
NAPLÓ
A MEGTALALT JÉZUS. A szentesi főplébánia-templommeny

nyezetfestményei közt nyomban magára vonja a szemlélő figyeol
mét Endre Béla, a korán elhunyt fiatal festőművész alkotása: a
tizenkét éves Jézus jelenete. Mária és József még nincs a szinen,
a serdülő Jézus a középen ül, körülötte Irástudók. A háttérben
hármas, nyitott, levegős nagy árkád mögött puha, halkszínű, el
múlást hirdető, őszies táj, mely mintha azt akarná mondani. ~
a serdülő Gyermek valami egészen újat, hoz; a régi, a másféles
redes ószövetség és az azt megelőző számlálatlan évezredek, a
Természettörvény idői elmúlóban vannak, kezdődik az új és az
örök Szövetség. Az a~g tudósok vajmi keveset értettek ebből,
mínt ahogyan az újnak nyílását a régi nehezen érti, inert elmú
lóban van. Bár Jézus természetesen nem ment itt a serdülőkor
szokásos emberi viharain, mégis a serdülőkor egy jellegzetes je
lenségét mutatta meg: először cselekszik önállóan, és ssülei "meg
látván őt, elcsodálkoztak," midőn pedig meghallották a Gyermek
rejltélyes és mégis oly mélyen egyszerű feleletét, "nem értették fi
beszédet, melyet nekik mondott,"

Ösz kezdődik most is, midőn gyermekeink ujra a padokba ül
nek és ez az új év sok szülőnek meghozza majd azt az él
ményt, mikor szülöttének gyermekkora végleg elmúlik és a gyer
mek lassú, de zökkenőkkel járó átmeneti periódussal férfivá vagy
nővé alakul lÍit. Ahogyan a tizenkétéves Jézust nem tudta megér
.teni édesanyja és nevelőatyja, úgy járnak a szülők ís, mikor
gyermekük először tesz öntudatos, önálló Lépéseket az életben. Aho
gyan e szent szülők keresték és meg'nalálták Gyermeküket, úgy
kell a keresztény szülőnek is keresnie és megtalálnia gyermeke
lelkében Jézust

Mert a serdülőkornak nemcsak rossz oldalai vannak A ser
dülő minden szellemi képességében jelenrosen előbbre jutot!J, de
színte értetlenül áll szemben e jelenségekkel. Itt van mindenek
-előtt a nagy felfedezés: az "én" második, döntő feUede7k8e, az
öntudatra ébredés. Ez a legnagyobb érték, amelyet, bál' nem érti,
minden áron meg akar védeni. Ennek következménye az erős ön
tudat" mely akárhányszor az ellenmondás szellemében nyilvánul
meg, továbbá ingerlékenység a fiúknál, sértődékenység, mdmóza
lelkület a leányoknál. Az "én"-nel egész beleő világát ís felfedezi,
mint ahogvan egykor, az oly régen elmult gyermekkor küszöbén
a környezetet Iedezte fel, először apró mászkálásokkal, majd
ügy'et1eniil tipegő léptekkel, de rendületlen kitartással, mert erre
okvetlen sziikség volt. Moat a felnőtt gyermek a belső világ té
nyeit fedezi fel, többre is becsüli, mint a külsöt, merb színesebb,
gazdagabb, és több örömöt hoz. A külső világ józan, ssürke és
unalmas. E felfedezés következményei: Iantázia-éleí; álmodozás a
jövőről, verselés, naplóírás és leginkább a befelé-fordulás,az
introversiő.

Ez a befelé-fordulás a magányosság vágyát hOZ7...a magával,
mert az ifjú úgy érzi, őt úgysem érti meg senki. Sok gyötrelm~t
okozhat ,a tájékozatlan folnőttnek a serdülőkorra jellegzetes PSZl
cholog-iai tény; hogy az - Spranger terminológiája szerint -
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nem nyilt feltárulás (Aufgeschlossenheif), hanem z-úl'kózottság
(Versehlossenheitj ; ez a legszembetűnőbb j,ele annak, hogy ti. lel
ki ébredés megkezdődött. Értsük meg ennek lehetséges követkes
ményeit: miért zárkózott, néha emberkerülő, mogorva a serdülő,
miért érzi magát boldogtalannak, anélkül, hogy okát tudná, vagy
a sziilő oka lenne. Metafizikai hajlam fejlődik ki a serdülőben;
míndenben, művészetben, erkőlcsben, vallásban a metafizikai mag
vat keresi. Míg' a gyermek azt kérdezd: hol voltam, mikor még
nem szűlettem megI - az ifjú kérdése: Miért is vagyok t Mi az
&1 értékemf

A nagy változásnak talán legszebb értéke az eszményire tö
rekvés. Ez a hajlam konkrét megtestesülésre törekszik; történeti
nagyságot, élő vezéregyéniséget, nevelőt idealizál; a serdülőleány

rajangását is így kell megérteni, nem pedig erotikus alapon ma
gyarázni. Ennek az eszményire való törekvésnek természetes kö
vetkezménve a radikalizmus: a serdülő megveti a kompromísssu
mokat, az alkalmazkodást. Elhibázott dolog volna őt józ,an, öre
gesen bölcs mérsékletre, fontolgatásra inteni, vagy egyszerű kor
látoltsággal Iemosolyog'ni: helyes útra kell terelni, hogy csak
ugyan valódi értékekért szállfon síkra. E radikalizmusnak köny
nyen imponálhat a tagadás látszólagos merészsége, mely oly meg
ragadóan nyilatkozik meg Kosztolányi Dezső halhatatlan saonett
jében a bal latorról. Bár a serdülő mit sem óhajt jobban, mint a
világ'osságot, mégis mindig ujra 'a kereső pózában tetszeleg ma
gának; mindennek ellentmond, amit hall, vi,tiatkozik folyton, vi
szont született plagizátor, szemrebbenés nélkül teszi magáévá má
sok véleményét, mintha maga alkobba volna. Meg kell érteni tie
hát a valláei krizdst' is, mely elég' gyakori a serdülőkorban és
vallási kételyekben nyilvánul meg. A fejlődő lélek e kételyek
puszta funkcionális voltáf nem ismeri még; nem tudja és vele
egyiitt sokszor a szülők sem sejtik, hogy ezek merő átmeneti je
lenségek, olyanok, mint amikor felhő álla nap elé.

A serdülőben meg kell keresni és találni kell a jót, és helyes
útra vezetni őt. De ez a vezetés nem lehet az elüljáró parancsoló
gesztusa, mert a serdülő nem enrredelmessézre áhítozik, hiszen
éppen a gyermekkor függőség-éből akar fölszabadulni, hanem
vezetésre vágyik, olyanra, melyben szabadsáaát önmag-a által el
ismert embernek rendeli alá. A szülő is lehet ez a vezető, ha ko
molyan és következetesen foda gyermekét. Nem azzal, hogy foly
ton szemére hányja kéreg-dellegét, az átmeneti és nem fontos
tüneteket, hogy miért mogorva, miért nem köszön, miért nem ud
varias. hanem azzal, hogy tiszteletben tartja ·szabadságá,t és se
gít; neki az önnevelésben. Veg-ye figyelembe, hogy kételyei nem
igaZi kételkedésele ; s hogy a régi, a hagyományos elleni lázadása
a vallás terén i'S meg-mutafkozdk, hisz a vallás re-ligio. "meg-kö
töttség" s ezért szabaddá, önkéntessé kell tenni vallási gyakor
latait is. Nem úgy kell felfogni a lelkiéleteti, mint valami száraz
szabálvzatot, mint csupasz kötelesség-teljesítést, hanem mint ön
magunk szabad átadását Krisstusnak és 'a felebarátnak.

Meg' kell találni a mezértés útját az ifjúnak a világnézeti
nél sokszor súlyosabb erkölcst küzdelmében is. Eddig ismeretlen
nehézségek ébredtek benne. csáhító és egyben nndorítók. Uj le.
hetőségekre akárhányszor inkább a kívánesiság és a tudás vágya

489



csábÍJtJj,a. MJeg kell ezívlelni Michael Pfliegler figyelme~tetéaét,
hogy ezen éveknek erkölcsi akarásán koloncként függ a felébredt
nemi ösztön, ha nem tűznek eléje magas célokat és eszményeket,
Ig~i, magaséletcélokra kell irányítani, ez minden.

S ezeket a magas célokat meglelhetjük Annak itJanításáoou.
akit tizenkét éves korában megtaláltak. (Radó Polikárp)

MÓRA FERENC seiiletésének het'venötödik, halálának meg
huszadik évfordulóján az emlékezésnek egy kicsi,ny bokrétáját sze
retnénk letenni ezekben a sorokban a, magyarság ünneplő asztalá.
t·a. Nem azért, mintha meg nem érdemelne valami egészen párat
lan csokrot is, hanem mert úgy gondolom, hogy a magyar bueo
mezők énekese talájI. jó né1)en ves,zi; ha a rózsa, meg babérko
szorúk között olyan bokrétát is !Italál, amilyet mezUláb járó ta
nyai gyerekek szoktak. szedeaetni tanítójuknak tarlóvirá.qból, vad
zsályából, sárga kikiricsből, kék derécébiil, pipitérből és mi más
b6l, amiket 1ingyen ád az alföldi homok.

