schőn
berg vallási és bölcseleti főmű
vének.

Az első felvonás négy jelenet.
ben tárja elénk Mózes külde
tését és Izrael népének azt az
elhatározását, hogy kivonul
Egyiptomból. Isten szól a csip
kebokorból Mózeshez, majd
amikor Mózes visszariad a
feladattól, Isten azzal is báto
rítja, hogy Aronban erélyes
segítőtársra fog találni. A pár
beszédben, amelyet a fivérek
folytatnak a pusztaságban. már
élesen kiütköznek egyéniségük
ellentétes vonásai, amelyek a
dráma tulajdonképeni tartal
mát adják. Mózes a P.'ondolko
dó, az Isten közelségében levő
miszfikus, aki mély, "megvilá
goaított" hitében "megérti" a
Láthatatlant. Áron, aki tud be
szélni az emberek nyelvén és
gyors a cselekvésben, minden
porcikájában itt jár a földön:
Isten létéről csak jelek és cso
dák győzhetik meg s a többiek
meggyőzése végett is ilyesmik
hez ragaszkadik, S valóban,
Mózesnek három csodát is kell
művelnie ahhoz - kígyó a bot,
ból, kelevények előidézése és
eltüntetése, vér a vízből -,
hogy a láthatatlan Istentől vi
szolygó népet- az Igéret földje
felé útnak Indíthassa.

A második felvonás azzal
kezdődik. hogy Aron és a nép
türelmetlenül várja a kinyilat-

koztatás hegyén időző Mózest.
Következik az orgia az arany
borjú előtt, amellyel Aron meg
akarja nyugtatui őket, utána
pedig a nagy összecsapás a fi
vérek között, amelyben Mózes
pozdorjává zúzza a kőtáblákat
és kétségbeesetten kiált fel:
"Igy hát vereség lett a sorsom.
Örültség volt míndaz, ami el
mémet feszíti. Míndaz, amit el
sem szabad mondanom és má
sok sem mondhatnak el! O szó,
te Szó, te hiányzol nekem!" A
harmadik felvonást az itélő
szék vezeti be, amelvet Mózes
tart Aron fölött. Ráolvassa a
bűnt, hogy megrontotta lsten
eszméjét és elszakította a népet
az egy igaz Istentől. Amikor- az.
után mégis szabadon engedi fi
vérét, Aron már nem tudja el
viselni a szabadságot s holtan
esik össze. A jövőt, amely Iz
rael népére vár, Mózes ekként
festi meg: "Mindannyiszor, ami
kor elhagyjátok a sivatag
igénytelenségét és azon vagy
tok, hogy ragyogó képességei
tekkel a legnagyobb magasla
tokra emelkedjetek, le fog tite
ket tasútani onnan az, hogy
visszaéltek a sikerrel, ujbél és
ujból letaszít a sivatagba... A
sivatagban viszont legyőzhe
tetlenek vagytok s el is éritek a
célt: együtt az Istennel."

Csupán költői befejezésnek
szánta-e Schőnberg ezeket a
sorokat vagy próféciának is,
nem dönthetjük el. Bizonyos
azonban, hogy Schőnberg mesz
szemenően hatása alatt állott
az akkori eseményeknek. Ope
ráfának értékét mindenesetre
nem a szöveg; hanem a zene
határosza meg. Ez a zene pedig,
mint a Neue Zürcher Zeit,u""g
kiküldött kritikusa írja, vala
mi kimeríthetetlen gazdagság
ról tanúskodik. A mű szerkezeti
egységét a Schőnberg képvi$6~
te tizenkettes skála biztosítja,
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.amelyre a mű több, mint két
ezer taktusának mindegyike tá
maszkodik. Szigorú rendszer ez,
de a rendszeren belül példátlan
a hangbeli és formai változa
tosság. A csipkebokor-jelenet
"üvegszerű" színei, Mózes és
Aron hangjának éles megkü
lönböztetése - mikor is Mózes
nélSchőnberg az általa a "Pi
errot Lunaire" számára 1912
ben felfedezett ritmikus beszé
det használja -, a tömegkóru
sok polifon remekei, a Mózesre

A KIS ÚT

várakozók suttogő hang'j~i, az
aranyborjú imádóinak önfeledt
kiáltásai, a táncorgia zitmusaí,
amelyek látszólagos primitivsé
güleben a "bibliai őstájat" ze
neileg is betöltik: mindes a leg
magasabb plasztika, amelyet
művész 'a zenével elérhet. A be
mutató után megegyeztek a
vélemények abban is, hogy a
zenei szinpad fejlettségének mai
foka mellett ezt az operát egye
dül az oratórium formájában
adhatják elő.

K amolyan és valósúgosam értik-e a katolikus lelkiélet nagy és
kis mesterei, mikor a "szenvedés édességéről" és a "szenvedés
szeretetéről" beszélnek? Lehet-e a szenvedést szeretni? Hiszen az
emberi természet ösztönösen irtózik minden kíntól, sőt minden
kellemetlentől.Hogy engedheti az Egyház, mely egyebekben olyan
józan és természetes, az ilyenek emleaetését, melyek mögött ott
kisert a természetellenesség?

A kis iskolás tanuló, aki leg
feljebb az alapműveletekig ju
tott el, nem érti a differenci
álszámítást. Az az ember, aki
táne-, és cigányzenén nevelke
dett, íszonyodűk Bach és Wag-

. ner mőveitől. És milyen keve
sen értik meg a művészi lé
nyege~ la festett képben! Csak a
vallás magasabbrendű élmé
nyeit értenék-e meg hát a val
lásilag kevésbbé műveltekT

Valóban, olyan szobtilis és
finom: probléma megértéséhez,
mint a "szenvedés szeretete",
magasrendű vallási műveltség
kell. Az ösztönösen vallásos épp
oly könnyedén megérti, mint a
született tehetség a magasabb
rendű zenei alkotást és a ma
.tematíkaí tehetség a maga
sabbrendű számtani művelete-
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ket. A többi egyszerű, hétköz
napi embernek azonban e téren
is éppen annyit kell tanulnia,
olvasnia, ismernie, átélnie,
hogy eljusson a magasabb, ösz
szetettebb élmények és ismere
tek elsaíátításáíg, mínt a szel-
lelni élet egyéb területén.

Mentségül szolgál minden két
kedő megnyilatkozásnak, hogy
katolíkus réssről gyakran és
könnyelműen éppen azok dicse
kednek a "szenvedés szereteté
vel", akik alapismereteit sem
sadátították ela szenvedés ka
tolikus szemléletének. Azokra a
műkedvelő mártirkákra gondo
lunk, akik glóriát illesztenek
fejükre, ha lekésnek egy villa
mosról és egy haldokló Szent
Agnes mosolyával viselik gyo
morrontásuk fájdalmait. Ezek



emlegetik úton-útfélen, - ken-e,
nem-e -a "szenvedes édessé
,ét".. Persze az első komoly és
Igazi próbatétel leteríti őket és
teleharsogják kö~yezetüketb ..
ten rettenetességeről és kegyet
lenségéről szóló siralmaíkkal
vagy éppen káromlásaikkal.
Könnyelműenbánnak a "szen

vedés szeretetének" és a "szen
vedés édességének" gondolatá
val egyes buzgó imakönyv- és
elmélkedésírók is,akik azzal
vélik fokozni olvasóik jámbor
ságát, hogy mondanívalóikat
minél érzelmesebb stílusban ad
ják elő. Ezek a legegyszerűbb
lelki és vallási élményeket is a
dicsőítő jelzők, tulzó kifejezé
sek vattájába csomagolják, ahol
a lényeghez nem lehet hozzá
jutni a szótól, s a fellengzős

forma kiszikkasztja és megöli
a tartalmat és elveszi az él
mény hitelét.

Emberi természetünk valóban
irtózik minden ssenvedéstől.
Bölcselkedni csak addig tudunk
felőle, amíg magunk bele nem
esünk. Megrendítő példája en
nek Jób és barátai esete. A
derék és okos barátok mennyi
bölcseséget tudnak elmondani
a szenvedésről, Isten rendelésé
ről, büntetésről, a nyomorú
ságban fetrengő és Isten irgal
máért üvöltő Jób felett! Meny
nyit kesereg ez, hogyan gyötri
elméjét, hogy csak meggyőzhet
né Istent és rábízhatná öt: sza
badítsa meg szenvedéséről! És
lám, Isten nem az okoskodó ba
rátoknak ad igazat, akik az Ö
igazságosságát és bölcs végzé
seit dícsérik. hanem az irgal
máért üvöltő Jóbnak. Elannyi
ra, hogy csak Jób kedvéért bo
csát meg nekik.

Nemcsak a sivatagi pátriárka,
de az ujszövetsé~ vértanú szent
je is megborzad a szenvedés
előtt. Szent Perpetua, 'a, bájos,
fiatal anya, akinek nevét min-

dennap emlegeti az Egyház a
misében, vértanúsága előtt írott
megrázó önvallomásában nyil
tan feltárja, hogyan borzadozik
a börtöntől, a zsufoltságtól, a
sötétségtől, hogyan reszket fi
aoskájáért, És elmondja azt is,
többi vértanútársa hogyan kéri
őt, könyörögjön Istenhez Iáto
másárt. "Igy megtudhatfuk, mi
vár ránk. Szenvedés, vagy ki
szabadulás]" - mondogatják
neki.

