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NOVEMBERI GONDOLATOK
Ami első pillanatra megkap,

az Yeménytelenül. november:
fényttile'lt ég, csupaszodó fák
közt hideg szél, eső és köd. A
természet hervadása felkelti az
elmúlás gondolatát az emberben
is. Hát még ha temetőt is jár!
Foghatóan érezzük, hogy (lZ
egyes ember milyen gy()r~am. le
hullik az élet fájáról, sőt nem
zedékek, korok, kulturák is
mennyire "hiábavalóságnak
vannak alávetve'( (Róm. 8, 20)~
A lombhullást, a temetőt néző
arcról könnyű kitalálni, mire
gondol.

De ez a hervadásos lelkület
nem egyedüli lakója a léleknek.
IVemcsak életünk van leláncolva,
az időhöz, hanem tetteink és bel
,'fŐ világunk is. A lendülés és le
törés, a' hang'Ulatok hullámzása
csak egyik formája az idő lé
l-eklie-áramlásának. Keserűbb
ennél a, külső és belső vilá,q üt
közése: ritkán sikerül tetté vál~
taní a jószándékot, a lelki élet
're ezer kül1;Ő akadály súlyoso
dtk, sikertelenség, belső eléae
detlensé,q lankaszt. legjobb afóa
rásunk közönybe fullad, elutasí
tanak, félre ismernek. Mindegyi
künket tne,qkísért az idő: hideg
közöny a jóságot, a 1)aló élet a
szép ideálokat, önmagunk terhei
az Istenhez-törekvést teszik pró
Mra.

Osztozik mindebben az időbe
álUtott Egyház is. Folyton uf
ra kell kezdenie munkáJát, ko
rokat és nemzedékeket ujra meg
kell keresztelnie; sőt az eg1/es
embert is egyre ujra mea kell
nyernie a jónak, a Jobbnak. Iou
az E!1yház a folytonos kezdés
je!1yeit, a soha-nem-kész voná
sokat viseli. (jt és benne tagjait
őrli a tehetetlenség. a kudarc, a
'Csúfság. a hiábavalósáq ér"'he,
lankasztja a közöny. Az idij kí-

gyója neki is sarkába vájja fo
gait. - Ime, ez az ősz, az tdő;
ez az, amit először észrevesz a
szem.

Seerencse, hogy nemcsak ez a
szembeötlő világ van; van más
is és ott más a törvény. Itt el
tnúlás, letörés, idő-ott duzzadó
élet, teljesség, örökkévalóság. És
mert egyensúly után vágyódik
<L lélek, éppen 'az örök Egyhá$
nak feladata, hogya természet
nyomasztó világát feloldja. Ezt
feszi, amikor az egyházi év
utolsó hónapjában feltárja a·
hármas egyház nyilt vagy reJ
tett dicsőségét, az égnek föld
re-ragyogását.

Novembert a gyfJzelmes O'1'szág
köszönti be, a célhOfférkezettek
boldogsága villan fel avándcr
rok előtt. Közülünk valók vol
tak, most "örök virágok az
örök (jröml1őT:'. "Itt van a .-6
zsa, meluben. amaz áldott Ige
testté lőn s liliomok, amelyek
Illata vitte jóra a világo(( (Don
fe). Ok átléptek az időMl az
örökkévalóságba, de szere1etük
visszanyúlik a földre, az időbe
s a hív5 nép közbenjárásukból
új erőt nyer (Nov. 1. postcomm.)
Am másnap a ezeneedés szigete
mindjárt más értelmet ad az
id()nek. Az idő számukra gyöt
relmet jelent, m.íg véqül lelkük
salakját kioldJa a szenvedés ke
gyelme. Az örök mérték: nem .
inoq 'meg ll: legkisebb hiány
előtt sem: erre figyelmeztet ha
lottak napja. Imádságunk rövi
difi, a biztos remény leh4ti
szenvedésüket: az idő kinyitja
szemüket a Fényre.

Az örökkévalóság ragyogása a
földet is bejárja, a küzdelmek
földJét. Krisztus ma,ga a p,yii
n1/öro, találkozás: (JI személyes
Orökkévaló ölelkeiZ'ik Benne az
idij emberével. Kn.tusban és

56]



Krisetus óta a világ netn látszat:,
'/Jan értéke, értelme aZ őrökké'/Ja
lóság számára. A megváltás át
szakította az idő fekete kárpit
ját, és Jéeús oldalából megszü
letet! a megváltotlak országa, az
Egi/ház. Titokzatos testében él
tovább az időben as Örökkévaló.
l g:1J természetes, hogy a mulha
tatlanság, a dicsőség fénlJiele i
kiverődnek raita: "Ragyogó
tisztává akarta t:enni az Egy
házat, melyen sem szeplő, sem
rtinc, sem egyéb efféle nincsen,
hanern szeni és szeplőtelen'( (Ef.
5, 25). V égre egy arc, melyre
nem tapad csúfsá.fJ és .gyaJé,zat,
melyet nem dúl fel belső tusa
kodás es hűtlenség, amelyre nem
~';?XÍnt árkot, ráncot az idő; fiatal
marad, mint Krisztus. Erre sok
ssor kellene gondolnunk.