Előttem van egy jól sikeriiit . fénykép Móra Ferencről, amí.q
ezeket a sorokat leírom. Azért tartom jól sikerűlinek; mert - bár
soha nem láttam életemben - ilyennek ismertem meg őt írásaiban.
Magas homlokán a féloldalt fésült fehér haj alatt a tága,sal
földi ég fényei ragyo.qnak a csendesen ballagdáló bMányfelhők
mögül. Az az lalföldi ég, amelyik egyszerre tud kacagni és sírni,
amikor napsütésben esik az eső, z1lhog a nyári zápor, de a kö
vetkező percekben már megint tiindöklő kék (I,~ "ég. Akárcsak
ll!óra írásaiban.

Szájának egyik szegletében Valami banaio« keserűséu, a'másik
ban meg huncutkodó mosoiu, az a lifljáto,; é.., végtelem"il természe
tes humor, ami akkor ill ·,előbu,qgya.n (f) 8zögedi emberből, haJm,eg
sem seálal: csak haloat, vagy éppen Iciaondol: oalamü, Ettől a
mosolytól derűsek (IZ ő 'irásni, aminek olvasásakor .már o:zelső
monda.toknál ott mocoroa a, lélek alján valami jóízű kacagás, (&

seem. sarkában met; a, rne.qhatódás :könnycseppje.
Bizonyára: ezzel a nwsoUyal üldögél ott ff; halha:tatlansáy örö

kös házának pitvarában 'is - dehogy akstr ő bellebb lépni! ~ és
kár lenne elvenni tőle mosi má,r ezt ai mosolygást valmni n(1gy~
szabásúra és komolyra [méretezett értekezéssei. Tőle, akinek esze
ágában sem voU, hom} valaha is "érettséqi uier legyen belőle.
Ha valaki ecuezer mégis könY1)et irna l1/óra Ferencről, az szá
moljon azzal, hou» onnan túlról is szemébe fú,jja (f) szivarfüstöt
ez az alázatos ember. Nem akart ő labor/ó fáklya lenni, csak af
féle pislákoló pusztai faggyúmécses a mtunn»: tanyák népe kö
flött, ahol snját vallomása szerint "olyan sötét van, hogy még a
tudás szentjánosbogm'ai sem világítanak benne".

Dehát fa.ggyúmécsesnek lenni.isem volt könnyű mesterség az
ő idejében, amikor mindenre voU pénz, de "semmire sem sa:jnál
ták annyira, II pénzt, mint a kulfll1'ára", amikor "a sorsdöntő
években önfeláldozó hazaszeretetet kívántak attól a néptől, am,U
nem tudtak odáig vinni, hogy "ismerje lwzá.ia történelmének ele
meit s lássa abban am-aga szerepéi" - Aki fagfJyúmécses akar!
lenni, amwk egyébnek és minden másnak is kellett lenn.i. S í!1J!
lett Móra Ferencből a magynr kulturo. "mindenpse". Ahogy Juhász
Gyula írja róla: "A jö1'endő Móra Ferenc száz év tnul1Ja nagy
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zavaIrban lesz majd; hCYVa tegye, hogyan osztályozza aet a tii
mérdek Móra Ferencet ..." aki száz, alakban. járt és élt, munkál
kodott az ő népe között.

Egy alkalommal vala,mi pesti literátus' ember lépett be a sze
gedi Kultúrpalota, kapuján. Móra Ferencet kereste. A kapuban
őrködő múzeumi szolga "a Rudolfhoz" utasitotta. Ez 1)01t Móra
személye körüli minisztere", akinek egyaránt 'tisztje volt a .sző
nyegre hullott szivarhamu teltokaríidsa és a:z aoarkor; sírok 'fel
tárásánál való I. kuta.tó-segédesJcedés, va,qy éppen a! kellemetlen
vendégekkel való diplomáciai tárgyalások előkészítése.

Rudolf végignézett az idegenen és megkérdezte.
- Melyik Móra,'Ferencet keresi az úr? '" Mert itt abból főb&

is van!
Valóban. Csak ',ott a szegedi Kultúrpalotában is több volt be

lőle, 6 maga mondta el - Tömörkény halálával kapcsolaltban 
hogy micsoda fura hivalal volt a,z övék: a könyvek kriptájában,
at'kitömött modarak, szárított virágok, az ezeresztendős cserepek
és beiestett vásznak és pusz/'ító molyok országábam. Az Igazgató
itt kifelé tekintély és méltóság volt, befelé robot és olykor ajtó
nyitogató szolga. A kultura reprezentánsa, kis(l'wkok úJbaigaci·
tója iskolai dolgozatokhoz való puskák keresésében, régiségbú
vár és irnok, megfizethetetlen kincsek kezelője és maga rubrikáz
ta papirosokon ötven filléres tintáisüvegek számadója. Köszönő

leveleket kap külföldi akadémiáktól és szigorlásokat a számvevő
ségtől nehány eltévedt fillér, vagy hiányzó olomá71.ybélyeg mioti.
Az argentin kormánnyal cserél indián nyílhegyeket szegedi ha
lasbicskáért és hetelcig járkál ki va:la:mel.yik tanyára s nem, bán
ia, ha bolondnak nézik is, amiért annyit könyörög azért a-sze
métre dobott bronekarikxiért, amit az eke dobott ki a földböl. JI0
solyogw.l hallgatja mindenki, mint valami fölösleges embert, akire
azért szükség 'van, mert nem 'voln.a. kerek a. világ, ha ilyenek is
nem 'volnának benne. Ugyanakkor mindenki természetesnek tartio;
hog]! ő tudjon minden földfölötti és földalaltidolgokat. Egy uí
sováros! lokxdosmesier cédulát küld a tekintetes kuUúrigazgntú
ságnak, hogy tessék annak a. másik oldalára fölírni, melyik H
1)ilágon a letrmélüebb víz, a legmaga"mbb hem) és hányszor nu
gyobb a hold, mint a föld. Szegeden jár eau holland miniszter,
annak meg kell mutogatni a pincétől a padlásig minder",t e amúg
a nevét írja be a, vendégkönyvbe, már ott áll a háta megett emf
alsótanyai ángyó, hogy lelkörn tekintetös uratn, muiassa mán
mög a makkfán azt a helyet, ahol ae én fldJm etesiitt a harcban?
Kávéházban fo.qadnak és az igazgató urai lekéretik Ct szénkéne
gező ,kamQlr'ából, az emeletről a telefonhoz, hogy leg;1JCn seives
megmondani" de rögtön, hogy hán:lJbo.n halt meg Mátyás kiTálJ/,
de ha már ott va,n a telefonnál, akkor azt is mondia 1rlC'[J, ,hogy
mikor égett le a szegedi s,zinház. Vissza se tud menni u' eeénké
neaezéshez, mert már ott van va:laki, akinek a "lepkény" gyü:i
leményt kell megmuta;tni, haddlám, van-e valami igazság abban,
ho,qy "Emerikában olyan lepkények is vannak, akiknek a szdr
nya nemzetiszín?"

S míg mindezeket na,pról-napra szépen el,,!é,qzi, addig eset
leg valaki metreaináiia tőle ,a VII. fizetési osztályt s ezt et "sZine
kura" szolgálatot, ahol unalrnában kénytelen az illető novellát,
vagy· regényt írni.



Érdemes voU e,ú róla, elmondani, mert ez volt Móra és nertl.
csak: ott a szegedi kultúrpalotában volt ő mindenes, hanem egész
életében, jártában-keltében mindenkinek mindenese ezeretett len
ni. Nemcsak úgy volt sokféle ember, hogy lirikus volt, regény
{ró, régész, kutaiá, történész, eoolouus, csillagász, botanikus, et
nografus az élő szó hatalmának embere, társaságot seorakoetatá,
családapa, nagyapa és tanya.i emberek ügyes-bajos dolgai után
talpaló kijá:ró-ember. Hanem úgy is, hogy teljeg szioéoel ölelte
magához az emberi, minden embert; valami evangéliumi tiszta
jósággal és szereiettel, S ezt tette, nemcsak mint ember, hanem
mint író is. AmagyafT irodalomban azért van az ő' nevének be
cses hangzása s ezen az irodalmon belül is abban a részben, me
lyet "népi irodalom"·nak emleaetűnk, egészen kivételes -seerepe.