A kereszténység viszonya a
szenvedéshes ennek a természe..
tes emberi magatartásnak figye
lembevételén alapszik. Máskü
lönben hogy lehetne megma
gyarázni, hogy az Egyház kez
dettől fogva annyit igyekezett
tenni míndennemű szenvedés
enyhítése ~rdekébenTI Midőn te
hát híveit a szenvedés elviselé
sére buzdítja, nem öncélúan te
szi, hanem azért, hogy rászok
tassa őket az Isten' akaratával
való együttműködésre, Jézus
Krisztushoz valö hasonuláara és
hozzásegítse őket a szenvedés
gyümölcseihez. '

A szenvedés ugvanis olyan
gyümölcsöket teremhet, melyek
nek a külsö héja mérhetetlenül
keserű, de belül kimondhatat
lanul édesek. Még az az ember
is, aki csak immel-ámmal, ke
seregve és nehezen fogadja az
Úr végzéseit, olyan kegyelme
ket kaphat általa, melvekre
nem is gondolt volna szenvedé
se-i előtt. Mikor az e'gyslZerű, bű
nös ember szenved, akkor kese
reg, riadozik, viaskodik miatta
Istennel. De mikor utána van,
érzi, hogy valamivel gazdagabb
lett, több lett, tísstultabban,
érettebben látja a világot és
eddig nem látott értelmét látja
a dolgoknak.
Sőt még többről is lehet sző,

Szent Perpetua, midőn láto
másos álmában felmegy a ssör
nyű érclétrán az égi mezőre, hol
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a J Ó Pásztor feji juhait" ez s,aj
tot nyujt feléje, hogy harapjon
belőle. És amikor felébred, még
ott v.an a' mennyei eledej édes
íze a szájában. Minél tökélete
sebben megnyugszik valaki Is
ten akaratában, minél tökélete
sebben együttmunkálkodik Ve
le a megpróbáltatásban, annál
többet sejt meg 'a szenvedés tit
kairól. A lelki élet magas fo
kán álló keresztény lélek, a
mísstikus - Isten különleges
kegyelméből-odáig juthat eb
ben a megsejtéaben, hogy az va
lami csodálatos külső békessé
get, örömöt, édességet vált ki
a lelkében. S ekkor abból is
megért valamit, hogy a meny
nyei Atya mért éppen a szen
vedést választotta a megváltás
és az elégtétel eszközéül, noha
más eszközt is válasathatott vol
na, és miért hagyta meg a J ó
Pásztor a szenvedés lehetőségét

a Kálvárba-hegyen lezajlott ál
dozat után is bárányai és min
den ember számára. Ez azonban
misztikus élmény, amelyet a
misztikus is csak dadogva tud
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elmondani, más ember pedig
nem tud átérezni.

Más tehát Isten, Jézus iránti
szeretetből szívesen szenvednf
és más a "szenvedés édessége"
Ez utóbbi: mísztikus ajándék,
az pedig egysze'rű emberi erő-

. feszítés, mellvel Isten kedvéért
megkíséreljük gyöngeségiink,
gyarlóságunk fölé emelkedni.
Egyik Isten ajándéka a rendkí
vüli lelkek számára, a másik a
mí ajándékunk Isten számára,
akik nem vagyunk rendkívüli
ek, hanem igen sokszor nagyon
gyöngék' és gyarlók, akiknek ez
az ajándékozó szándéka és moz
dulata gyöngesegünk miatt oly
sokszor külső kudareba fullad.

De Isten nem a külsőségeket

nézi. Ra gyarló módon tudunk
is csak szenvední, nem vész
kárba egyetlen sóhajtásunk
sem, amelyen át keresztjeink
alól feléje nyujtjuk fájdalma
ink piros virágait.

S a tiszta fogalmak mellett
ennek a ténynek ismerete is
igen fontos és igen megnyugta
tó számunkra. s. i:



NAPLÓ
EGYSZERŰ HItTKöZNAPOK ELÖTT. Pünkösd után még

néhány ünnep felragyog előttünk, azután hosszú hétköznapok so-
rozata következik. Kissé megpihen az ünnepi lendület, mely a
katolikus embert más világba röpíti a liturgia szárnyait. Végig
éltük Krisztus és az Egyház életét karácsony, husvét, pünkösd
hegyein a születéstől II halálon" és feItámadáson át az Egyház mai
napjaiig, "Krisztusnak lettünk sorstársai" (Zsid. 3, 14.) mintegy
a liturgia segítségével, és úgy érezzük, kizökkentünk a "minden
napi" életből. Jól van ez így. Az Anyasze'ntegyház istentiszteleté
vel együtt élő és imádkozó embernek fenséges érzelmeket nyujt
a liturgiában való tevékeny részvétel. Mintha ódai magaslatok
levegőjében, ünnepi feszültségben élnénk az ünnepek után is.
Csak úgy látszik, hogy kizökkentünka karékvágásból, valójában
azonban az ünnepek tartama, szelleme és kegyelme által haladha
tunk helyes nyomon célunk. felé, rendeltetésünk szerint. A li
turgikus élet egyik gyümölcse, hogy az ünnepi érzés hatalmas tá..
megatás és erő a hétköznapokban. S bár paradoxonnak látszik,
éppen az ünnepek által leE>za munkanap hatásosan a munka
napjává. A forró nyárban, a férfias tevékenység, helytállás ide
jén nagyon is nagy szükség van arra az erőtartalékra, melyet az
ünnepek nyujtanak.

Az egyszerű hétköznapok boldog megéléséhez ad támogatást
a pünkösd is; a Szentlélek és hét ajándéka közt is a legnagys.ze
rűbb: a. bölcseség' adománya. A bölcseség-adomány segítségével
tudjuk helyesen elrendezni életünket, beosztani tevékenységünket,
meglátni a helyes sorrendet, elválasztani a szükségest a szükség
telentől. A bölcseség az, ami által célunk, rendeltetésünk szerínt
értékeljük, nézzük a dolgokat, sorsunkat és a világot. Elnyeré
séhez nem kell semmi különös földi előny, a bölcseségnek része
se lehet tudós és tanulatlan, öreg és ifjú egyaránt. A bölcseség
nem tanultság, hanem Isten ajándéka. Az kell hozzá, hogy lel
künket kitárjuk Isten felé megszentelő kegyelemben, arcunkat az
ég felé fordítsuk, mert "az érzéki ember nem fogja föl, ami Is-:
ten lelkéből ered." (L Kor. 2, 14.) Kell, hogy tiszta lélekkel akar
juk követni az igazságot és a jót, mert "nem tér a bölcseség go-.
nosz-akaró lélekbe, és nem lakik bűnnek adózó testben" (Bölcs.
1, 4.).

Pünkösd a tűz, la tevékenység ünnepe, a munkálkodó Lélek
ünnepe. Az első katolikus pünkösdkor kezdték az apostolok nagy
térítő munkájukat, ekkor lép a katolikus Egyház, a történelem
ben titokzatos tovább élő Krisztus nyilvánosan és ellenállhatatlan
erőt sugárzón az emberek elé. Nagy ünnep ez. De az Egyház
pünkösd utáni, további élete nagyrészt a hétköznapok szürkesé
gében és látszólag eseménytelenségében zajlik Ie egészen az
utolsó ítéletig. S pünkösdnek éppen ez. ·az egyik nagyszer-űsége,

hogy tartalma, ereje kihat a hétköznapokra, a kezdetben valami
képpen benne van a folytatás a Szentlélek ereje által. SI milyen
nagyszerű, hogy a liturgiában a pünkösd átsugárzikegysze1'Ú
hétköznapjainkon. A Lélek segít, hogy mindig, a legegyszerűbb'
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'Cselekedeteinkben éppúgy mint a legnagyobbakban Isten tervét.
akaratát valösítsuk; necsak imával és ünneppel, hanem-evéssel,
ivással, munkával, mindennel. "Tehát akár esztek. akár isztok,
vagy bármi mást tesztek, tegyetek míndent IsÍA3n dicsőségére".
(L Kor. 10, 3.)

.Az egyszerű hétköznapokban, megszekott munkánk sodrában
miudig céltudatosan és célirányosan élni, az örök élet fényköré
ben. az üdvösség igéze,Mben gondolkozni, és tenni, mindig és min
dent: ez 'az életszentség. A latinok mondása, "respice finem" úgy
ill érthető, hogy nézz előre, hova kell jutnod, és mindig úgy tégy,
hogy célod felé vigyen a tett.