Jéeue testének tagjai őrökl'ik
ezt a {ényt, hiszen a megváltás
m'indegyikünk életébe beállitotta
tT.Z örőkkévalóságot. Jéeus tettei
ben ott volt minden Testéhez tar
tozó ember, halálában résztvet.
tünk, feltámadásában ott fény·
lettünk, sőt I sten. országában
Öb'énne már mi is elfoglaltuk
Iwlyünket. Seeni Pál többször
hirdeti ezt. "A régi embert ben
nünk Vele együtt keresztre fe
szítették'( (Róm. 6, 6.) "Krisz
tusban ugyanis feltám.asztott
Ill'inket, Vele együtt magn mellé
iilieieit a mennyben'( (Ef. 2, 7).
Megdöbbentő ez a mult idő!
Megdőbbentő t'lf.dn,i,. ho.fJY ..mq1·
.'1emmi új nem tortemk udvosse
giinkben, hogy bennünk él as
őrőkkéva.lóság.

As elJ.lJftázi é1' vége felé ez II
tudat eglJre na.qyobb nyomaJé
ko: nyer. Földi bajok szorOflJJtrl
nak, földi, feladatok várnak, dl;
!Jyarlói~águnkl)Qn ez a segítsé
giink (22. 1'Wi. postcomm.) és en
nek erejében a 1,eszéll/ek nem
lmőzik le a,z embert (23. '!HlS
pcstcomm.} Bennünk ragyog a
.iövendö élet csiráia, rwgy a: hi
zalmunlc, 1100;1/ aki meakezdett»
bennünk a jót, az Jézus Kris«:
tus lIopjái.q he i:~ fejezi (22. vas,
lecke), A megváltott lélekben
m.indin kell lenni az ö7'ökké
1)alók biztosságából, korhoz, han
oulaihoe 1tem rögződött 7~JlUga
lombol; Hiszen a lenna.qyobbaf
elériiik: az Isten "áthelyezett
minket secretett Fia országáha"
(24. vas. lecke). Igy az idő már
eloesztette földrehú.zó erejét; ez
fi '"iláJ/ u,lkotórésze lett az örök
k.é'lmlósáynak.

Ez az elmúló világ és az örök
élet '17églegesen avilágítéletben
fonódik össze. Felgördül a füg
{!öny és hthető lesz a világsZi1t.
l)ad. Az örökJ.:,éva16k végl~ges
biztlJnslÍ.qáf, ijrömét ~zomjazóip;'
.cn/cst felkeresi a Voleoény. Kl
teljesül az időbe zárt E.qyház.
Tog)airól Krieeiue letőröl min
den földi 'vonást. Mindenben
Krisetus lesz. az örökkéva16. Ad
difI pedi.IJ az j,dó boltozatáj át
töri a meinuiliás (szentmilte.
secntséoek), . ct földrehajló mér
lecet, az Ő:,Z, az idő, n halál ser
Tlen.lJő;jéf [elcmeii a kegyelem.

Simon József



Papp Imre

AZ EMBER ÉS A l\1UNKA
AZ (JJKOR ALKONYÁNAK EMBERE ÉS AZ öRöK ERKöLOS

Idóbe11 betöltött örök erkölcs! hivatás

A szabadnak teremtett ól'lswbad életalakításra hivatott embert
mindennapí feladatainak teljesítésében örökérvényű erkölcs kö
telezi. Időfeletti erkölcsi parancsszólítja az időben váaídnrlő em
bert, A ssüntelen változásban élő embernek változhatatlan erkölcsi
értéket kell megvalósítania, Az időfeletti kötelezés viszont nem azt
célozza, hogy az embert elvonja sadát idejének mindig egyelt1en,
mindig újareulatú és soha vissza nem térő lehetőségeitől Ellen
kezőleg: mindenkit fi saját pótolhatatlan időalkalmáhozutasít. Az
örök erkölcsi eszmék a mulandó időből érkeznek az emberhez és
ennek IR mulandó létnek elmúlhatatlan értékű betöltésére kötele
7iik őt. Az embernek nem szabad valótlan időfelettiségbevetítenie
-és álmodnia önmagát, hanem mulandóságának mindig megmaradó
és mégis mindig új jelenében kell felismernie az örök eszmék:
látogatásának idejét. Az időtlen értékek szolgálata hűségre köte
lez az idővel szemben. Aki elhűtlenedik saját történelmi és saját
mindennapi idejétől, az elvéti az örökkévalót. Saját idejének vál
lalása és betöltése nőttetí túl az embert az idő múlásán. Mint
Goethe mondia: aki saját idejének eleget tett, az mánden időknek
élt.