Előtte is, utána is sokan voltak, alcik: a magyar népről iriak;
vagy éppen a nép számára szándékoltak írni. De ezt a népet, a
magyar parasztot kevesen mutatták be abban az igaz állapotáJ
ban, ahogyan benne él a természetes életben és 'a természetlelet
tiben: egy ugyanazon időben, egyazon lélekkel és kimozdíthatat
lan törvényszeríEségekkel. Kioéieles szemléletmád a:z övé, de ta
lán kivételes helyzetű az a nép is, meüuet neki találkozá!fai vol
tak: az alföldi és még Iközelebbről a szegedkörnyéki nép. Családi
körülményei, neveltetése, gyermekkori nagy élményei is hozzáJ
járultak talán, hogy az embert ő mindig a főld ég atz ég öss.ze
ölelkező vanzásában lássa, mégse tehette volna meg valami forró
hivatástudat nélkül, hogy .ott mutassa be az ő Rókus'ait, Peren
ceit, Andrásaii, Mihályait, Etelieit, ahol azok öröktől fagva vaw
elrendeltetésükben élnek, ott "ahol nem án az Isten és az ember
k?zé sem"!'ti, az" Isten meeüelen. tenyerén fekszik aJz ernberele me
,<;~telen szwe ...

Ezért maradt benne ő maga is - talán tudaJlanul is - a; cél
szedt szegény emberek szivében ég még imádságaiban is. Ott ül
tem. egy alkalommal ein! szegedkörnyéki lakodctlmas asztalnál,
ahol különös hangú asztali áldásra figyeltem fel a vőfélylroszÖ'n
tők között.

"Teneked is volt erlY Fiad:
Az inges kis Jézus miatt
Add meg nekünk
A mindennapi kenyerünk!" - hang,zott ez a sajátosan ma

gyar hangú asztali l könyörgés, amiről dehogy hitte Móra IFerenc,
hogy valaha is imádság lesz belőle.

Akik válo(Jatoft elbeszéléseinek kötetét összeálUtották, a; kQnyv
m~zető elbeszélésének tették meg a "Szeptemberi emlék" címűt. S
(J,kárhányszor szedegetnénk össze ujból az ujból válogatott mun
káit, nem lehetne eléiiik. mást tenni, mint ezt, hiszen írá!fainak
alaphangja ebben sürűsödik. Ki ne ismerné ezt a könnyek kQzül
;ílOsoly.qó dráoo. írást, ahol Móra életének indulását írja le. A
harmadik középi.skolaiosztályba menendő gyermek vergődő lel
két, akinek szülei nem tudiák. rnegfizetni a ta.ndíjat .g így kilátás
talan marod a szeptemberi iskolába indulás. Ott ténfereg a piaci
koiák között az iskolaév első heteiben és szívszorongva várja, míg
elhangzik az órák leeedetét jelző csengőszó. Azután odalopakodik
((,Z 08zfály nyitott ajtaja elé s amikor a [ele« tanuló sem tudja
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kielégitő fo-rditását adni az "Unus es Deus"·na;k, nem birja ki
to-vább, hanem szédülten bekiáltja az ajtón:

- Egyedül te 'vagy az Isten!
Ezt még a kis Móm mondia; Móra Márton félegyház'i szegény

sziIcsmesternek az iskola paradicsomka,puján kikergetett fia, de
l~mi az elbeszélésben ez után következik, azt már MÓ'm Ferenc;
l~ író mond.ia:

- Egyedül te vagy' az Isten! Ha egy kicsit messzi vagy is",
ha. sokszo-r n-em is érsz rá a fó"ldre nézni, ..

lrói vallomásnak, összes műoek: mottójának ez nemcsak ele
gendő, hanem kivételesen nagy is. A legna.gyobb!

De van egy Móra Ferenc, akinek meséskönyveit a gyerekek
csak olyan becsben tartják, mint az imádságos könyvüket. Még
azok is, akik már őszülő hajja,l ezeretnek néha gyermekek lenni!

Ú gy történt, hogy első olvasmányom, a K i n c s k e r e s ő ff- i s
k ö d m ö n volt. Apámtól kaptam egy karácsonyra. Dehogy tud
tam én, hogyameséskönyvet úgy írják. A gyermek ügyet sem
vet a könyv tábláján a cím lelé kanyarított névre! Középiskolás
koromban első keresetemből a R a b e m b e r f i a i t vettem meg.
Ezt is a szép tábl.ája, mea érdekesnek, izgalmas'nak tetsző címe
után Csak később döbbentem rá, hogy ennek a tábláján is ugyan
az (l' név van felírva, mint a kincskereső kisködmönén. Senki se
csodálkozzék rajta, hogy mikor azután el kellett kezdeni a. me
séskönyvek vásárlását a gyermekeim számára: már nem a cimek:
után néztem, hanem a táblán ragyogó név után. A fia.m Iunnar
rá is jött erre s egyszer meseolvasás alatt, összetapadt lapok szét
bontása közben megkérdezte:

- Ugy-e, édesapám, minden meséskönyvet a Móra Ferenc
írt?

Meg kellett mondamom, hogy bizony nem 1nindegyiket Ő írta.
.A gyerek na.qyot sóhajtott s láttaní sokáig elmerengő telr..i'lt

tetéből, hogy bizony csak jobb lett volna, ha a számtanklinyvet
is az a Móra Ferenc írta volna meg. M. F.;

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS HITVALLO emléket a római
misekönvv szerínt szeptember 2-án ünnepli a világegyház. Ewn
a napon mindenütt a világon, ahol katolikus misét mutatnak be
így könyörögnek az egyház papjai és hívei: " ... kérünk Min':
denható Isten, hogy Szent István hitvallód hi1'oét megfelelő áldo
zRit.készséggel kövessük, aki ugyanazon hiv terjesztésével kiérde
melte, hog-y a földi királyságból, a mennyor&z.ág dicsőségébe jus
son". A Római Misekönyvben azért került erre II napra S~.ent
István ünnepe, mert a keresztény hadak 1686. szeptember 2-án fog
lalták vissza Budát a törököktől. XI. Ince pápának. a török
ellenes hadjárat lelkes és bőkezű támogatójának ez a rendelkezése
azonban nem tudta áttörni a magyar egyház ősi hagvományát H
Szent István ünnepét. továbbra is augusztus 2O-án ülték meR" 11
djukovári zsinat 1706-ban Patatíeh György boszniai püspök, S;.ent
~~tvá~ nag?tis~~lőjén~k elnöklésével foglalkozott az ü1ll1ope~'::
újbűlí szabélyoeásával es Szent István napjá1 megint csak au-
((Us.z.tus 20-.ra tette. XIV. Kelemen pápa azután Mária Te:-é~d-'J
IdeJe':!, amikor a Szent JobbOit Raguza domonkos kölosto r.iból'
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fényes barokk pompával Budára hozták, hozaádárult az augusz
tus 20-i ünnepléshez.

Érthető is ez, mert augusztus 20-nak a hagyománya nem volt
könnven kitörölhető a nemzet emlékezetéből. hiszen megünnep
lését még Szent László király dekrétumainak első könyve ren
delte el erre a napra. "Ezen szent gyűlésben - így szólt az 1090.
május 20-án tartott szabolcsi zsinat határozata - az igen tiszteH
László király által rendeltetett és mínden püspökök ál~al magasz
taltatott és szeníesíttetett, hogy Szenit; István királly, Ge,lilért vér
tanú és SzentMárton ünnepe, előtt a harmadik nap, mint szent
ünnepek megtartassanak," EgyúMal Nagyboldogasszony napjáról
erre: a napra helyezte át László a Szent István rendelte törvény
napokat, amikor is minden szabad ember me,gjelenhetetb a király
széke előtt li ott panaszát elöadhatta, Megemlékezik a nap jelen
U;ségéről a magyar Magna Charta, az Aranybulla is, amelyben
U. Endre 1222-ben így nyilatkozik meg: "Rendeljük, hogy éven
ként, ,a Szent Király ünnepét, hacsak némi súlyos fog1alkmás
vagy betegség által nem akadálvoetatunk, Székesfehérvárott tlar
tozzunk üllení.' Zsigmond király 1433-ban búcsúkat eszközölt ki
a székesfehérvári és a váradi székesegyházak számára "mivel
azokban a S7.J8nt Királyok ereklyéi az év bizonyos napján k~tisz
&letre tétetnek ki." Ez a rendelkezés tarra vall, hogy az erek
lyék tisztelete már ekkor általános volt s erről tanúskodnak más
történeti források is.