Az ember 'azonban önmagában gyarló és gyenge; a lélek is
erőtlen sokszor, nemcsak a test. Ezért könyörög az Anvaszenteg-y
ház oly sokat a Szentlélekhez, hogy az Ö ereje lendítsen minket,
'Uz Ö tűze szítsa lelkünket. "Erősítsd meg, Isten, amit készítettél
bennünk." (67. Zsolt. 28. Pünkösdi felajánlás.}, hogy "Téged mín
denben és mindennél jobban szeressünk", s igy elérjük célunkat;
igéreted szerint. (Pünkösd után 5. vas. könyörg.)

Isten meg is adda híveinek a támogatást, nem tagadj,a meg
segítségét. Megadj;a a két pünkösd utáni ünn~ tanításában is.
Lelkünket táplálja a buza zsirjával és jóllakat mézsel a kősziklá
ból. (80. Zsolt. 171. Úrnapi intr.) Krisztus önmagát adja az Oltá
riszentségben mindennapi tápláléknak, áldozatnak, erősségnek.

Jézus szive ünnepén pedig elénk áll példaképen, hogy Szive
szándéka valósuljon bennünk nemzedékről nemzedékre, hogy
megmentsen a haláltól és éhinség idején is tápláljon minket. (Intr.
32. Zsolt.) Amikor elmaradnak az ünnepi: húsos fazelmk és lako
mák, a hétköznapok szárazaágában, sivatagában Jézus jár előt

tünk, szeretetben, áldozatban példát adva. A mindennapok sze
retet nélkül semmit sem érnek. Jézus Szive ünnepén nem a val
lásos érzelgősség kapott ünnepet, hanem a tett, a cselekedet, az
akarat és érzelem összhangjának tökéletes példája, a krisztusi
Szív, Krisztus egész benső világának, isteni és emberi természetű
személyiségének nagysága. És úgy kell Hozzá hasonlóvá lennünk,
hog-y egész benső világunk, értelmünk és akaratunk Hozzá iga-
zodik. .

"Krisztusnak lettünk sorstársai, de csak úgy, ha a kezdet
től fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan ki
tartunk" (Zsid. 3, 14;) C s a n á d B é l a

A CSALAD ELSO SZAMlJ ELLEN3~GE. Emile Guerry camb
ra-i érsek üzenetet intézett híveihez s ebben a vdT4st a! család
első számú ellenségének nevezte. "Az 1939-es háború kitörését köz
1,etlenül megelőző időkben tizenkét-tizenhárom házasságra esett
egy válás - mondio. az érsek - 'ma minden tizedik házOJSsd.g vá
lással végződik. De nem III helyzefet akarjuk fölvázolni, honem
arra akarunk rátérni, milyen félelmetes és álland6 oeszedelemkén;
veti rá árnyékát a válás a családra, a:nnak minden egyes fejlő

dési fázisában.
Először mingyárt a családi tüzhely megalapítása 'előtt. Hány

és hány fri.(]Yet kötnek sietve, csak úgy kutyafuttában, kellő m,eg
fontolás nélkül! Ez a készületlenség az oka sok esetben a váMs-
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nak; s a jegyesek gyakran azzal hárítják el a dolgok alaposabb
merteaetését és egymás valódi megismerését, hogy ha nem sike
riU a házasság, annyi baj legyen: elválnak; Nyilvánvaló, hogya
hózasuló felek nem veszik komolyan a hfkasságot ...

A veszély második 'fázisa magú:nak a házasságkötésnek (])z, idIe
jén nyilatkozik meg. A válás gondolata voltaképpen az igazi
szerelem tagadása: alapvető ellentmondást visz bele a ezerelem
fölfogásába. Egymást őszintén szerető házasfelek örökre kötnek
szövetséget s adják át magukat egymiásnak és egy mindkettő

jüket meghaladó valóságnak. Az igazi ezerelem nem egyidőre
szóló kölcsön, hanem soha vissza nem vehető ajándék . . .

A harmadik fázis a házasévek alatt következik be. A váMs
gondolata megingatja a családi tűzhely szilárdságát. Idő haladtá
val. a közös élet s az emberi gyöng'eség folytán a házastársak közt
félreértések adódhatnak. A válás gondolata ezeket csak .súlyos
bit.ia. Hirtelen harag, féltékenység, ingerlékenység miatt egyik
1'a.qy másik fél, ha a válás légkörében gondolkodak, könnyen for
dul jogászhoz tomdesért. s ha az történetesen! fúlságosan könnyed.
go1Ulolkozású és nem osztozik lelleiismeretes kartársai felelősség

tudatában, hirtelenében a válás megoldását ajánlhatja. S megtör·
ténik a JÓVátehetetlen lépés, megindul az eljárás és szétbomlik
a család.

I gaz, adódnak igen fájdalmas helyzetek a családban, de kec

resztény ember számára más kiút is van, mint a válás. Ez nem
csak a család intézményét rendíti meg, ha:nem nagy kárt okoz a
gyermekek lelkében és fejlődésében is.

Keresztény családok - fordul üzenete végén a cambral-i ér
sek híveihez - alkossatok arcvonalata válás ellen. IAmi a eeét
hullott családokat s az egyes személyeket illeti, ne felejtsétek el,
hogll heluzetűkért sokszor a társadalom a felelős, legyebek tehát
jók, irgalmasszívűek és résztvevők irántuk. De elvi sikon raJgasz'
kodiaiok: a keresztény házasság szentségéhez és ne ,engedjétek
be magatok közé a keresztény család első .számrtt ellenségét". (l. c.)

A VALLASSZOCIOLÖGIA kérdéseit vitatta meg a lyoni ka-.
tolikus egyetem tanáraival nemrégiben egy osztrák, német, belga,
holland, brazil, csilei, kanadai és spanyol kiküldöttekből álló ta
nulmányi bizottság. Hol tart napjainkban ez az aránylag igen
fiatal tudomány, mi a haszna, milven kapcsolatban van az, egy
házi tudományokkal, nevezetesen a kánonjoggal és a teológiával ~
A résztvevők kérdéseire Labbens professzor adta meg a választ;

"A vallásszociológia - mondta - a vallási élet vitalitásának
jeleit igyekszik lemérni és értelmezni. Mint minden hiteles tudo'
mánv, e,z is szerény s eddig még nem gondolt rá, hogy magamagát
is úgy szemlélje, mint ennek a vitalitásnak a tünetét. Kétségtelen
azonban, hogy ha a jövő történetírói és szociológusai föl akarják
majd vázolni például a francia katolicizmus helyzetképét 1953
ban vagy 1954-ben, meg kell említenünk, hogy ezekben az években
megszaporodtak a vallásszociológiai kutatások, s ebben a tényben
talán az említett vitalitásnak sokkal szembetűnőbb jeIét látják
majd azoknál, amelyeket mi ma megállapítunk.

Le Bras professzor annakidején úgyszólván teljes közönyben
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'kezdte meg m.unkásságát; csupán Boulard kanonok, támogatta s
néhány megértő pasztoráló pap állt melléde, Ma számos egyházi
és világi kutatő dolgozik ezen a téren, végez kutatásokab és ír
többé-kevésbbé teljes monográfiákat, A vallásszoeiolőg'ia immár
polgárjogot nyert, értékét széltében elismerik, eredlm.ényeire, ta
nulságaira püspöki pásztorlevelek hivatkoznak.

Pedig a vallásszcciológia - mint általában a szociolőgía 
még gyermekcipőben jár. Ennek ellenére kijelenthetem azonban:
.azt állítani, hogy a lelkipásztorkodás é& a teológia hasznos in
dításokat kaphatnak a vallásszociológíátöl, egyáltalán nem jelenti
azt, mintha bárki is tagadná a keresztény tanúság és szolgálat
teológiai alapjait,
- Franciaországban a vallásssocíológia egy kánonjogásznak és
,egy egyháztörténésznek köszönheti fölvirágzását: Gerlier bíboros
nak és Le Bras professzornak. Érthető, ha éppen a kánonjog tu
dománva ismerte el elsőnek mint komoly, "fölnőtt" társat a val
'lásszociológiát s fogalmazta meg a két tudományág egymás kö
zötti viszonyát. Paul Winninger például a "Kánonjogi Szemle"
hasábjain csak nemrégiben fejtette ki, hogy az egyházjog bizonyos
módon alkalmazott, praktikus ssoclolózía, mert hiszen nem más,
mint "az Egyház strukturáinak alkalmazása vagy visszahatása
egy adott kor normáira és intézménveire",

Az Egyház annakidején sajátos esetekből és kérdésekből ki
"indulva hozta törvényeit; bizonyos így hozott döntések nyertek
azután érvényt az egész keresztény közösségre, msrt úgy tekinteb
ték őket, mínt amelyek ténylegesen - vagy meghozásuk szánJdé
ka szer-int - egye,temes szükségletnek felelnek meg. Igy aztán he
lyileg érvényeamegoldások terjedtek ki jogi úton az egész Egy
házra. Az ebből származó zavarokat rendezte a Kódex,

A Kódex létrejötte óta már nem annyira e,gyedi esetekből, ki
indulva, mint inkább egyetemesebb jellegű megfontolások szerínt
hozza törvényeit az Egyház. Ez,t az irányzatot csak még inkább
nyomatékosítja a vallásszociológia, mert jobhan föltárja a ke
resztény nép valódi szükségIeteit. Aminek nyilván az Iesz a kö
vetkezménye, hogy az egyházjog is jobban alkalmazkodik majd a
tényekhez ...