Mindig a jelenben kell élnie az embernek, nem pedig a holt
multban, vagy a valótlan jövőben. Csak így tud benne élő őrök
",óggé támadni a mult és reményteljes lehetőséggé nyílni a jövő.

A~ u.jlwr alkonya

A történelmi idő napjainkban felmérhetetlen arányú változás
ua jutott. Ezt a változást, ezt a hatalmas fordulatot fi jelenkor em
bere éli át. Rajta keresztül vesznek új irányt évezredektől nehe
zült, nagy történelmi idők. A mai ember eltagadhatatlanuj tapasz
talja, hogy benne valami a végéhez ért. Nem a mulandó idő mín
dennapi halálát ismeri f~l ebben a bevégződésben, hanem egy nagy
történelmi időfolyamatnak a lesárulását. Az,t, amit Romano Gu
ardini történelembölcseleti könyvének címe fejez ki határozott
egyszerúf>éggel: Das Ende der Neueeit. - Az uikor vége. (Base-l.
1950.). A jelen embere az uikor alkonyában él. Végéhez jut benne
a IM megélésének, a természet és az élet látásának az a módja,
amely sajátos arculatot adott a közvetlenül elmult évszázadok
történelmének. Napjaink emberének szemében elmosódnak azok a
vonások, ramelyek alapvetűen jeJlemezték az ufkori világszemléle
tet. A régi fények kialvóban vannak és csak lassanként homály
Janak elő a mindenség félelmetes és mégis vonzó új vonásai. Nem
sejtett mélységek szakadtak elénk és még idegenül állunk a meg
táruló titkok előtt. Válságba jutott az eddigi nézésméd és veszély
hf' került az ujkor alkonyának embere.



Az ufkor alkonya egy nagy történelmi hllőegy8Óget zár le, do
maga az emberi történet megezakítatlannj folyik tovább: új fel
adatokkal, új veszedelmekkel és új igéretekkel. Megnőttek a Iela
datok, megsúlyosodtak a veszedelmek és megerősödtek az igére
tek. Az ujkor alkonyának embere hajnalodó jövőbe tekint és nagy
kezdések előtt áll.

Az ufkorra következő történelmi idő az atomerő felszabad í tá
sának jegyében indul. Az atomkorban beláthatatlan távlatokba
szélesedik az ember működési tere és az atomtechnika vívmányai
egészen ujszerű létsíkot teremtenek - még nem ismert kaf,egó
'ríákkal és áttekinthetetlen törvényszerűségekkel.Ha az ember nem
tudja betölteni ezeket a kozmikus méretűvé tágult erőlehető~
ket emberségének. erkölcsi magasabbrendűségénekátnemesítö szel
lemével, nagyon könnyen a felidézett hatalmak áldozatává válik.

Korunk újUTCÚ erénY'Világa

Az atomkorba érkezemt emberre eddig nem ismert, sötét vesze
delmek ásítanak. Vannak, akik úgy látják, hogya vészes jövőbe
induló ember erkölcsileg nem tud hozzánőni újméretű történetének
félelmetesen kockázatos kalandjához. Viszont nekünk tudnunk
kell,hogy a legfenyegetőbb veszélyek ott támadnak, ahol a leg
igéretesebb lehetőségek rejtőznek. A mai idők minden eddiginél
pusstítóbb módon elveszíthetik az embert, de azért, mert a mni
idők minden eddiginél többé is tehetik őt. .

A mcstaní idők teljébe érkezett embernek nem szabad elijed
nie és elbujdosnia korának emberentúli feladatai elől, hanem őn

magán túlnőve, vállalnia kell azok teljesítését. Tudnia ken, hogy
a saját navv idejéhez van erkölcsi hivatása. A roppant változás
elutasíthatatlan jelenéhez kell hűségesnek lennie, ha azt akarja,
hogy az idő ne eltemetöje, hanem megürökítője legyen. A zajló
jelenben vannak elbujtatva létének örök Iehctőségei. Ha az el
múlhatatlan eszméket akarja szolgálni, úgy kell élnie ős kÜ7..de
nie, ahogyan csak egyszer lehet megvalósítani az örök emberit
az időben. Olyannak kell lennie. amilyet még nem láttak az, el
múlt idők.