A török háborúk után csak Mária Terézia korában kezdetit
feléledni ismét Szent István széles körű és nyilvános tdsztelete
és hangozottak fel újból egy-egy középkori Szent Ieuván-offielum
és antifona hangjai a nép ajkáról: "Columna sacrae fidei, decus
Pannoniae, Rex Sancte Stephane". (Vö. a Vi~ilia 1953. augusz
tusi számával.) Már-ia Terézia azt tervezte, hogy .a török há
borúk zürznvaraiban el>tiünt, majd megtaláH Szent Jobbot feltalá
lásának napján (május 29-én,) Szent László napján (június 27
én), Budára visszahozatala napján (július 21-én), István testének
felemeltetése napján (augusztus 20-án) és Szent Imre napján (no
vember ;'í-én) 3-8 napra, köztiezteletre tétetik ki. Mindebbőj nem
lett semmi, csak az augusztus 20-i hagvományds ünnepnap ma
radt meg". 1818-han .Tózsef nádor az ünnep országos jeHegét meg
erősíteni óhajtotta s magyar nyelven szerkesZJtie:tt iratában a hely
tartó tanács útján rendelkezett arról, hogyan kell "Nemwttí:nk
bötsös ünnepét dicsőíteni".

Eze,kbe s a későbbi hivatlalosan is serkentett nyilváno" ünnep
lésekbe belessövődtek dinasztikus és nemzeti szempontok is, de az
egyház Iiturgdájában, antifonáiban és a hinmuszokban, Szent
Ietván tisztelete lényegében nem változott. MegmaradIt olyannak,
amilyennek fi magyar középkor szánta. Ma is azt a f\érfiút tisz
teli benne, aki erős és hatalmas király létére mindermél jobban
törekedett H, mennvei korona elnyerésére. (Sz. E.) ,

EGY SZENT PAPA EMLJ~KEZETE. Az 10M. év április ha
vának utolján n lateráni palota mély szomorúságba öltözött: a
kereszténység atyja, a jóságos és szelíd nr.. Leó pápa halálos
ágyán feküdt. lB-án na.Qy áhítatta,l teloette az utolsó kenet szeni-
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séaét, Azt kívánta, hogy a ssent cselekménynél minél több euy~

házi és világi legyen ielen. E részben ugyanis teljes mértékben
osztotta a magyarság első apostolának, a hatvan évvel előbb mefl.
halt Szent Wolfgang regensburgi püspöknek felfogását, aki halá
los á,gyánezl mondoita környezetének: "Engedjétek be az embe
reket. Hiszen nem a halált, hanem a bűnt kell szégyenlenünk.
Úgy illik, hogy a püspök nyilvánosan váljék meg az élettől, homl
lJéldájából kiki lássa, mit kell kerülnie az életben s mitől retteg
nie a halálban:' A szertartáe befejezése után a nagy beteg han.
gos imádságba kezdett, de nem az Egyház hivatalos nyelvén, la
tinul, hanem. a,mint gyermekkorában édesanyjától tanulta, né
metül. Utána még egy napig élt..tO-én 'csendesen elhunyt. Sirhe
lyét NamI Szent Geraetu pápa oltára meüett. jelölték ki, akinek
egész életében nagy tisztelője, pápa korában pedig hűséges 'köve
tője volt.

Brúnó - ez volt eredeti neve - az elszászi Egisheim várában
seiiletett a német királyi házzal közeli rokonságban álló család
ból. Atyja nagybátyja. volt a későbbi II. Konrád csás.zárnak, a
frank dinasztia megalapftójának. Jámbor szülei már ötéves korá
ban Bertold touli püspök nevelésére bízták, később pedig a csá.
!!zári udvarba küldték világot látni és tapasztalatokat szerezni. Az
udvarban daliás termeién és férfias szépségén kívül főleg nagy
jóságával tünt ki. Mindenki csak "a jó Brúnó" néven ismerte és
emlegette.

A reményteljes ijfú éppen huszonnégy éves volt, mikor al né
hai. meetere halálával mcg'Üresedett kicsiny ü szegénye.~ touli
egyh4zmegye p'ÜspökélJé választották. Püspöki hiva,t'ását ig'azi
.'?zent komolysággal fogta fel; élt-halt az egyházi élet tisztaságáért
~' az eláradt bajok és visszaélések megsziintetéséért. Ehhez legjobb
eszköznek a clunyi reformmozgalom felkarolását vélte, mely ak
kor, Odiló apát kormántteása alatt már a legjobb úton volt, hogy
világmozga.lommá bontakozzék ki, A clunyi mozgalom szellemé
ben nagyon sokat tett az isteni tisztelet fényének emelésére. Kü
lÖMsen az egyházi zenét karolta fel nagy seereteitel. Maga is
zeneértő ember volt. Nagy Szent Ger,qely tiszteletére írt szerzemé
nyével általános elismerést aratott. Huszonkét esztendőre terjedő
püspökségével sikerült elérnie, hogy ai jelentéktelen touli piis
lJőkség mintaegyházme.qye lett, melunek példáját német; és francia
rpszről egyaránt sziucsen. kiioeiték, ,

De Brúnó nemcsak belelé, hanem kifelé 'is jelentékeny 'nuakö
dést fejtett ki. Bölcs tanácsával mindi,q szívesen állott rokonai,
T!. Konrád (1024-39) és lll. Henrik (1039-56) császárok rendel
kezésére és annál a kicételes tekintélynél fogva, meluet a francia
királyi udvarban is éloezett, többször eredménuesen. segített el-
..,Jmítan,i azokat ae ellentéteket, meluek. a két szomszéd na:g'y nem
zet között idő1'ől.időre ielmeridtek, Ha ezekhez hozzávesszük egyé
ni vonásait: nyájas és mer/nyerő modorát, páratlan emberszere
tetét és szigorú aszkéta életét, könnyű megértenünk, hogy mikor
1048-ban II. Damasus 23 napi k01'mányzása után ismét meg'Ürese•.
dell a pápa·i trón, a 'Wormsi birodalmi gyűlésen a császár, a római
követek és a btzodalmt nagyok bizalma egyöntetűleg feléje far
dult. Ö azonban csali három.napi gondolkodás után és csa.k azzal
a kikQtéssel fogadta el a. jelölést, ha a császár kinevezéséhez a
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római P<Lpság és nép választása is hozzájárul. A császár kéez
örömest beleegyezett ebbe, mire Brúnó egyszerfi zarándok módra
nekivágott az útnak, a legkeményebb téli időben. Az Őrökváros
kapuját, a Porta del Popol6t, 1049 február 2-án, Gyertyasze'1delő
BoWogasszony ünnepén lépte át. A r6mai nép egyhangú lelkese
déssel fogadta és habozás nélkül megadta hozzájárulását a császár
kinevezéséhez.

A február 12-én végbement beiktatásra a lázas munka évei
következtek. Az új pápa - immár nem Brún6, hanem IX. Leó

nagy célokat tflzött maga elé: meg akarta újitani Krisztus
Egyházát. Mindenekelőtt a papság életét akarta megtisztítani a
cl hozzáiapadt sok szennytől és piszokt61. Mert a papság akkori ál
lopota, az előző két század tömérdek külső és belső zava:rának
és mély erkölcsi süUyedtségének szomorú ö1'ökségekéni, sok jo
gos panaszra adott okot. Különösen két bűn uralkodott el rajta
nagy mértékben: a régi papieszrnény diseének, a celibátusnak el
hanyagolása és a lelki hatalomnak pénzen való oáeártáea: akk.ori
'mIŰszóval élve a klerogámia, másnéven nikolaifizmus és a si7)W-
nia. .

Le6 pápa habozás nélkül váUalta a szerepet, rnelyet a Gond
viselés szánt neki. Hű munkatársai: a lotharingiai szármaaású
Humbert és Frigyes bíborosok, Damiani Szent Péter, a kor leg
nagyobb tudósa és legszigorúbb aszkétáia s főleg a fiatal Hil-.
debrand seubdiákonu«, a későbbi V II. Gergely pápa odaad6 tá
mogaJásával az egész vonalon felvette a harcot a visszaélések el
len. Az első három esztendőt úgyszólván álland6an úton töltötte:
zsinatokat tartott, szenthelyeket keresett és ezentett fel, szenieket
avatott s fejedelmeket békített össze. Különösen zsinati tevékelYY
ségével ért el nagy eredményeket. Hcdéoes pápasága alatt nem
kevesebb, mint tizenegy zsinatot Mvott össze. A eeinatokon. szi
gorú határozatokat hozatott a simonia és a papok nősülése ellen,
erélyesen megfenyitette a méltatlnn fŐP<Lpokat, sz6t emelt a sze
gények érdekében és biztositani iparkodott a püspökvála.sztások
szabadságát. Az eredmény természetesen nem mindig felelt meg a
bele fektetett munkának. Hiszen századok óta beevődött visszaélé
sek me.qszüntetéséről volt sz6. De már maga az a tény, hogy az
egyházi reform irányítását visszavonhatatlanul az arra leghíva
tottabb tényező, a pápaság kezébe tette le, felmérhetetlen boio
dást jelentett az előző két száeadho« képest. Hiszen itt nem kevc
sebbr6l, mint a clunyi. kolostorból kiindult reformmozgalom be
tetőzéséről volt sz6. IX. Le6 új korszakot nyitott az Egyhá:;; tiYr
ténetébew és utódai számára kijelölte a felemelkedés útját. Az
egyháztörténelmn tehát joggal sorozza őt a kdeépkot: legnagyobb
pápái közé.