Ami a jogá&zt illeti, a vallásszociológia segítség-ével hitele
sebben és teljesebben töltheti be hivatását. A szoeialőgia ugyanis
rávilágft bizonyos még csak mintegy lappangó irányzatokra és
problémákra; s útmutatásával a törvényhozás, mely sok esetben
csak •már kialakult gyakorlatot tilt vagy szentesít, most majd
iránvítóan szélhat bele a fejlődésbe. Megjegyzem, hogy a jogtu
domány épp. oly komoly hasznot meríthet a vallásszociológiából,
mint a szó szokásos értelmében vett jog. Ez utóbbinak ugyanis
az a dolga, hogy értelmezzen, mégpedig a jelenre, vonatkozólag.
Hogyan alkalmazhatnők például az egyházközség fölosztásának
szabályait, ha nem tudjuk, mit jelent. kortársaink számára az,
amit "a megközelítés nehézségének" nevezhetünk (itt ugyanis rész
ben lélektani, részben szociális akadályokról van szó, s ezek sok
kal jelentősebbek, minj a földrajzi távolságok). '...

Szociológia és kárionjeg viszonyának tisztázása szerencsésen
megindult; szocíológiaí és teológiai kapcsolatának föltárására
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azonban, sajnos, mindeddig nem törté11>t semmi. Holott nem ne
héz ezen a téren - legalábbis a francia - álláspontot rögsíteni.
Ennek fővonásoa: határozottan 'különválasztja a vallásssociológiát
meg a szociális teológiát.. Szivesen elisJ!lerjük, hogy a teremt
mények végső magyarázatukat csak a '\ÍIlág teológikus képében
.kapják meg, viszont kétségtelen, ho~ a valóságnak megvan a
maga rendje, megvannak a maga fokozatai; semmiféle teológiai
elv nem magyarázza meg például az azonosaági elvet; hogy bi
zonyos rétegek társadalmunkban fölhagytak a vallásgyakorlat
tal, az nem teológiai, nem is metafizikai tény, mégis észre kell
vennünk, meg kell vizsgálnunk és meg kell magyaráznunk. Igenis
szükség van tehát egy olyan vaUásszociológiára, mely nem csu
pán egyik része a teológiának, és melvnek ez utóbbival szemben
megvan a maga autonómiája.

Azt jelentené ez, hogy vallásszoeiológia és teológia kölcsönö
sen hátat fordítanak egymásnak s idegenek maradnak egymá6
iránU Kétségkívül nem. Azt hiszem, a következőkben rögsíthe
tem azt az álláspontot, melvben a vallásszociológusok a kérdést il
letőleg megegyezhetnek.

1. A vallásszooiológia nagyon sokat köszönhet a teológiának.
El sem képzelhető, hogy a szoeiológusnak ne legyen megbízható
teológiai fölkészültsége. Tanulmányainak tárgya vallási, a vallá
si dolgok elsőrendű tudománya pedig a teológia. Egy vallást szo
eiolőgiailag tanulmányozni nemcsak a külső tényezők megfigyelé
sét és Ieírását jelenti, hanem a kulturáiában való belemélvedést
is. Alaposan kell tehát ismerni e vallást, hla másért nem, hát azért,
hogy valóban kapcsolatba jussunk klérusával s megértsük a hí
vő vallási életét, kezdve a "szagosmise," látogatóitól a komoly
hívőig, aki szentírást olvas, naponta elmélkedik és misztikus ke
lITelqleket kap. Azonfölül az értelmi alkotás függ tudománvon kí
vüli tényezőktől is; a hipctézísra vezető intuició nemcsak a tények
megfigyeléséből születik, hanem függ a szocíolőgustól, az ő él
ménvvilágától, műveItségétől, világképéitől, tehát vallási ismere
teitől é& ra keresztény hithez való többé va·gy kevésbbé bizalmas vi-

- azonyátől is. Végül, ha minden hiteles ssocíológia "megértő", a
szoeiális élet látható tényeit nem lehet megfelelően regisztrálnunk,
osztálvosnunk, összehaaonlítanunk, ha nem éljük át "belülről"
őket. De ki dicsekedhetik azzal, hogy. erre képes, hacsak ő maga
bensőségesen meg nem tapasztalta a hit életét'

2. A maga részéről a teológia is sokat várhat a vallásszocioló
giától. A teológia Istennek s az ember Istenhez való viszenyá
nak tudománya. Föltételezi tehát az ember ismeretét. A valóságos,
Konkrét ember megismeréséhez pedig épp Ú~y szükségűnk van a
szociolőgiára, mint a történettudománvra". (j. p.)

EGY ELFELEJTETT ÉVFORDULO. Az 1954.-re eső .sok
-ötven és százesztendős évfordulók sorában bizonyára igen keve
sen fognak megemlékezni arról, hogy háromszáz esztendővel ez
előtt mutatták. be a nagy holland katolikus író, Joost van den
Vondel Lucifer-drámáját.

Joost van den Vondel (1587-1679) Kölnben seűleiett, anversi
eredetű és az 1500 fáján Menno Simonis által alapított úgynevezett
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mennonita anabaptista szektához tartozó családból, melu an1lak
idején az inkvizíció elől ~nekült·el Spanyolországból. Tíz éves
korában került Amszterdamba és teljesen autodidakta módon ta
nulta meg a drámaírást a franciák, Bartas és Garnier, meg a
latinok és a görögök.l Seneca, Sophokles, Euripides tarlJUlmányo
rosa által. Nagy bibtiaolvasó volt és csakhamar megismerkedett
az amszterdami ótemplom plébdnosával, Léonard Mariusszal, aki
nek tdmogatdsával hamarosan, 1641-ben megtért a kalolikus Egy
házba. mégpedig - mint mondio: - azért, meri szentírási olvas
mdnYai ,során meggyőződött róla, hogy egyedül a katolikus Egy
háznak az Eucharistiára vonatkozó tanítása felel meg az ószövef~
ségi előképeknek és Krisztus végvacsorán mondott szavainak.

Konverzíója után irto. legfontosabb - nagyrészf bibliOJi tdr
gyú - tragédiáit; tizenháromnak a témájdt merüette az étesta
mentumból; így a: "József"-ét, a "Salamon"-ét, a Saul fiainak
történetét földolgozó "Testvérelé'-ét, 1654-ben írta meg s odaita
elő főmílvét, a "Lucifer"-t.

A darab a körül lorog, hogy az égi seellemek legokosabbika
ki akarja javítani az Úristen mílvét, mert ,,1sten. téved, amikor az
,aftgyalokat az ember swlgdlatába akarja állítani, maga is ember
ré akar vdlni, s így az emberi természetet az atngyali állapot fö
lé akarja emelni". Heves viták folynak Lucifer hívei meg a híl'
séges angyalok között, majd nyilt hdború tör ki, szörnyűségescsa
ta zajlik, Szent Mihdly legyőzi Luciferi, aki ördögi szörnyeteggé
változik és lezuhan a pokolba.

Ezt a drámai témát V ondel pompázatos, gazdag nyelven dol
gozta föl, nagy érzékkel a hatalmas és erőteljes mozzanatok iránt.
A földi paradicsom leírása, az első emberpdr életének rajza, az
angyalok harcdnak elbeszélése rendkívüli teremtő erőre vallanak;
a darab kórusai pedig remekmíl-számba mennek. Kétségtelen,
hogy Vondelnak ott van a helye, Comielie és Racin mellett, a
kor nagy katolikus drdmaköltőinek sorában. (-.)

A TÁGULO VILÁGEGYETEM talánvos kérdései" egyre me
részebb elméletek felállítására késztetik a világűr tanulmányo
zóit. Bármily furcsán hangzik is, alig harminc éve, hogy a tudo
mány a világegyetem szerkezeti problémáival alapvető módon
foglalkozik. Nem mintha az asazdrok, az egyiptomiak, a perzsák,
a hinduk, a görögök, a kínaiak vagy Középamerika őslakóinem
vetették volna fel ezeket a kérdéseket. Elméleteikben 'azonban a
megfigyelés adatai rendszerint háttérbe szorultak a vallásos el
képzelések és a metafizikai spekulációk mögött, EmelleÜ a világ
keletkezéséről szóló tan, a kozmogónia megelőzte a világminden
ség szerkezeti felépítésére irányuló kutatást, a. kozmológiát. Rá
adásul a XIX. századig a világmindenség rendszere többé-ke
vésbbé nem jelentett többet naprendszerünknél.