Azokkal ellentétben, akik bizalmatlanok a felmérhetetlen-nrá,
nyú feladatok előrovetülő árnyékában álló jelenkori emberrel
szemben, mi vall.iuk, hogy máris megvannak azok a nagy erköl
esi lehetőségek. melyek kibontása és ténylegesttése lélekben hoz
zámagasdtja az embert örök hivatásának mcstaní beteljesítéséhez.
A maiemhe:rben újarcú erényvilág' van kiépülőben. ami egyrés.~t

az új lehetőségeketelőtermő időhöz való hűségének gyümölc80ként
érlelődik benne. másrészt pedig, ami remény a jövőbe mozduló
akarat számára. A jelent munkáló ember sajátos színetz,ődésű
orényvílága megmutatja, miként idomul az ember a nagy koc
kázatokkal adott nagy lehetőségekhez, ugyanakkor uzonban azt is
felfedi, ki ez az ember, aki a Slaját képére és hasonlatosságára
nlakítda a rajta áthaladó, roppant súlyú történelmi időt.

Röviden felvázoljuk az ujkor alkonyában álló és a vesoolyek
től ködlő jövőbe induló ember erkölcsi képét. Úgy beszélünk er
ről a vázlatosan megrajzolt emberről•. mint valóságról. Tudjuk

. azonban, hogy ez l/l. kép nem annyira kész tények vonását tükrösí.



IIÚJnt inkább fel-felmerülő Iehetőségait mutatía a mostani időkböz

szólított örök embernek. ."
Pár évvel ellelMt tartott beszédében Deesauer professzor a kö

vetkező hármas megnevezéssel jellemezte a mai idők emberét:
Homo investigator - Homo inventor - Homo Iaber, Ezeknek a
megnevezéseknek jegyében vizsgáljuk a jelenkor munkálójának
erkölcsi arculatát,

Homo ínvestigator

Szóról-szóra fordítva: nyomozó ember. A mai ember rninde
nütt különös nyomokat lát a valóság mezőin és keresi, kutatia
ezek magvurázatát. A kutató ember a puszta tényekben termé
keny titkokat sejt és nem nyugszik, míg rá nem jön ezek nyitjá
ra. Mindenütt jeleket lát, amik túlvezetnek a látszatokon és fel
fedik az izgató mélvségeket, Egészséges érdeklődése rávezetí, hogy
a dolgok igazi valósága több, mint ami látszik belőlük, hogy a
suta tények mögőtt gazdag igéretű lehetőségek nyugszanak. Mivel
túllát a megezokottság felszínein, tud csodálkozni. A csodálko
zás a szellem szemének kerekre tágulása, az emberi értelem örök
gyerme~ségű izgalma a vonzó titokzatosság előtt, ami olthatat-
lan tudásszomjat ébreszt az emberben. .

A mai ember egyik legrokonszenvesebb vonása, hogy tudni,
érteni akarja a létét. Van érzéke a dolgokban rejlő isteini jelen
tés iránt. Szomjazza a világteremtés mondanivalóját, kimer íthe
tetlen igazságtartalmát. Vannak korok, melyek nem tartják érde
mesnek, hogy valamit magtudjanak. A kételv kimárja belőlük az
igazság szenvedélyes szeretetét, Nem tudnak csodálkozni, mert
nem találnak semmi csodálnivalót a dolgokban. Ezért nincs' ré
szük az igazságban és nincs igazi örömük a lét megtapasztalásá
ban. Látásukban saintelen látszattá oldódik la Teremtő dúskin
csű, érdekes világa, Az, ilyen szeralélet nem tud nagy utakra in
dítani és nem tud nagy korokat építő tettekre lelkeeiteni. Itt nincs
mit kutatní és nincs miért Iáradozni. Ez a látásmód idegen a mai
kor számára. A jelenben munkálkodó ember hisz a dolgok éltető
igazságában. bizik abban, hogy nem hiába ereszti hálóját az át
láthatatlan mélyvizek titkaiba, mer ráhagyatkozni a valóság gaz
dag igéreteire. S mivel törhetetlen hittel hisz a dolgok és jelensé
gek mély értelmében, azok megnyílnak neki és felfedik magukat.
A hit vetése meghozza a tudás nagy aratását. Mivel össintén hisz.
a természet és a lélek ontológiai igazmondásában, mindennap
újabb kinyilatkoztatásban részesül kutatása szélesülő terűletén-