Nekiink magyaroknak külön okunk is van tisztelettel és há
lával gondolni a szent pápa. emlékére, mert nagyarányú békeszerző
tevékenységéből bennünket sen rekeszett ki. Ismeretes, hogy HfJ1'1
dk császár 1051-ben és 1052-ben fegyveres erővel akarta rákény
szedteni I. Endre királyunka.t a német hűbéruraság eüsmerésére.
A pápa, aki György kalocsai érsek révén már franciaországi út
jába.n értesült a magyarországi helyzetről, szerette volna béké»
úton elsímitani a viszályt. Béla herceg 1051. é1)i diadalmas had
;járata után követe, Hugó clunyi apát segitségével keresztül is
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vitte, hogya magyarok megigérték a császárt6l követe~t régi adó
megfizetését. H enrik azonban nem érte be ennyivel. O feltétlen
hűbéri hódolatot követelt s ezért 1052 őszén Pozsonynál ujból be
fört az országba. Endre ezúttal is a pápa közvettiését kérte. Erre
Leó immár harmadízben is átkelt az Alpokon és mivel Henriket
'már nem találta Németországban, utána sietett a pozsonyi tábor
ba. Csakhogy közben fl. helyzet gyökeresen meaoáüoeoct: Zoti
mund búvár meréez tette, a német hajók megfúrása az ostrom
abbahagyásám kényszerítette a császárt. Henrik most már haj
landó tett volna. az előző évi feltételek mellett békét kötni. Csa.k
hogy mosi már Endre halla.ni sem akart adófizefésről és teljes
függetlenséget követelt országának. A pápa, nagyon rossz néven
'oelte álláspontjának megválioztatását és kiközösttéssel fenyege,w
miatta a. királyt. De nincs rá adatunk, hogy fenyegetését bevál
totta, volna; csak annyit tudunk, hogy október első napjaiban Po
zsony alól Regensburgba távozott.

Tudomásunk ezerini ő volt az egyetlen pápa, aki mint pápa
nalana magyar földön megfordult. -bg.-

KÉT s'rATISZTIKA. Párisban 1954 március H-én a' város
valamennyi templomában és kápolnájában megszámolták a szend>
míséken résztvevő hiveket. A rendkívül tanulságos vallásszocdcló
giai adatokat nemrégiben közölte a ,,8emaine Religieuse". A pá
risi egyházmegye plébánia-templomaiban s a hozzájuk kapcsolt
kápolnákban és Ielkészségeken magában a fővárosban 335,4H2 hi
vő, a külvárosokban 205,416 hívő, összesen tehát, 540,908 hívő hall
l:;'a1tott szentmisét: egyéb templomokban és kápolnákban (a Szent
Szfv bazilikában, kolostorok templomaiban és kápolnáihan, inté
zetek, kórházak helyiségeiben, keleti r itusúak és idegennyelvűek
kápolnáiban, stb.) a fővárosban 67,046, la külvárosokban 18,177,
összesen 85,223 hívő; az egyházmegyében tehát március H-én, va
sárnap összesen 626,131 ember hallgatott szendrnisét,

Ez a szám 380 plébániatemplom és lelkészség (főváros: 148,
külvárosok: 232) és 568 egyéb templom és kápolna (főváros: 384,
külvárosok: 184) között oszlik meg, összesen tehát az egész. egy
házmegye területén 948 kultuszhely közöst (ebből 532 Párisban, 41(j
a külvárosokban). A szentmisék száma, amelyeken a hívek [elen
lehettek, Pár-isban 1607, a külvárosokban 1225, összesen 2832.

Igen érdekes a hívek megoszlása a szentanisék ideje szerint:
hét óra előM Párisban 6(j43 (a misohallgatók 1,7 százaléka), a kül
városokban 2ű27 (1,2%); héttől háromnegyed nyolcig Párisban
20,680, külvárosban 16,120 (5,1 és 7,2%); nyolctól háromnegyed ki
lencig Párisban 44,416 (11%); külvárosban 28,078 (12,6%); kilenc
órai szentmisén Pár-isbau 77,146 (19,2%), külvárosban 56,435 (25,2%);
tízkor Párisban 8a,100 (20,(i%), külvárosban 54,338 (2,4,3%): tizenegy
kor Párisban 104,786 (26%), külterületen48,941 (21,9%); tizenkettő
kor Párisban 44,947 (11,2%), külvárosban 5148 (5,3%): estd misén
Párisban 20,838 (5,2%), leülvárosban 11,906 (5,3%). Feltűnő, a mi
viszonyainkkal összehasonlítva, a reggeli szentrnisék gyér láto
g'atotl.sága.

Herman Fisher léopoldvills-i hithirdető érdekes könyvet adott
ki "A papok a világ szolgúlutában" címmel. Figyelemreméltó ada
tokat és statisztikát közöl többek között arról, hány hívőre jut
egy-egy pap a világ különböző részein, J)}"z,erint Belgiumban 720,
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Franciaországban 2000, Spanyolországban 945, Olaszországban 1004,
Portugáliában 5000, Ausstr-iában 1057, Irországban 607, Némator
szágban 940, a kőzépamerikai államokban általában 10.000, Bra
zillában 6600, Argentinában 4174, Kolumbiában 2701, Mexikóban
4000, Kanadában 469, az Egyesült Allamokban 600 katolikus hí
vőre esik egy pap. Ami a misszdós területeket illeti, Fisher sze
rínt Nyugat-Afrikában 3221, Közép-Afrikában 2192, Dél-Afriká
ban 804 hívőt kellene egy~egy papnak ellútnia, - Tegyük hozzá:
rendes körülmények között egy papra általában 1000 hívőt szok
tak számítani,

A GYAKOR! SZENl'ALDOZASRÖL szólt legutóbbi körleve
Iében. híveihez Laliter nancy-i püspök. Hivatkozott X. Pius pápa
útmuiatásara és hivatkozott arra, hogy vannak katolikusok, akik
ebben a kérdésben más áltáspontot foglalnak el. Miértr Laitier
püspök föl s,:<.'ó lit ja hiveit, vizsgálják meg közösen ezt a kérdést.
,,::io/fan ecismerik - mond.ia - hogy a gyakori szenuildoai« igen
hasznos, azt állitják azonban, hogy kifogástalanul eleget tesznek
vallási kötelezeftségiiknek, ha évente csak egyszer, husvét táján
áldoenak. Ezeknek hamis fogalmaik vannak a katolikus életről.
agy tekintik azt, mint tetjesilendő kötelezettségek és föladatok
együttesét. Jstenem - gondolják - az Egyház. némi kis erőfe

S~ tést, néhány "gyakortatol" kíván tőlük; tni megtesszük s ez
zel el is intésiiik a dolgot. Ez azonbam: tévedés, Jsiennek nincs
szüksége a mi "aiándékainkra". Mint a szülő, aki nem magama
gáért kívánja, hogy gyermekei dolgozzanak és engedelmeskedje
nek, hanem azok iaoúért és jÖ'IJőjéért: úgy Jézus is a mi igazi
boldogságunkért kéri, hogy kövessük őt, tegyünk ho,zzá hasonlók
és tökéletesek, mini a mi mennyei Aiuánk;', Mindenesetre éppen
csak a nélkülözhetetlent követeli tőlünk, éppen csakráállít a tö
kéletesség útjára; a mi dolgunk, hogy luuadiunlc rajta és fölfe
dezzűk, hogy Isten százszorosan fizet. I gy jár el az Egyház is:
hirdeti, hogy nem lehet Életünk ~egatább az évi egyszeri szeniál
dozás nélkül; mintha. az édesanya figyelmeztetné gyermekét, aki
nem érez éhséget, hog,lJ naponia. legalább egyszer enn'íe kell; ezzel
elélhet, de mindenesetre helyesebb, ha nem éri be ennyivel ...

De mások is csak egyszer áldoznak! - felelhetik erre; II tu
dom, az emberi tekintetektől való félelem nem halt ki belőlünk.
Tudom, mekkora bátorság kell hozzá, hogy egy kis faluban sza
kítson valaki az évtizedes szokással, s mekkora állhatatosság a
rokonok és szemezédok megjegyzéseinek elviseléséhez: Lám, ez
gyakran áldozik, mégsem lett jobb tőle! Mindezt tudom, mégsem
nyugodhatorn bele ebbe a bénító kölcsönös félelembe, mikor azt
is tudom, hogy eUJJnéhány hívő példás bátorsága egy egész egy
házközséget magával ragadhat, ..