Csillagvilágunk tanulmányozásában a döntő jelentőségű for
dulat a tejút-rendszer, a galaktikák felfedezésével kezdödött, Ma

• V, ö': Vigilia 1949, jan, Jem Abelé: A viJálgegyetem eredete és fejlődése; Vigi
lia 1949 júl. Holenda Barnabás: Véges vagy végtel1eh világ; Vigílla, 1950 ápr ,-máj ,
Holenda Barnabás: A csillagvi:lá.g seületése.
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már tudjuk, hogyaNap és bolygói, meg a szabad szemmelláthatő

csillagok százezer fényévre kiterjedő, legalább százmilfíárd csil
lagot magába foglaló egyetlen galaktika részei. Az. elméletileg
észrevehető galaktikák számát ötszásmillíóra becsülik.

Nagyjából idáig jutottunk a csillagok megfigyelésében, ami
kor 1912··és 1928 között Slipher1 Hubble és Humasson azt a tételt
állították fel, hogy "a galakhkák távolságukkal arányos sebes
séggel távolodnak tőlünk". Felismerésük a legjelentősebbnek lát
szik Galilei és Herschel felfedezése óta. Nyomukban új elméle
tek keletkeztek, amelyek már mind "a táguló világegyetem" prob
lémáit igyekszenek megfejteni. A statikus világegyetemre vo
natkozó elméletek (mint Bínsteíné), mind a Hubble-Humasson
törvény ellentmondásban vannak. A "Critique" ezévi első száma
H. Bomli, Paul Codere és Harold C. Urey új könyvei alapján
számol be az új tudománynak, a kosmológiának néhány friss-sü
tetű elméletéről. Velük kapcsolatban nem szabad azonban elfe
ledkeznünk arról, hogy az egyre márhetetlenebb messzeségek és
a minden képzeletet felülmúló arányok elégtelen megfigyelése mi
att, tanácsos óvatosan fogadni a különféle hipotéziseket, amelyek
vagy matematikai analizisek, vagypedig a Föld körében észlelt
jelenségek törvényszerűségeit vetítik ki az univerzumba. Egyéb-
ként maga H. Bondi (a "folytatólagos teremtésről" szólő elméletét
már ismertettük a Vigilia 1951. augusztusi számában) Kozmologia
eímű könyvében fipelmeztet arra, hogy az egymásnak ellentmon
dó "világmodellek' mindegyíke.egyaránt érdekes és valószínű, de
az. már másodrendű kérdés; vajjon melyik felel meg leginkább
'a valóságnak. . .

Mint H. Bondit Couderc is a táguló világegyetem problémáira
keres magyarázatot a "Világegyetem kiterjedése" című művében.
A galaktikák távolodásának felfedezése ra Duppler-F'izeau elmélet
alapján történt. Eszerint a fény annál vörösebbnek látszik, minél
inkább távolodik a fényforrás· 'a megfigyelőtől. Az a tény, bogy
a galaktíkák spektrumában a sugarak a vörös szín felé tolódInak
el, azt bizonyítják. hogy a galaktikák távolodnak tőlünk. Az ed
dig kiszámított sebességek a fénysebesség egyhetedét érik el, de
felteszik, hogy a galaktikák99 százalékának sebessége túlhaladja
a fény sebességét, Ámde a relativitási elmélet a fény sebességét
a Kozmosz legnagyobb "abszolut" sebességének tekinti. Hogy ma
gyarázható meg ez a zavarba ejtő tény'

Couderc szarint nem a galaktikák távolodnak, hanem maguk
a galaktikák közötti távolságok vannak kiterjedőben, más szóval
,,6 tér önmagában" duzzad s minden másodpercben új kiterjedé
se van, amely előbb még nem volt. A tér kiterjedésének nehezen
érthető és alig elképzelhető feltevését Couderc úgy próbálja áb
rázolni, hogy egy felületén foltokkal telehintett gumiballont ál
lít szemünk elé. Fújjuk fel ezt a ballont - mondja - a foltok
eltávolodnak egymástól anélkül, hogy bármelyikük kiváltaágos
helyzetbe kerülne a többivel szemben és az a mennyíség; amellyel
bármelyik két foltnak a ballon ternietén mért távolsága növek
szik, arányos a foltok egymás közötti eredeti távolságával. A fel
fújás folyamán Hubble törvényét követjük figyelemmel. Eszerint
a kép szerínt minden folt mozdulatlan marad a gumitömlő fe-
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Iületén, mozdulatlan az alapjához képest. Ha összehasonlításul az
egymással legssomszédosabb foltok csoportját vesszük tekintetbe,
a foltok sebessége még elhanyagolható a vonatkoztatási rendszer
középpontjához viszonyítva. Ezzel szemben a ballon diJametráli
san ellentétes felületén lévő foltok esoportj ához. viszonyítva ra
foltok sebessége' a lehető legnagyobb. Igy a foltok sebessége
ugyanabban az időpontban semmi ahhoz a sarokhoz képest, ame
lyet univerzumában elfoglal és igen nagy az univerzum messze
ségeihez képest. Sajnos, a tér kiterjedésének matematikailag le
vezethető tétele még a legszellemesebb hasonlattal se válik szem
léletessé.

A galaktikák távolodJásának a ténye még más nehézségeket
is felvet. Ha az univerzum szédítő sebességgel állandóan növeli
térfogatát (sugara 1.4 milliárd év alatt kétszereződik meg), ak
kor önkéntelenül felmerülhet bennünk as a kérdés, mikor kezdőd
hetetttkiterjedése és milven állapotban lehetett a világegyetem a
távoli multban. Még azok a kutatók is, akiket nem lehet metafi
zikusoknak nevezni, elfogadják, hogy az idő egy pillanatában
minden csillag és minden galaktika, tehát az egész anyag egy
rendkívül sűrű tőmbben. u. n. "kezdeti atom"-ban tömörült ösz
sze. Az így maximálisan összesűrített mindenségben, a protonok
érintették egymást, míg jelenleg- a közismert hasonlat szarint az
atom- részecskéinek egymástól való távolsága olyan, mintha egy
pályaudvari csarnokban néhány darázs röpködne, A világ anyag
mennyiségének térfogata nem sokkal lehetett nagyobb a Marsé
nál és egyetlen köbcentíméternyi anyagnak a súlya százmillió
tonna volt. Adott pillanatban ez a "kezdeti atom" felrobbant.
Feltételezve, hogy az anyag szétszóródásának sebessége. állandó
volt, a robbanás időpontját 5-6 milliárd évre teszik, holott alig
20 évvel ezelőtt még 10 és százmilliárd éves időszakokkal számol
tak. Az 5-6 milllárdos számérték megfelel a föld és a csillagok
korára vonatkozókülö'nféle eljárási módokkal végzett számítások
nak. A föld és a naprendszer korát 3 és félmilliárd évre teszik,
még 'a legöregebb csillagokét 5 milliárdra.

A galaktikák szédítő örvényléseiből és az egymásael ellenté
tes feltevések világából saját, jobban ismert, naprendszerünk vi
lágába vezet vissza Harold C. Urey Nobel-díjas tudósnak A boly
gók című műve, amelyben többek között megállapítja, hogy "Ko
pernikus óta a csillagászat hódításal ellenére a naprendszer ere
detéről szóló ismereteink alig' haladtak valamit." Még a Hold is
elkeseredett vitákra ad okot. "Teljes matematikai bizonyosság
gal még most sem tudjuk a bolygók kiformálódásának történetét
levezetni, de kategorikusan megcáfolni sem tudjuk a bolygók

.fejlődésériek bemutatására előterjesztett különféle elképeeléseket."
A maga részéről la már feledésbe menő Kaut-Laplace elmélet felé
közeledik, míg 20 évvel ezelőtt J eans, Moulton és Chamberlain hi
potézisei Buff'on régi elképzeléseire emlékeztettek.

Nem kétséges hogy a kozmológia egymásnak ellentmondó el
méletei zavarba ejtik az embert. De ne felejtsük el, hogy a föld
gömbalakűsága évezredekig lehetetlennek és érthetetlennek lát
szott. Ma is nehéz elképzelni, hogy az elektront hol anyagi ré-

. szecskének, hol pedig hullámnak fogjuk fel és mind a két szem-
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lélet igaz legyen. A világegyetemről alkotott elképzeléseink is
éppúgy ellentmondásosak, mint ft mikrofizika tételei. Szinté'zi
sük megteremtése a követk~ő nemzedékekre vár. (cs. a.)

HAMISITVANY-KIÁLLITÁS. Nemrégiben nyilt meg Párl8~
ban - Franciaországban is, egész Európában is elsőnek - ol hí~
res hamisitványok kiállítása, egy mihamar főlállíttnuló állandó
múzeum ..kísérletekéni" Anyagában elsősorbmn festmények és
szobrok seerepelnek; de minthogy a k(Tlmisitás "ipará' .rendkívül
szétágazó és "mesterei" szíves-örömest -gyakorolják készségüket
a jóhiszemű gyüjt6k becsapására egyéb területeken is: a kíállí
tott tárgyak közt szép számmal látni kézírato1«d, bankjef/,yeket,
bélyegeket, porcelánokató sőt még csip'kéket is. A "kiál~itók' sorá
ban múzeumok, könyvtárak, .tudósok, gyüjtők szerepeinek, a
rendőrség azonban, mehmek külön osztálya van a ,hamisitványok
leleplezésére és a hamisítás üldözésére, nem állított ki. semmit,
mert nincs joga megőrizni a hamisnak m>inQsített műtárgyakat.
Előfordul, hogy egyik eszfend6ben "leleplez". ecu-kitűnően sike
rűlt hamis Renoir-képet, mely azután a maga szabályos útján a
következ6 esztendőben aukcióra kerül ezzel a figyelmeztetéssel:
"Vigyázat, hamisítvány" - hogy újabb esztendők multán ismét
mint "eredeti" kerüljön forgalomba. Valóban "circulus vitiosus"
az, meiunek: forgásában minduntalan e16bukkan egyik-másik -'00
lóban minden igényt kielégít6 (csak éppenséggel az eredetiséget
nélkülöz6) kép.