Korunk kutató embere mind szédűletesebb tudással tudja a lé
tet. Ezért mind szerényebb. mind alázatosabb lesz erkölcsi maga
tartásában. Hu megállna és visszafelé nézve megelégülten szem
lélné roppant tudását, megkisértené a felfuvalkodottság szelleme.
Viszont az igazi kutatót éppen az jellemzi. hogy mindig előre néz,
mert ssüntelenül hívják azok a végtelenbe szakadó messseeégek,
ahol.:még uvugtalanítő titkokban homályianak előtte az ismeret
len dolgok. Ahogyan növekedik tudása, mind hatalmasabb terü
leten érintkezik a nemtudott. végtelen tudnivalóval. Mind több
titokkal szemben fedezi fel nemtudását. Mind 'több dologról tudja
meg, hogy nem tudja. Ezért mind szerényebbé egyszer-űsödik, mind

'.".
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alásatosabbá finomul. Csak a hazug látszatok szűk világába«
látja önmagát határtalan nagynak az ember, csak saját maga sem
miségének kivetített álmindeneégében duzzad betegesen gőgtj,ssé.
Aki találkozik az igazi valóság végtelenségével, mind jobban tud
ja saját létének elvesző méreteit, Ez a tudat az, alázatosság. Az a'lá
zatosság a semmiség tudata, mégsem "semmisítő", hanem "végte-
lenítő" tudat: megnyit és űz a végtelen felé. '

Mivel a mai kor kutató embere látja, hogy minden véges út
végtelenbe torkollik. hogy minden ismeret újabb ismeretlenre nyit
távlatot, nem korlátozza a lét teljességét a tapasatalhntó világra.
A reális tapasztalat miudig tudja saját határait és ezért nem veszi
tagadásba a tapaszéalaron túli létet. Az empirizmus hiányos, vér
szegény empiriából ered. Napjaink szenvedélyes kutatója mind
jobban kiemelkedik az előző idők sekélyes empir-izmusából. Már
nem idegenkedik a lét végső, bölcseleti kérdéseitől. Ellenkezőleg:

a maga szakternietén is mind sűrűbben rátapint ezekre. Mélyre
ereszkedő ismeretekről és messzire terjedő látásról tesz bizony
ságot korunk tudósainak a filozófia és a vallás végső problé
máival való mind gyakoribb· fo.g'lalkozása.

Aki tudja, mít jelent lenni, az tudja azt is, mit jelent nem len
ni. A mai tudós nagyon sokat tud a dolgok létéből. Erert mind
többet tud azok nemlétéből is. Mélyen látja a keletkező és elmúló
lények esetlegesséeét, léthiánvosságát, elégdeleuségét, korstíngen
cióját. A természet történetéről írt nevezetes művében (Die GE7
sehiehte der Natur. Göttingen, 1948.) Weizsücker rámutat, hogy a
középkori ember végesnek látta a mindeuséget, de mégötte tudta
a Végtelent. Az újkor-i tudomány mítosza végtelennek látta a min.
deuséget és háttérbe hagyta, vagy pedig elvesztette az isteni Vég
telent. A mai tudomány előtt azonban szétfoszljk az ujkorí tudo
mány mítosza: mindenűtt kdütköznek a végességnek. a másra
utaltaágnak jelei. Ennek felismerése és tudatosulása kétségbeesés
sel fenyeget. Azonban "a kétségbeesés olyan kérdés, amire magu
Isten saokott válaazolni". A szakadék elé ju'tott jelenkori kutató
meghallja ezt a választ. Tántoríthatatlanul hisz a lét végtelen
teljességében. Ezért a nemléten át is létre bukkan. SŐt.: a dolgok
tiinékenységén át ismeri meg a megmaradó Létte.ljességet, a te
remtő isteni Létforrást "A kutatás élménye - mondja Dessauer
- a legnagyobb élmény. A kutató úgy érni, hogy egy mérhetetlen,
roppant Szellemmel találkozik, aki halk suttogással 'beszél hozzá,
akinek ő teljesen odaadja magát ... Az ember, aki valóban kutat,
élete minden napján elmondja: Iniroibo ad altare Dei. Mindig
érintkezésben van egy határtalan 'I'itokkal, egy lenyűgöző, isme,
rétlen Istennel." Planck ismert tétele szerint az egységes világné
zetet követelő tanulmányszemjunk megkívánja, hogy II mindenütt
működő és mégis tátokzatos Hatalmakat, a természettudomány Vi
Iágrendjéf és a vallás Istenét egymással azonoaitsuk.