Ismét mások azt mondiák: sZ'ívesen áldoznánk gyakmbban, de
az élet nehézségei miatt lehetetlen m,egtennünk".. A városban
az élet naponia. általában colamivet később kezdődik, mert ké
sőbb il~ fejeződik be. Az esti társas összejövetelek és szórakozások
miatt bajos a hí1'őnek korai misére mennie; vasárnap jólesik kissé
tovább pihennie, ezért későbbi misére megy s azon, a legú.iabb
szentségi böjtre vonatkozá rendelkezések ellenére sem " szokás"
áldozni. Faluhelyen meg a hajnali, korareggeli munka oly kemény
és fárasztó, !togU a hívő hétköznap el sem igen juthat korai mi-



sére, későbbi misén pedig azért nem a1dozhat, mert nem birja ki
mindiiesze nénd folyékony táplálékkal. Aztán meg az is nyilván,"
va-ló, hogy a termelő munka folyamatosságát nem lehet megszaki
iani,

Ezek (I ién:uezők valóbnn fönnállnak, a hívő számár« azonlian
mégsem. leküzdhetetlen nehézségei a gyakori szeniáldozásnuk. lIfin
denekelátt a lellc!űség 1)égső határáig élnünk kell aaokkal a köny
nuiiéeekkel, amelyeket a Seenlaiua a seeniséoi böjt enyhítésével
és az esti szenimisék bevezetésével nyujtott. Ezeknek a rendelke
eéseknek éppen ez a legfőbb léljogosultságuk: a gyakOlf'i áldozás
'phcfő1:é iétele. De niindez meddő marad, ha a hivekben nem él
az lsten után való éh sén, ha nem hajlandók megbirkózni azokkal
fl. nehézeéoekkel, melyek a valóságban rendszerint jóval kisebbek,
mini cmilstennek !estjiik őket, B ha nem találjuk meg mi magunk
a módját annak, Iwgy munlcánk: kifogástalan végzését, álla:pot
'!('li kötelességeink hiánytalan teljesítését harmónikusan össze
('.IJ!Jrdcssiik mély seentsén! életiink ki1!ánabnaival.

It/cn, csakho!JY én nem oauuok méltó rá, hogy gyakran áldoz
zam! - Iwng.7:ilc az úlabb ellenvetés. S ez réseben igaz, részben
nem. Vannak n ri/Jok, amikor megárt az embernek az étel, metu
máskor táplálja. Az Úr testével is 'igy van; senki erről erőtelje
sebben és métnebb nygodalommal nem beszélt, mint Szent Púl:
Aki méltntlanul eszi c Kenyeret vagy issza az Úr vérét, 'vét az
(r,. teste és /'he ellen; bűniis lesz az lír szemében, mint azok. akik
Krisztus! lialdlra adták. De senki ne ieleiise el: az evangéliumi
seáeadost méUatlansága nrm akadályo.da meg abban, hogy re
ménstlcedick; 111('TI tudta, hogy Jézus hatalmasobb a roesenál; és
Zakeust scm akodályozta meg méltatlansáq« az örömben, mert az
(Tr iryalma felelt az Ő szeyén.yes narmlelkíiségére. Semmi nem
oly rcseedelnu:s a keresztény számára, min! 71(1, belelJubózik nyo
JlwrlÍsri.qri-ba. AI,OfIY a galileai betegek nem. haboetak nyomol'lí.
sártulwt megmutalni az Úrnak, úgy muiassuk: met) mi is letkűnk
oruosának, a lJOpnak; ne várjunk ünnepre, vasárnapra, sem arra,
hogy valami halálos »étek miatt. kelljen Isten bocsánatát kérnünk:
rp,I]yiiuk emJszeríiek és mindig készek rá, !tO{]Y résztvegyünk Krisz
ius lakomáján.

De csak a .~úlJJoS biin. tart vissza egyeseket a gyakori szent
áldozástól? K ö,zépszerüek va.qyunk, jóf01'mán semmi erőfeszítést

ilem tesziink s a bocsánatos bünök nem nagyon a.q.qasztanak; mégis
(ld mondlule: Jobbak akarunk lenni s addi.Q várunk a. gyakori
áldozással, amíll e.z nem sikerül. Mintha ,.kiérdenzelhetnénk" ezt
a ke[Jyelmd, és miniho. ,.bebizonythatnánk" Istennek, hogy nél
kűle is niit.iik: oalamire! Me.l]bénít e.z rt kéiiueskedű gőg; eiielei
tett rrlünk, ho.llY Jézus megszaporította a kenyeret és azoknak
rendelte az OUári.~zentsé.Qet, akik minduntolan. botladoznak az
úton. Nem seemélucs erőfeszítésünk', hanem az Élet Kenyere ad
('rőt nekünk (~s sznba.fZít mea lassan, X. Pius szavai sz'erint, a
bocsánato» bünökWl li mindattól, ami azokhoz kapcsol.

Vansiak, akik már voltak auakor; áldozók, eztán. abbahagy
ták, nuuiúk sem igen tudják miért, talán családiak; talán 1'alami
félelem ébredt benniik, Ez n félelem szó kissé talán erős: de lás
«unk. tisztán maaunkbanl Vonnak. buzgó világiak, akik: észreoet
ték, hogy a .G.1mkori áldozás folytán lnssankint szakítani fognak
bizonyos seolaisaikkul, meluekhe» titkon ragaszkodnak, s ettől
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megiJedt~k. -ogy vannak, mint az evan,qéliumi ifjú, aki nem riad
meg Isten parancsainak követelményeiMl, de akit a tökéletesség
perspektívája egyszerre elrettent. Hogyan is ne értenénk meg
ezeket! De olvassák el ujra és ujra az evangéliumnalr ezt a rész
letét és hasonlítsák össze az ifjú szomorúsá,oát az apostolok örö
mével, akik nem néztek hátra, hanem mindent otthagyva követ·
fék őt.

Sokkal többen vannak, akik csalódtak. Gyakran áldoznak,
mégsem lesznek jobbak, s ahelyett, hogy lelki örömöt éreznének,
mind nehezebbé válik számukra a keresztény élet. Hát igen, lehet
naponta áldozwl s ugyanakkor mefl'ragadni a lelki kőzépszerü
séúben. Mert lehet a.néllciil, hogy méliailomul áldoznánk, lanyhán)
nagylelküség nélkül áldoznunk. llfárpedig az áldozó készsége egy
általán nem közömbös a szioébe ioiuuiott Krisztue isteni. és titok
zatos hatása szempontjából. De az is lehet, hogy noha egyáltalán
nem vagyunk középszerüek, e.qyszerüen nem 'vesszük tudomásul
haladásunkat, mint a gyermek növekedését. A lelki örömök és
az Isten sugallatainak való könnyed enoedelmesséa pedig, ellen
tétben sokak hiedelméuel, korántsem föltétlen ismérve a jó ál
dosásnak.

Ezen a téren ajánlatos fölvérfezni magunkat misuleniéle iéoes
hiedelemmel szemben. Annyiszor hallottuk, hogy Jézus "beszél"
ahhoz, aki ".iól" áldozik, hogy segíti őt imádkozni és átalakítja
6t a maga élete szerini, ho,oy egy kissé mintha túlságosan is a
boldog lángolás szeniséirének képzelnénk az Eucharistiát. Holott
Jézus megváltó halálának seeniséae az, meluet akkor rendelt szá
munkra, mikor elhagyni készült a világot, hogy az Atyáhóz men
jen; és naouon jól tudjttk, mi volt az ő Husvétja: Az Emberfiát
kiszol.qáltat.iák apo.oányoknak - olvassuk Lukácsnál (18, 32-33)
- ki.Qúnyolják, bántalmazzák, leköpdösik, aztán meoostrooezák és
megölik; de harmadnapra föltámad. Ebben a szenvedő és dicső

séges szándékban kell áldoznunk, szdndékban, mely egyben a
miénk. is. Mellékes tehát, hoou szentáldoz'ás után imádságunk ne
hézkes-e és erőfeszítésünkbe kerill-e a szereiet, vagy nern. A jó
áldozásnak az a jele, hogy összeszedjük erőnket, még akkor is,
ha lelkünk szomorú, s igyekszünk. mint Szent Pál mondia, az Úr
halálát hirdetni, va..gyis az O irántunk való ezereteiét. bátor, kész
séges. s ha kell, [elebarátninlc javának s állapotbeli kötelességeink
nek föláldozutt életünkkel. (c-x)