Most azonban, a kiállítás termeiben ártalnwrJlanul függenek
a falon és rostokolnak állványaikon e híres hamisitványok, me
lyek közt akad néhány majdnem remekmű is. Nem egy valóban..
méltó a csodálatra, különösen ebben al beállításban: ahOgy a ren
dezők mintegy "szembesítették" az eredetivel. Másfelől viszoot
érthetetlennek tűnik a szeml~lő előtt némely durva, nyers hUJmi
sitvány "sikere"; aki megvásároUa. vagy izlés nélkül szűkölködött,
'Vagy elvakította a gyüjtőszenvedély.

A' hires hamisítványok közt a "remekmiJ:' kétségkívül két
Lucas Uranach. utánzat; az egyik a müncheni múzeumtulajdQna,
a másik egy gyüjtőé, aki - mint mondják - rendkívül büszke
rá. Igen szép egy Goya-hamisítvány, "Az edénydrús": egy a
madridi Pradóban IJrzött Goya részleges másolata, de alattal a
'Vászon egy valódi Goya, egy fejtanulmdny maradványait őrizte.
. A hamisítók "paradicsoma" azonban az impresszionizmus: itt
a hamisitának kevesebb technikai nehér&8éggel kell megküzdenie.
Ezért látni azután a kiállításon egy' sereg igen sikerült ál-Renoirt,
Gauguint, Pissarrót, Van Goghot, Manet-t Manet-t, Toulouse-La
u.frecot, elődeik közül Coroi-t, Daumiert. ufódaiksMában Dufyket,
Picass6kat,hogy azokat a barbizooi korszakból való nevezetes
Nillet-ket ne isemlíf8Ük,· melyek annakidején valósdggal el(fran-
tották a piacol. .

A rendőrségnek - mint mondjdk - erősen meg kellett ros
iátnia anyagdt, me.ly legalább húszszor ekkora helyiséget mefJ<i'
töltött volna; mint egy "igazi" tárlait zsüriie, osztátyozta és szor,.
tírozta a képeket és szobrokat, a hamisból is csak ol "javát' v6-
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logotva ki. Néhán/y világhírű darabot Mooban, nagy sajnálatára,
nem sikerült meoszereznie. I gy például azt az "Emmauszi tanít
ványok" címil képet, amelyet a tudós Prediu« habozás nélkül
Vermeer "rem,ekmúvénelC' minősített és amelyről kiderült, hogy
hamisítvány, egy Van Meegeren nevil igen ügyes és Mgy sti
l'Úsérzékkel rendelkező festő munkája, ahogyq,n maga a hamisí
tó is minden nehézség nélkül beismerte. Hiányzik az utóbbi évek
egyik' sok port vert "fölfedezése", az 1937-ben Sainf-Just-sur
Gloire metlett a földben talált V énusz-szobor is; itt is malJ!O.l a
·hamisító, teheteséges szobrász, leplezte le a csalást és vallotta be,
hogy ő maga ásta el Vénuszát.

A kiállítás végső tanulsága a gyüjtő számára: vigyázat! egy
név a vászon aljában még nem föltétlen bizonyosság a kép hite
lessége mellett. Aki műgyüjtő, ne csak. a névre "utazzék"; a va
Mai műgyüjtéshez nemcsak pénz kell, hanem megfelelI) tudás és
izlés is! (r. b.)

eLAVER SZENT PÉTER. (t 1654. szeptember 8.) A keresz
tény felebaráti szeretej hőseinek fényes gyülekezetében bizonyára
nem sokan vannak, akik többet verítékeztek és nagyobb áldozato
kat hoztak volna Isten országáért, mint Claver Szent Péter, a né
ger rabszolgák apostola. Ugyszólván egész életét a szerencsétlen
feketék testi és lelki nyomorának enyhítésére szentelte, Áldozata
annál érdemsserzöbb, mert nem parenesolj , hanem a legteljesebb
mértékben önként vállalt volt és mert az utolsó pillanatig hűsé
gesen ldtartott mellette,

Hivatására nagyon korán eszmélt. Költögetóje és nagyraneve
lője Rodriguez Szent Alfonz, az ujalapítású palmai (Mallorca)
jezsuita kollégium kanusa volt, aki egyszerű laikus testvér lété
re bámulatos lélekismerettel és természetfölötti bölcseséggel volt
megáldva. A 'fiatal klerfkus és a hetven éven felül járó kapus
testvér között mindjárt megismerkedésük után mély barát6ág
szövődött. Péter elüljárói engedélyével nap-nap után lelátogatott
a kapusfülkébe és tágra nyilt lélekkel fogadta magába mesteré
nek mély bölcseségét és érett életszentséget lehelő igéit. Igy nyi
tott rá jövendó hivatásáM is. Alfonz testvér ugyanis többször
felhívta rá figyelmét, hogy az ujvilág márhetetlen kincsei közt
mégis csak a halhatatlan lelkek a legdrágábbak. "Menjen, men
jen csak az ujvilágba, - bíztatta tanítványát, - nyerje meg ott a
lelkeket; mert különben menthetetlenül elvesznek. Az Úr értékes
kincseket tartogat ott maga számára,"

A biztatás beváltására azonban egyelőre nem sok remény kí
nálkosott. Pétert elüljárói a hároméves filozófiai tanfolyam 00
végzése után Palmából Barcelonába rendelték teológiai tanulmá
nyainak megkezdésére. De. ekkor váratlan fordulat jött közbe,
mely egyszerre új helyzetet teremtett: a délamerikai ujgranadai
királyságban .új provinciát állították fel s ezzel kapcsolatban
Aquaviva Kolos generális 'azzal a felhívással fordult a spanyol
provinciákhoz, hogy az új tartomány számára mindegyik küldjön
egy-egy kipróbált erényű misszionáriust. Es az aragon provinci
ális választása éppen Péterünkre esett. A választás természetesen
mnndhatatlanul boldoggá tette a fiatal teológust. Mihelyt elér-
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kezett az Idede, kiszemelt társaival azonnvomban haj6ra szállott
és egyhónapi vergődés után, 1610 májusál>an .szerencsésen .elérte
Kartagénát, az ujgranadai királyság fővárosát és egyben a rab
szolgakereskedés középpontját. Hivatását azonban mé~ jóideig
nem kezdhette meg. Előbb Bleg kellet1várnia az 6hazábo.1 küldött
teol6giai tanárok megérkezését és utána a santa fé de bogotai:
kollégiumban el kellett végeznie a még .hátralevő két teológiai
évet Igy felszenteléeére csak 1616' februárjában keriiltsor. De
most 'aZtán annál nagyobb hévvel vetette magát vágyva vágyott
munkakörének betöltésére, Hogy milven komolyan vette hivatá
sát, mutatja, hogy ünnepélyes fogadalma letételékor elüljárói en
gedélyével külön fogadalommal kötelezte magát, hogy egész éle
tét a néger rabszolgák szolgáLatára szenteli és egyetlen alkalmat
sem mnlasst el erkölcsi életükgy6gyítására és testi bajaik eny
hitéaére. Fogadaimát jellemző m6don így írta alá: Claver Péter
egész életére a négerek &zolgája. (Petrus Claver Aethiopum sem
per servus.)

:sJs most kezdetét vette az az áldozatkészségl>en és leleményes
ségben utolérhetetlen szeretetssolgálat, melvnek alig találjuk má
sát az irgalmas. szeretet gazdag történetében. A szolgálat mind
járt a szerencsétlen rabszolgák megérkezésével kezdődött. Péter,
mihelyt egy szállítmány megérkezéséről értesült, azonnal a .kikö-.
töbe sietett. Leghűségesebb kísérői a kollégium néger rabasolgát
voltak; ezek vitték utána az összekoldult élelmiszereket és frissí
tőket, másrészt meg ezek töltötték be a tolmácsi sserepet. Mert Pé
ter később már egész j61 beszélte ugyan az angol nyelvet és több
bennszülött nyelvjárást is értett, de azt természetesen nem lehe
tett várni tiBe, hogy az egész fekete földrészről összerabolt rab
szolgák mindegyikével saját nyelvén tudjon beszélni. Ezért volt
szüksége tolmácsokra. Ezek száma idővel tizennyolcra emelkedett.
Egyikük-másikuk valóságos Mezzof,anti volt. Az egyikről példá
ul azt olvassuk, hogy tizenegy nyelvet beszélt.