A vallásos lelkület njjászületéséhez a mai tudományos szel
lern egészs'égesebb légkört nyujt, mint az előző idők pozitivista,
empírtsta iránya. A mai kutató nagyon messsíre elkalandozot!t:
sokkal tovább jutott, mint elődjei. Ezért közelebb jutott Istenhez.
Nem egy vezető tudós vallja, hogy mária eljövendőben van az a
kór, amikor természeteileneenek tűnik, ha a legnagyobb kutatók
egyútta.l nem a legvallésosabb emberek lesznek,



-A mai muukús kOL' k utató emberének ez az isteni Végfelcure
való rnegny ílottságu II lCg'Hzcbh vonása. Itt rejlenek legtöbb érté
ket igérő Jehetűsézci. Ez.e,h nek a lehetőségeknek kdbontakozása Iter
sz.i vnlóbuu mél l óvú nzokhoz a. nUb"Y időkhöz melvek alakításá
ra történelmi hivu túst kapott. Igy tudja. s?.elle{nmel'hetöltmli koz
m.iku s arúnv úvá hu.tuhuasodo'tt anyagi hutásvilágűt, A szédítő

rohunású időheu í!~~' tud] .. megfalú.lni iiriik önmagát.

Hom') inoentor

:\z. odaadó k u tutó I\II11lka gy ii mölese érick ki a. fnifec1crL.é&ben
",... a feltulálásba.n.

A mai ember i-cndíthetetlenül LiH:Ú, hogv II iuindennapi je
lenségek mögütt csndú.latoa méívségek húzódnak. ]'}zért soha nincs
nyugta. Felfedező utakra indul it tér és az idő hívogató mcssze
sége! felé. Kimondhntut.lanul értlekesnek találja ezt a világot,
amelybe belessülotett.: Chesterton szavai szer.iut, minthj, valami
titokzatos, i degeuszerű, na/-,"Y meglepetéseket tartogató, féJelmeí.ef,;
és mégis vonzó "tülldórországhu" érkezett volna. A képzelet már
nem tudja követni a makrokozmosz és mikrokozanosz határtalan
.~ágá1k'l. elkalandozó emberi szellemet. Nem lehet megmondani, me
lvík úta nagyszerűbb: az-e, amelyik a galaktikák távolságába
vezet, va.gy pedig az, amelyik az atomalatti mélységeket tária feH

Fedfedező útra indulni mindig kockázatos vállalkozás, A kor
ernberének ernyedetlen, töretlen szellemi erejéről tanúskodik, hogy
van bátorsága vállalni a Ielfedezö útjárás mindennapi veszedel
meit. Az igazi felfedező tiszteli az ismert, az otthonos, a megazo
kott világot, de mer elszakadni attól, hogy feltárulhassanak sze
mei előtt II lét ismeretlen, idegen tájai.

Osak nagv célok hívása tud kedvet (lS kitartást adni az em
bernek ana, hogy szüntolenül úton legyell. A felfedező utakat
j.áró jelenkori ernber his", veszedelmes útrakeléseinek messzd nagy
céljai ban. Tudja, hogy erőfeszdtéseinek, fáradozásainak megvan
az értelme. Akit a nagyrn.indenség állandóan ú iabb és üiabb is
meretekkel ajándékoz meg, az nem találja ertelmetlennek, eélta
lannak a létet. A felfedezö ember megingathatatlanul bízik ab
han, hog-y útja célhoz vezet, Ezért szfvós türelemmel végzi mun
kájkt: nom lesz rajta urrá a kislelkűség és nem esik kétségbe, ha
próbálkozásai hosszú-hosszú ideig nem is hoznak semmiféle ered
ményt Ebben az elnyűhetetlen türelemben van a felfedező ember
leg-nagyohh ereje.

. A felfedező útra induló ernbernek nem elóg, hogy sejti a. tá
voli nagy célokat. Neki józannak és okosnak is kell lennie It ve
szélyektől árnyékolt úton, az útkeresés és úttörés drámaian vál
tozó szftuáciőiban. A felfedező ember nagy célokról álmodik, dc
nem válik álmodozóvá, Idealizanusában miaidvég'ig' reális ember
marad. Szemlélődése Í/-,"Y nyet" bámulatos termékenységet;

A Homo invento1' annyit jelent, mint felfedező és feltaláló. A
feltalálás több, mint It felfedezés. A feltaláló nem csak azt teszi,
hogy megleli és elötárja « lét rejtett titkait, olbuítatott igazság
tartalmai t és lehetőségeit, hanem olyat alkot, ami még eddig nem
volt a természet nagyvilág'ában. A feltaláló valami újatt: ad hOZZD
a teremtett világhoz.



A feltaláló megsejti azokat a szétazőrt, de egvbehangolhaté dús
lehetőségeket, amelyek álltal a dolgokat valamiképen többé lehet
tenni, mint amik. Szellemét belemerítt abba a mindig frissfaka
dású teremtő folyamatba, amelyben a dolgok valósulnak. Felis
meri a valóság kimeríthetetlen termékenvségét. Rájön arra, hogy
a világfolyamat dolgai mindig újak a szűntelen létesülésben bs
ez.ért még újabbá tehetök.