A 150 ÉVES GI1JORGE SAND. 1803-ban vagy 1804-ben szüle
tett és 1876-ban halt meg; élete majdnem pontosan háromnegye
dét éri át, a XIX. századnak. Mázpedig éppen a változásokkal és
eseményekkel teljes háromnegvedét, Amikor szülotik, akkor Iesz a
konzulátusbój császárság. Növéstől sápadt, zöldesbarna arcú, nagy
szemű vadóc..kislányként éri meg ennek bukását s a Bourbonok
visszatértét. Zavaros serdülőkoránakmagánya, titkai, összevissza
olvasmányai közül érti meg néha-néha ennek egy-egy eseményét.
Fiatalasszony s kezdő írónő az 1830-as forradalomban. Érett és
tapasztalt 'aS&ZOl1Y, s híres, sőt hirhedt neve nemcsak a párisi.
hanem az európai íróvilágnak is, amikor kitárul előtte a század
első harmada utáni Európa, mégpedig a régi is, az új is. Az a
régi Európa, amely francia, olasz és spanyol arísztokrácía és
"nag'y" társuság h17H szalonéletével fl ugyancsak a még féligmed-
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dig feudális parasztságával s egyben "fe~tőiU tájaival még a mult
századé. De föltárul előtte az az új Európa is, amelyben már a
bányák és a gyárak sokasodnak s Páris körűl meg'jelenik a pro
letárok lakta öv. Mint uegvvenötéves asszony km-társa az 1848-as
forradalomnak. Ekkor már írói pályafutásának két jelentős kor
szaka is van mogötte. De móg' mindig majdnem három évtizedet
él meg s ezalatt a második köztársaságot, majd III. Napoleon
császárságát s annak bukását; meg-éri 1871-et s ami a legdöntőbb
és Iesmagyobb, a gőz és villany Európáját, Mindezekhes a válto
zásokhoz szenvedélyes érdeklődés és élményeiből merítő, erős és
érzékenvalkotó-ösz.töne fűzte. Tudatos életének több mínt hae év
tizede alaft ugyanilyen sokalt élt meg az, irodalomból is. Gyer
meklánv-korában még Jean-Jacques Rousseaut szorította - fel
felsikoltozva - u sz.ivéhez; látta Hugo Vietor dörgő indulásáf
szindarabiaival és a Púrisi Notre Dame-mal, s ő maga is tagja
lett, Írói férfinevén annak a tarka madárcsapatnak, amelvet 'a
francia romantika röppentett fől Párísból, vidéki városokból, pol
gári és falusi házakból. A saját területén és témáiban ugyanolyan
szikrákat vet, mint kortársai. Szinte szédítő nézni, kik a kor
társai.

Gyermek és serdülőkorát is a földjén két kezével munkáló
parasztok alakjai népesitik be nohanti udvarházuk körűl.

A francia romantika ama kevesel közé. tartozik, akik parasat
regényeket is írtak. S milyen különös, hogy műveinek utóéleté
heu éppen ezek bírták legjobban a megírásuk óta oltelt századot;
a "mezei trilógia": Az őrdőgmocsár, A kis Fiutette és A talált
Feri,

Életének teljes művo több mint száz kötetben jelenti meg s
ha valamelyik könyve kifogy, ma is kiadják még. Parasztregé
nyein kívül Iegiukább még mindig hirhedt "Leoni Leó"-jávaL A
.,Leoni Leó" háttere - történetének romantikus "tája" - az aik
kori Velence, amelyben a maga korának képzelete szeránt össze
mosódott jelen és mult, s amelyben, úJa hitték, mínden megtör
ténhetik, ami érzelmes, vad, vagy véletlen. A hangot megüti már
a regény legelső moudata: "Az, éjszaka sötét volt és csöndes,
csak a szágeteken meg'tőrő adriai tenger egyhangú morajláaa és
közben-közben a San Giorgio csatorna nyílásánál őrt álló hadi
gálya embereinek óranegyedeket kiáltó hangja hallatszott a mesz
szeségből ..." 19-y írt George Sand, Képzeletnek, érzésnek és stí
lusnak tündöklő varázsa ez, korát valósággal elbűvölte .és meg
érinti az olvasót ma is. Szerelmi regényei viszonyt neveteégesek
nek hatnak, makrancoskotló korai feminizmusukkal. Száz köteté
ből azt olvassák a Iegrnohóbban, ahol maga és kora katolikus éJ
ménveirőj szól, Nincs francia író, akit ne izga:tna a katolicizmus,
még Anatele F'rance és Zola is példák erre. George Sand sem
kivétel, Ott van például híres regénye, a "Spil'idion", amelynek
elgyik főalakja egy rejté,lyes.ség és szellemf nagyszerűeég deren
gésével körülvett szerzetes..apát: korában mindenki tudta, hogy
ez Lammenais alakja. De a "katolikus" George Sand, leginkább
harminc részre tagolt, négvkötetes, hatalmas önéletrajzában je
lentkezik, Írói hagyatékának máig legélőbb részében. Ebben nem
csak egy kor, egy család fl a korabeli történelem tárul föl, ha
nem a saját lelke is. A harminc rész egyike - maga egész kis
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regény - arról a párisi zárdáról szól, ahova őt, a vadóc kislányt,
éppen serdülő éveiben, tánulásra és nevelésre bevitte <l nagyuuy
ja. Ez a zárda kortjeivel és majorjaival úgy terült cl Pá.ris kő

zepén, míntha száz és száz mértföldek ro lenne tőle. Az itteni
élet csöndes, misztikus illata, a hajnali harangszó, az csf 87.0'11t
ségimádások, az intézeti kápolna márványpadlóján szót torülő
örökmécsfény: szép részei lennének bármely katoldkus rcgénv
nek. George Sand okkor majdnem apáca lett. A sors, az érú's,ek
viharai messzo ragadták ettől 11 körnvezettől, de ih'cg korában,
mínt anya ös többszörös nagyanvn a ],(>]eknük ezekhez az {,dió
ke ihez tért vissza S megoékélvc ha It llleg' küz.ii.\itük. (·i -ó.)

GÖRÖGOJ?SZ•.{GBAN május eiseién ismét földl'cn.C/és ]Jus.,/í
toll, ne'ln sokkal enyhébb ali nál, amely tavaly augusztusában az
ión szigeteket düntötte rombo, A földm.ozflás ezúital. az OTSZÚf/
kö.zepén, l'hesszá.liálwHl'olt a. le.!lerőscbl). Több mint tizenötezer
ember lett lurilékiaian, luit és [élezer ház omlott iissz« va'll/l)ált
teljesen lakh.aiatlanná, toinibtri ezer súluosan nwyron.(J(ilódfJtf, kijz
tük tizenkilenc templom, néou iskola és több !cözépület; miniein)
{élrnillió tonna romot kellett eltakarítani. Az emberéletben esett
kár a ta'valy auuueztusih.oz k.éllc,;t töltűnőcn csekay voU: mini
egy harminc halott s kéiezáenál nem sokkal töbl> sebeeiilt, LCfI
többet az anii}: történelernből ismert Farsola 1)árosa szcn.nedeit.
Ennek poloiirrnestere igy magyarázta mct) az arrín.1JlafJ kis em
ber-veseieséoei: "A lwlaszl;rófa idején a lako,~sáfl töhbsé.qt? a. s:('(/
badban tartózkodott, !Jih'ö!J szoká» szerint a iaoase ünnrpét illnr,
Aztán meg néhán.IJ órával a renaest megelőző mennydörgésszuíi
földalatti momj előtt a körm/ék qrJlyái - és nagyon sok wílya
tanyázik ezen a vidéken - iuruetmeeteitek minket a oeszél.urc:
nyugtalan ide-oda röpülé.~iiklwl és szokatlan. csoportoslllásaikkal
VOI/ták maoukra a lakoseáa filf.IJelmét; imf a.zok: is készenlétben
voltak, akik otthon maradiak, s az első földmorajra seubad é.1J
alá menckültek",

Az ember oeonban méusem haq,1;otlwzhatik rá teljesen a haj
dani kapUóUumi ludak e kései utódainak jóindulat'ára. A. Görör'
országot rőviclidőn belül másodszor éri s ezúttal. Thel5száli(f,ra z/t
dult csapás ismét időszerü1Jé tette (l kérdést: va,jjon oédekezhe
tünk-e, 8 ha igen, hormon rédckezheulnk: a töldrenqél5eldől, annál
is inkxibt), mert hiszen ezek az elemi katasztrófák sok csatánál
tnritkosobbnalo lli.zonyultdk. 1556-ban plUdául Kínában s shensfi
földrcnllésnek 830.000 halálos áldozata volt, 17.'J7-ben a kalkuttai
nak .'JOO.OOO, 1755-1Ien a liszrtJboninak 80.000; 1905-ban Sziciliábon
és KalábriábalJ, mozduli meo a: föld és a. katasztrófában 77.00n
ember lelte halálát; 1920-ban a l{nai Kunnibun. 1S0.000. 192.'J-ban
Tokióban UH.OOO halálos áldozat.a noit a töldrennésnek; s ezek
még csak részleoes adatok, nem iiinietik föl a földren.qéssel rend
szerini e.ayüttjáró egyéb csapások, tűzoéeeek, áradások és éh
inséaek áldozatait.