A hajóra érve első utját "szeretett testvéreihez" vette, akik
minden képzeletet meghaladó szennvben, piszokban és össse-vise
szaságban fetrengtek a hajó fenekén; férfiak és nők, felnőttek és
kicsinyek, egészségesek és betegek vegye&t, mintha nem is em
berek. .hanem áll:atok lettek volna. Szentünknek első dioiga volt,
hogy kitisztította őket a píszokből, azután mindegyiket megölel
te s mindegyiknek juttatott valamit a magával vitt j6kbóI. Még
bort és dohányt sem felejtett el magával vinni. Miután így meg
nyerte bizalmukat, az útközben született gyermekeket megkéresz
telte, a súlyos betegeknek feladta az utolsó kenet szentségét, a
többi beteget pedig koesikon az irgalmasok kórházába szállíttat
ta. A visszamaradt egészsé~eseket a tolmácsok segítségével három
csoportba soroztar az elsőbe azokat oszto1ta,akik biztosan meg
voltak keresztelve, a másodikba azokat, 'akik biztosan nem voltak
megkeresztelve s végül a harmadikba azokat, 'akiknek megke
resztelése kétes volt. Az o&ztályozás megtörténte után az egész
társaságot áj6formán csak csupasz falakból és tetaMI á1l6 néger
karámokba vezérelte, ahol mindaddig maradtak, míg csak végle
g'8aen be nem osztották őket. Itt kezdődött a feladat nehezebb ré
sze, a keresztség felvételére való előké&zítés.
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A jó .atya minden tőle telhető módon igyekezett hallgatóinak
nehéz, elvont gondolkodásra teljességgel alkalmatlan felfogásához
hozzáférkőzni. Kimeríthetetlen leleményességében száz és száz fé
le apró fortélyt és fogást eszelt ki, csakhogy megkönnyítse ve
lük a fontosabb vallási igazságok megértését és megrögsítését, És
mivel egy-egy ilyen előadás négy-öt óráig is eltartott, mekkora
szellemi és fizikai erőfeszítésbe került a fáradhatatlan tanítónak.
A tanítás a keresztség szentségének lehető ünnepélyes kiszolgál
tatásával fejeződött be. Ezalkalommal mínden ujonnan megke
resztelt egy ólom- vagy rézérmet kapott a nyakába, egyik olda
lán az üdvözítő, a másikon pedig a Boldogságos Szűz képével.

Ekkorra megtörtént a szegény rabok szétosztása is. A szeren
csésebbek a városba vagy közvetlen környékére nyertek beosztást,
legtöbbjük azonban irdatlan messzeségben fekvő bányákba, illet
ve ültetvényekre került. Ez utóbbiakat elindulásuk előtt még egy
szer maga köré gyüjtötte a szent és hathatós szavakkal buzdí
totta őket a keresztény hit gyakorlására; aa értelmeseknek ezen
felül még külön a lelkükre kötötte, hogy gondosan ügyeljenek tár
saikra és időről-időre ismételjék át velük a tanultakat. Utána ki
kisérte őket a kikötőbe, ott egyenkint megáldotta és megölelte
őket és utolsó szavával is lelkük üdvösségének ügyét kötötte szi
vükre. ök pedig térdre borulva és könnyben úszva vettek búcsút
jó&ágos atyjuktól, aki mérhetetlen szeretetével feledtette velük em
bertelen szenvedéseiket és újból értelmet adott életüknek.

A következő rabszállítmány megérkezéséig aKartagénában
tartózkodó négerek gondozása volt szentünk feladata. E,z a fel
adat nagyon sokrétű volt. A szegények élelmezéséről és ruházá
sáról, a betegek ápolásáról és' orvossággal ellátásáról való
gondoskodás éppúgy az ő dolga volt, mint az egészségesek el
lenőrzése, Sőt alkalomadtán' szórakoztatása is, Még arra is tudott
időt szakítani, hogy nagyobb ünnepeken zenés lakomát rendez
zen számukra. Természetesen még nagyobb gondot fordított lelki
élétük ápolására. Gyakran összegyüjtötte őket hitoktatásra, mi:
sézett nekik és fáradhatatlanUl gyóntatta őket. A nyelvi nehéz
ségek és a megfelelő fogalmak hiánya miatt ez volt a legkeser
vesebb munka, Akárhányszor a tolmácsok segítségét kellett igény
be vennie 'vagy pedig ki kellett mennie a kápolnába és az ott levő
képek mutogatásával próbálnia megértetni m'agát a bűnössel. De
lS egy tapodtat sem engedett. Egy-egy nagyböjtben áUag ötezer
négertgyóntatott meg, ami akkor is óriási teljesítmény, ha a
fehér ember számára elviselhetetlen négerszagtól eltekíntünk.

Ha lehet fokozásról szó, még nagyobb hősletteket vitt végbe
szentünk 'a betegápolás terén', Igy feljegyezve találjuk. hogy egy
magatehetetlen öreg négert tizennégy esztendőn át minden héten
felkeresett. személyesen kiszolgált és élelmiszert koldult számára.
Egy másikat, egy fanatikus, kereszténygyűlölő mohamedánt ha
tártalan IOzélídségével fegyverzett le; addig járt nyomában,addig
viselte durva seidalmait és sértéseít, míg végre ellenállása meg
törött: ennyi ezeretet láttára maga is a szeretet vallására tért.

Tévedés volna azonban azt hinnünk, hogy Péter a négerek
mellett fehér testvéreiről egészen megfeledkezett, Ellenkezőleg, a~
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'kartagénai kórbázaknak, börtönöknek. iskoláknak és kaszárnyák
nak ő volt a legszorgalmasabb látogatója s a kivégzésre vitt bű
nösöknek légelmaradhatatlanabb kísérője. A négerek apostola
egyben Kartagéna apostola is volt.

És ez így ment közel negyven esztendőn át. Minden nap meg
hozta a maga terhét, de ugyanúgy örömét is. 8zentünk még' sú
lyos betegen is kivitette magát "szeretett gyermekei" közé, sőt
egyszer egy néger-bajór~is. Hosszú szenvedés után 1654. szeptem
ber 8-án hunyt el. Kartagéna olyan temetést rendezett neki, mínt
sem azelőtt, sem azóta senki másnak. Az Egyház kétszáz évvel
később rótta le iránta hódolata adóját: IX. Pius pápa 1850. július
16-án boldOggá, XIII. Leó pedig 1888 j'anuár 15-én' szerétett meste
rével, Rodriguez Alfonzzal együtt szentté avatta, 1896-ban pedig
a néger missziók patrónusává nyilvánította.

Halála háromszázeszteudős évfordulójának megünneplésére
már most serénven készül a katolíkus világ. A legnagyobb elő

készületek a régi ujgranadai királyságból alakult Colombiában
folynak. A jubileummal kapcsolatban a fővárosban, Bogotában
nemzetközi missziós kongresszust is terveznek, melynek főtémája
éppen a néger kérdés lesz -b[J.-

GIMESI NANDOR. Alig egy éve ünnepeltük Gimesi Nándor
hatvanadik születésnapját. Rövidesen súlyos betegséget kapott, s
a muU nyáron már koporsója körül álltunk. Pap volt és iermé
szettudós. Néha láttam őt misézni; áhítatában középkori elmélye
dés, a monachus szellem átélése érződött. Ha pedig laboratóri
umában beszélgettem vele, a modern. természettudós nyitott előt
tem beláthatatlan távlatokat.

Gimesi Nándor 1892-ben született vasúti-munkás szülőktől. Vi·
szonylag -fiatalon a ciszterciták közé lépett. Tanulmányai elvégzé.
se ,után hosszabb időt töltött külföldön, de már nem, csak tmnult,
hanem alkotott is. Visszatérve rövid ideig középiskolai tanátrkénJ
működött. 1927-ben egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címlet
kapott, 1943-ban pedig rendes tanár lett. A Szent István akadé
mia 1925-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Or
vostudományi Osztálya pedig 1948-ban választotta tagjai közé.

Mint tudós eleinte a vizek élővilágának megismerésével fog
lalkozott. Felfedezte a Plamldomuces Békefi-i nemzetséget, s ki
tűnő me.Qfigyelőképessége folytán számos ismert egysejtű lén,y
«zeruezetének tisztázásával szerzeii jelentős érdemeket. Tanulmá
nyozta a magasabbrendű növények generatív sejtjeinek keletke
zését is, módszertani vonatkozásban pedig a róla elnevezett ultra
$zűrő feltalálásával és mikrofotograJiai eljárásaival vitte előbb
re a természettudományt, hogy csak a fontosabbakat említsük.

Kolloidikai és seittani felfedezései általában túlmutatnak a
-measzokott leíró jellegen. Mindig foglalkozott a jelenségek puszta
megállapításán túl az' okozati viszonyokkal, az összefüggések ke.
reséséoel. Később lényének teljes dinamikájával az organizáció
kérdéseit kuiatta. Milyen tényezők szabják meg a 'levelek alak
ját, mintáza.tát? A virágok kialakulásának (organizációjának)
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élettani feltételeiről több múnkát írt. Nevezetesek III levelek alak
jának megváltoztatására vonatkozó vizsgálatai is.