A feltaláláshoz hatalmas szellemi erő kell: találékonysáJg, le
leményesség. A feltaláló szétszedi a Iéit megszokott alakzatait,
hogy utána ujfajta sziutézdsbe illelssze azokat, Mintegy lebontja
azt, amit Isten teremtett, mégpedig azért, hogy ujjátel'emtse. Isten
teremtő örömében részesül a feUaláló ember, amikor lelkének lát
hatatlan elgondolásából újareú lényekkel gazdag-ítja a látható
világot.

A feltalálás próbálkozásaiban az emberi szellem üde gyermek
ségű játékossága nyilvánul meg. A Homo inveutor egyúttal Homo
Ludens. Az ember aoort tudja feltalálásának bámulatos vívmányai
val tovateremteni a világot, merj, meg tudja magában őrizni ,~z
örökfiatalságú Istentől tererntett játékos gyermeket. A játékoll'lság
azonban nem azonos a komolytalansággtul. Senki sem veszi olyan
komolyan a dolgokat, mint a [átékoa gyermek. A feltaláló ernber
egy végzetes komolyságú játékban kapcsolódik bele II Teiremltö
örök találékonvságú tevékenységébe.

A kísérletek korában élünk. Az emberektől benépesült viJ,úg
szirite egyetlen hatalmas Iaboratóriummá vált. Az eg ésaembea-iség
mindinkább. egy nagy kísérletező munkaközösségrré egységestt\.
Kérdések ostroma alatt áll a uagvrermészet - és hűségeseu ivá
Iaszol, A szételemzett dolgok találékony egvbeillesztésének mind
újabb és újabb lehetőségel merülnek fel. A világban megjelennek
és elhatalmásodnak az ember feltaláló játékának félelmetes nagy
szerűségű vívmányai, a természet számára ismeretlen iderrenek: a
gépek. A gépekké támadó anyag új kozmosza a feltaláló ember
legnagyobb diadala, de ugyanakkor lesrí'en yegetőbb veszélye js.

Korunkat annyira áthwtja 'a feltalálás szelleme, hog')'. a fel
találó tevékenység ma már nemcsak egyes kiemelkedő lángelmék
kiváltsága. A maga terűletén mindenki igyekszik felt.aláló lenni.
MindJenki szeretus valami eredetit. valami ú.iat hozzáadni ukészülő
dolgok v ilágához, 'I'iszteletreméltő tulajdonság-a ez a mai munkás
kor emberének. E~t II tulajdonságot kell miudiobban kifejleszteni
a gépek között munkálkodó emberben, inert amíg ól benne a
tovaalkotás. az újítás szelleme, egyszerű muukás létére sem vá
lik eszközévé és szolgájává a gépnek, amin dolgozik.

Homo [aber

Történetének hajnalától fogva dolgozott, uiunkálkodott az em
ber, de egyetlen kor emberére sem illett annyira a Homo Iaber
elnevezés, mint a maira, A dolgozó ember korában élünk.

Napjaink dolgozó emberének sajátos viszonya vall a munká
hoz. Számára II munka nem valami mellékes vouatkozásból adódó
helyzet, hanein magából az emberi természetből fakadó szent fel
adat, A dolgozó ember olyan természetesnek találja a munkáit,
mint magát az, életet, Ezért szinte eg-ybelényegü! munká.iával. A7
ornber és a munka distaneiá.ia leszűkül !l ida. EzzBI együtt jár ti?
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a roppant veszély, hogyu dolgozó ember beleszemélytelenedik, be
levész munkájába. Az ember és a munka viszonyában két szélső
ség' között kell megtalálni az egyensúlyt. Az egyik szélsőség: van
egy XY. aki mellesleg mérnök; a másik: van egy mérnök, ak~
mellesleg XY. A dolgozó embert ez a második szélsőség fenyegeti:
as a veszély, hogyafoglalkozásban eltűnik az ember. A dolgozó
embernek bele kell adnia magát munkájába, mert csak ebben a
feláldozódásban találja meg iglaú önmagát.visszint ki is kell emel
kednie munkájából, mert az ember több, mint a munkáda,

A munka áldozat. A dolgozó ember természetes egyszerűséggel
vállalja ezt a áldozatot. Nem tusakodik a munkaáldosat ellen, ha
nem készséges lélekkel vállalja, hogy a munka minden nap elve
gyen valamit lényéből. Lelke legmélyén tudja, hogy így tölti be
emberi hivatását és így áldozata nem értelmetlen, vakkényszerű
el fogyatkozás.