Az emberisen sokáig tasuicsialawui állt ezzel a katasztl'ófál'al
szemben. Altolábnn. a:zt h.iiiék, a fö~det 1,alnminőq'i,qantikus ál
lat hordja. a hátán: at állat 1,ámtlan moedulaiai okozzák a; föld
renaéseket. E mitikus állat a japánok lüedelme szerini eou óriás
p6k »oit, a mon.aolok seerin; sertés. a hind11,k szerint bálna; (/,Z
amerikai indiánok teknősnek képzeltélc. Egy régi kinai mondás
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ezerint oalaluinuseor az ökör e,Qyik válláról a másikra. engedi a
terMi, megrendül a föld.

A tünemény tudományos vizsgálata a, muli század elején kez
dődött s (( sze'i::mwgráf föll'edezése kiioetkeztébew lendült föl. Ki
derítették, hogyaföldrengések nem kivételes jelenségek, sőt, in
kább azt lehetne mondami, hogy állandóak: általában félóránkint
éselellietők, Azt is megfi.gyelték, hO.Q:l/ a földnek két "rengés.zóná
ja" van, az egyik aHimalájától Kisázsián át Spanyolországig
és Portugáliáig, a másik Japán/ól, lndonéziátó/ és a Fülöp-szi
ge/eldől az amerikai földrész nyugati partján húzódik.

Egyszer-másszor felmerül! a terv: üri/sék ki a Ieaoeszéiuezie
lettebbnek ismert vidéket. E:, a természetesen kioih etetiennete bi
zonuult, már csak azér! is, meri a renaénes vidékek soh esetben
cml-egy orseáonok éppen a legterméken;1jebb, ga,zdaBá.qilag leg
hasznoeebb tájai. Sokkal szerencsésebb meaoldá» már a házL/k épí
tésénél, a meatcr-oezésnél és az épílőanJ/(f{l kioálaezíásúruil. szem
előlt tartani (IZ eselleaes veszélyt s annak megfelelően járni el,
sőt akár ennek megfelelőleg ieroezni meg egész városokat is,
ahofJyan 7egutó/lb például a S;wv.ietunió földrengés-sujtotta 1'á~
rosainak: gyors ujjáépíté,~e!lOr történt, De a kockázatot talán az
csökkent heiné a /egkiseiJlJrc, ha a tudó sol. előre meg twlnák je
lölni ecu-ecu bekövetkező földrengés helyét és idejét. A tudomány
ebben az irányban is me(Jtcsz minden tőle lelhe/őt. KalifO'rniában
például tanuimánuokot oéoeznek, hOflY megmérjék a földrendéses
vidékeken a föld burkrínak iesziilteéaét; A muli évben egy ottani
tudós műszerei segítsf<qé1'el meuállapította., hogy rövid időn be
liil föhll'rngés lesz. Három nappal 11JJi[(r(ko:::rda után a renqés
valóbr!tt be is lcö'petlcezeti. A tudós ozonbon. hecesen tiltakozott
a szenzációlw.jJ/(ísz föltevések ellen, hogy "meg,jiÍ!,olta" a kalasztró
[tit ; "számításaim szerint - moruiia - a doioa éppen ú.QY mea
torténhetett uolna három óra, mini három év muioo",

~1 fötdrenDéstan, sscizmoláüia le,q/űbb törekvése em/előre arra
irányul, hOflY tnnulnuimtozz« egy-eflYvidéken a renaések: WrtP
nrtét s me.r;állapfisf/ a leokevésbbé reseélucetetett, UJmeacs tele
}jiilé:~l'e, nngy (:piUeieJ.., iizemel: ('S micoéezi építmények horrlozására
/cgaUmlniasa/m heiucket, l iuen vizsgálatok folynaJc ,jelei/lea pél
dául l eraclben, Törölronzú!;/mn és Pakíestánban, Adaioika: lj

ouakorlcdbon fűként az {píf,';szmérniíhök (;8 ler'pczők h(/sznosUjú/,~

credménsresan, (X.)

ljJ MüZEUM nyilt meg- Milánóban Ll Villa Hrnle kertjében, s
első nagy kiállítása áprflisban korunk e1ryik kimagasló Iestőmű.,

vészének, Georges Rouaultnak a műveit mutatta be, pályája kez
detétől napjainkig. Rouault. 1871-hen szűletett, egy műaszüalosnak
volt a fia, s eJőszöraz üvegrnozaik művészetévcl ismerkedebt meg
az akkor igen nevezetes Hirsch műhelvében: ekkori tanulmányai
egész festészetére je,lentős hatással voltak. 1892 és 1895 közt az
:f;cole des Beaux-Artaon Pustave Moreau növendéke volt Mathisse
szal együtt: ekkori vásznain mcsterénok és az akadémizmusnak
a szellernével találkozunk. Egy kudarca után, Moreauval e,gyc1t
értve, otthagyja a főiskolát. kilép a műterem falai közül, termé
szet után és. főként tájképeket fest, majd 1903 és 1911 közt fejlő
désének :t'ulán leglázasahb és legváltozatosabb korszakát éli át,
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Goya, Daumíer, 'I'oulouse-Lautreo hatását fogadja be és dolgozza
föl; női aktokat, klaunokat, táncosnőket jelenít meg és lázadó
humanizmussal tiltakozdk az emberi nyomorúság ellen. Ebben az
időben tűnik föl neve a világgal folvtonos keserű vitát folytató
Léon Bloy naplójában, ő is a haragos író ritka hívei és jótevői
közé tartozik; az azonban épp oly kevéssé érti meg az útját kereső
fiatal művészt, mint Rodint. ,akiitJ lenézően "álzseninek" nevez,
egy kiállításról ezzel az ítélettel tér haza: barátjából nem lesz
semmi. Rouault azonban fényesen megcúfoljaa jósl,ato.t. Tagja
lesz a "l!-'auves"-ok társaságának, mely szakítva az. impresszdoniz;
mus valóságigényeivel. a megfigyeléssel szemben a képzelet ell
sőbbségét hirdeti; fokozatosan elhagyja túlzó jellegét s kezdi meg
teremteni - a szobrászat, dombormű, mozaik és üvegrnozaik
eredményeinek festői hasznosításával, s nem utolsó sorban II bi
zánci művészet és a középkori üvegrnozaikok tanulmányozásával
- iR maga sajátos, minden más kortársáétól független, erőte[je8,

férfias stílusát. Humanizmusa, me ly a klaonokban és prostituál;
takban a bukott emberiség botrányát ábrázolta, 1914-tűl - rész
ben bizonyára éppen Léon Bloy hatására - egyre jobban meg
telik keresztény szellemmel s egyre inkább elmélyül. 1917-től mint
egy :tíz esztendőn át - s ebben a kitérőbeu nem áll egyedül nem
zedéké festői közt - elsősorban irodalommal foglalkozik. verseket
közöl és megírja emlékezéseit (Souvenirs intimes). Ezeknek az
éveknek a terméke két, ötven-ötven darabból' álló rézmetszet-so
rozata, a "Miserere" ésa "Háhorú"; mindkettő a formák sainte
végletes szintétizálásának s az ábrázolás feszült drámaiságának
mesterműve, Ettől fogva kora legjelentősebb alkotói között :bart
ják számon, de igazi nagyságára csak 1937-ben, első nagy gyüj-,
teményes kiállítása eszmélteti rá a közönséget is, a birálókatJ is.
Azóta a vallásos tónus csak erősödik műveiben, elsősorban ko
runkban páratlan Krisetus-ábrázolásaiban, komor egyszerűségé

ben megrázó "Keresztrefeszítés".éhen vagy 1937-bői való "Krisz
tus-fej "<ében, melynek reális egyszerűségéből szinte sugárzik a
részvét és áhítat vallási élménye. Mert Rouault nem vallásos té-'
mákat fest meg, hanem mint a középkori nagy mesterek, a maga
mély vallásos élményének és érzésvilágának ihiletéből teremt
Ezért nem időzik el sosem a pusztán dekorat'ív elemeknél. ezért
ragad'[a meg mindig a Iényegeset, az ábrázolt valóság benső igaz
ságát. Ezt a lényeglátást hangsúlyozza technikája is: az erős
fekete kontúrok közé zárt kifejező színek, s El kompozíció sűrí
tetten drámai, minden mellékes mozzanatot elutasító, csak .a fő
vonásokra szorítkozé egyszerűsége, Újabban - s ez a milánói
kiállítás legfrissebb anyaga - Rouault ismét fest .t:ájképeket is:
ezeken valami sajátos. szinte transzcendentális melankólia lebea:
mintha olyan ember látta volna meg ezeket a tájakat, aki a földi
je,lellségeket már mintcgy a másvilág fátyolán át szemlél i, SzÍJ1f'
zésűk líraíbb, mint a nagy Golgota-drámáké, a kontúrok főllazul

tak, az ábrázolás folt'szerűbb és sejtolmesebb; az átszellemült eRY
szerűség fennsége jellemzi őket. (r.)
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