Tudományos kutató-munkájában való elmélyedésének ellené
re közvetlen modorú és rendkívüli humorérzék'a ember volt. Bár
nem egyszer mondotta, hogy érzése szerint a terméssettudomá
nyakkal szembeni bizalom világszerte kezd megrendülni, ne~
csalé lelkesen dolgozott, de tanítványainak is sok időt seenteü
még akkor is, midőn utolsó éveiben ízületi bántalmai miatt hoee
szantartó kezeléseknek kellett magát alávetnie. Nemcsak szakmai
lag oktatott, lé1llJlének nyugodt harmóniáján aeok: lepódtek meg
legjobban, akik tudták, milyen akaraterőt kiván heves vérmér
sékletén való állandó önuralma.

I Mint szerzetest nem ismertem, Nem mintha ti/kolta volna, de
óvakodtam, hogy avatatlanul befekintsek abba a világba, mely
- mint jól tudtuk -számára mindennél fon/osabb volt. Má,.
mint egyetemi tanár és európai hira biológus mondotta; "Ha nem
lép/em volna fiatalon seerzetbe, utólag még ezen a hé/en megten
ném."

Poszthumusz dolgozatait jelenleg közlik a szakfoly6iratok.

(Sz. M.)

FelelIJs kiadó: S í k S á n d o r
Budai nyomda ,- F. v.: Farkas Endre 1601 54 - 4800 db



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kic.)'inyesség. Röstelli, nevetségesnek tartja a "kis" öumegta.,
gadásokaU .i\fiérU A bűneink talán olyan kimagaslóan "nagyok",!
Vétkeink többnyire megszokásaiukból származnak; a rossz szo
kások ellen pedig úgy küzdünk a leghatásosabban. ha velük
szemben jó szokásokat ,alakítunk ki magunkban, mégpépdig apró
dolgokban és kitar-tó, fáradságos munkával, Ha nem röstellünk
kis bűnöket elkövetni, ne röstell.iüke kis önmegtagadásokat sem.
Szégyelli, hogy fölnőtt ember létére gyermekléptekkel tipeg'[en.I
A tökéletesedés útja ilyen t:."'Yermekléptekkel kezdődik. Hogyan tud
hatna a gyarló, rossz szokásaiba bonvo'lódott ember nyomban
repülni, m int fl. szentekl Vizsgálja meg magát s kezdje a munkát
azzal, hogv elsőnek ezt az önszeretetet, túlzott magabeeaülést, ki
csiny erőfeszítésektől való hamis szégvenkezést gyomlálja ki ma
gából. Az ön útján, úgy látszik, ez az első akadály. Számoljon Ie
vele; a többi bizonyára annál könnyebben megy majd, minél job
ban sikerült kitépnie ennek még a gyökerét is.

B. P. K. Budapest. A nagyszombati szer-tar-tásban szereplő

"felix culpa" (boldog bűn) kifejezés könnyen adhat okot félreér
tésekre. Semmiképen sem jelenti azt ez a kifejezés, míntha az
ősbűn mintegv kikényszerftette volna a megváltást, Isten fölsé
gét semmi sem kényszerítheti arra, hogy megváltsa az embereket.
Sok régi és mai teológus véleménye szerint még azt sem mond
hatjuk. hogy az ősbűn nélkül nem jött volna el Krisztus. Való
színű ugyanis, hogy az esetben Jézus nem Megváltóként jött vol
na közénk, hanem mint a teremtés királya, feje, középpontja.
Boldogságot, szerencsé- csak olyan értelemben lehet emlegetni az
ősbűnnel kapcsolatban, hogy Adám vétke szerencsésebb volt,
mint az angyalok vétke, mert az utóbbit nem követte a megvál
tás. És mert a rákövetkező megváltás tényében és főleg a, megvál
tás médjában jobban megismertük Isten végtelen irgalmát és sze
retetét, mintha az angyalokéhoz hasonló sorsa lett volna az em
beri bűnnek. A husvéti gyertya megáldásának bimnuszában sze
replő felix éulpá-nak az üdvözültek boldogságához nincs köze.
Tévedés tehát azt gondolni, hogy az üdvözültek boldogsága. a
megváltás következtében nagyobb, mint a nélkül lenne. Ha ős
szüleink nem vétkeznek, akkor talán minden utoduk külön-külön
lett volna alávetve valamiféle próbának. s akik ezt megállják,
azok részére a valóssínűleg tetszőleges ideig tartó földi paradi
csom után mennyei paradicsom következett volna. Az utóbbi sok
kal tökéletesebb, mint az előbbi, hiszen Istell .,színelátása", Illet
ve az ezt lehetövé tevő "lumen gloriae" (a dicsőség fénye, az örök
világosság) az utóbbi részére van fönntartva. Az sem áll, míntha
ősszüleink teste ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezett. volna
a bűnbeesés előtt; amilyeneket Szent Pálnál olvasunk (1 Kor. 15) a
megdicsőült testtel kapcsolatban. Az u. n. "eredeti épség" adomá
nyai következtében kétségtelenül sokkal tökéletesebb volt az, mint
a mi testünk; a szenvedésektől, a rendetlen kívánságoktól, s a
meghalás kényszerétől való mentesség azonban nem jelentette még
azt a tökéletességet, melvet Sz. Pál emleget. Hogy a fizika tör
vényeinek mennyiben volt alávetve, nem tudjuk.
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V. J. Gy. Szeged. A keresztség érvényességéhes nem szűksé

ges, hogy szeutségej, akarjon kiszolgáltatni a keresztelő. Elég, ha
azt akarja tenni, amit Krtsztus előírt, vagy amit. a katoliku>!
egyház tenni szekott. Ha azonban kifejezetten mást akar, akkor
nem érvényes a keresztség, ez esetben tehát az illetönek a katolikas
hitre való átvételénél a keresztséget is ki kell szolgúltatni. Az
eddigi gyakorlat szerint a legtöbb helyen nem volt szükség erre.
Arra a kérdésre, hogy üdvözölhetnek-e azok a másvallásúak, akik
ismerik a Szentírást és mód.iukban is volna megismerni Krisz
tus igaz egyházát, azt kell válaszolnunk, hogy amilyen könnyű
ez elméletben, olyan nehéz a g-yakorlatban. Gyakorlatilag ugyanis
nagyon sok emberről feltételezhetjük. hogyha tévedésben él is.
tévf'dése "jóhiszemü", ezért nem fog elkárhozni. -- 'I'őbhi kérdé
sével kapcsolatban szíveskedjék elolvasni K. Adarn-nak A keresz
ténység lényege című művét, vagy Schütz Dogmatiká.iána k meg
felelő fejezeteit vagy tessék egy helybeli paphoz fordulni.

R. H. Ha a lelki élet A'yiHrelmet jelent az Ön számára, <Ikkor
valahol hiba VDn, merj HZ Úr .Iézus azt mondja: HZ én terhem
könuv ű, az én igám édes. Suso Henrik, a nagy misztikus Az I gaz
.~óg cimű könyvében ezt írja: A jó beálIítású ember nyugodt. Kő

zösségben él HZ emberekkel önteltbég nélkül; szerét hozzátapadás
nélkül; részvéttel van. anélkül, hogy a gondok szabadsáeút ve
szélveztetnék. Elvégzi gyónását, ha nincsen is éppenséggel köte
lezve reá; szorgulmasan, állhatatosan gyakorolja az imát, de fá
I'us::.lúb nélküli, fiinséges módon; fenntartja testi életét, de anél
kül, hogYa testi dolgokban keresné II megnyugvást; nincs sok
féle mondása és formulája, és ezek is egyszerűek és világosak.

K. E. A szeútek feje f()}ött alkalmazott glória (nimbus, aure
ola) valóban nem keresztény eredetű szirnbolum, Indek, perzsák,
egyptomiak, görögök, rómaiak alkalmuzták már. Főleg napot. vi
lágosságot hozó istenségeknél alkalmazták. később a császárok
képein (pénzek. érmek) if; alkalmazták. Mindig valamiképen a
hatnlmat, erőt, diadulmasságot jelentette, nern xiz életszentséget,
A kereszténységben a negyedik századig nem találjuk fel. Azután
Krisztus, Szűz Mária és az an;ITalok képein, az ötödik és hato
dik századtól a vértanúk képein kezdik használni. A nyolcadik
századtól kezdve már minden szent kap gluriolát, amely most már
...alami természetfeletti hivatás jele, még akkor is, ba az illető
"Vétkezik az ellen. Igy Judás is kap gloriolát, de feketét. Nehány
gotlkus képen a martirok gloriolája belűl vörös, a szüzeké fehér,
az egyháztanítóké zöld (az uj-vetés zöldül.) Sziíz Mária mögött
sokszor egy tizenkét csil lagbój álló dicskoszorú ragyog'. Ezek
Izrael tizenkét törzsét jelentik.
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