Mivel a dolgozó ember szemében a munka alapvető emberi
hivatás, 'természetelLenesnek tartja a munkátlanság-ot. Soha,még
kor nem vetette meg annyira a dologtalanságot, a henyélést; a
lustaságot, mint napjaink dolgozó embere. Voltak korok, arnikor
a munka szégyen volt és a dologtalanság- dicsőség. M:a fordítva
van: a mai ember büszke arra, hogy van munkája, hogy dolgozik.
A munkátlansásrot szégyenli. Még akkor is, amikor nem tehet ró
la. A munkanélküliségbon legtöbbször nem az a le,gfájóbb, ho,gy
megszűnik a kereset és veszélybe jut a mindennapí kenyér, hanem
az, hogy üressé, hiábavalóvá súlvtalanodik az élet.· . .

A dolgozó ember szolgálatuak tekinti a munkát. Ezért. kifej
lődik benne a szolgálntkészsőg' erénye. A munka alázatos önátadást
követel: alkalmazkodást és figyelmet. A munkában álló ember
nem önmagát tekinti, hanem a művet, amin dolgozik," Hűséges
szolgálata önfeledt, önzetlelll emberré alakítja. '.,

A kemény munka reálissá és tárgyilagossá teszi korunk em
berét, Mivel folytonosan a vaskos tények vilázában él, nem fe
nyegeti őt a hiú ábrándozások kisértése. Reális tárgyilagos,~ágla

l.I dolgozó embert radikáldssá teszi életalakításában. Irtózik a, fé}
megoldásoktól. a mellébeszélésektől, a ködös, zürzavarl;)ses7,me
fu ttatásoktól. Valóság ízű, exisztenciális igazságokat akar" Ez,é.rt
idegenkedik a hangzatos, "szép" szavaktól. Eg'yszeriÍszay~n~
hisz, ahol a kifejezéseken átütnek a tények, Akkor hisz .a b~szélő
nek, ha azonosnak látja beszédével. Csakis rriegteetesűlt, igazsá
.~ok tudnak rá hatni. Olvau iguzságok, amik mellett élő .tanúbi
zonyságot tesz a mindennani valóság, Viszont, ha elfoga,djaa.z
igaz.ságot, azt életévér csontjává és húsává teszi. Tudja, ho~ .aZ
igazság nem arra való, hogy mondiák, hanem arra, hogy eljék.

A munkában leegY'szeriÍsödő ember nem tudja elviselni a kül
sö él,! .a benső, a Iátsza.t és ,a valóság- kettősségét. Viselkedése da
rabos, de áttetsző: lényének egészével benne van abban, amit
szavai és cselekedetei runtatnak. Az igazi dolgozó nyilt és őszinte.
Nem szereti az erőltetett, meeterkélt formákat. Nem símulékony,
de egyenes. Korunk szellemi léckörében élesen elválasztódnak az
ellentétek. Mindenűtt érvényesül az, amit Kierkeeaard könyvenek:
címe kifejez: "Vagy-vagy"; A dolgozó embert nehezen lehét J.P.eg
nyerni de ha valaki megnyerte, nvueodtan bízhat benne, Lehet
rá évíieni, mert nehezen mozdítható. Olyan, mínt azanyi\,g nagy
Wmh;ki.
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Miként a felfedező és a feltaláló ember, ti. dodgozó eniber J,.

értelmesnek, értelemtől telitettnek lát.ju. a világot. Mini }{uycr
mondja, az af. emoer, aki doigozas, nem találja auszurdnak a vilá
got, mart folytonosan tapaszaaua, hogy u. varóság értelmesen vá
laszol erőfeszatésearer ertekenes; uagyobbcdásávaí. A dolog:talall
ember előtt könnyen értenneuenne vank u. let és céltatanná ·az
élet. A dolgok ÖSI értelme, 'I'eremtotő] lehelt eszmegazdagsagu ar
tmgárzik. arra, aki munaaikoduc a vuáguan. Mrve; a dOlg01,(J enr
ber tudja a lét érteimet, pusztttnatatian deruvel néz éL jövőbe.
Mer számítaní és tervezni, meri veriteaes munkájút bctealdozui
olyan vánaíaosásokua, meryeauek gyümoicscí CSUK a boiútnatut
lan jövőben érlelodnek meg.

lJolgozó korunkat szocialis kornak Is nevezik. Nem véletlen,
hogy IR munka egyetemes Ieílendtuese vetette Ielszmrc a llJag':r
szocíális kérdéseket. A dolgozo embernek ugyanis egeszsegesenb
és erőteljesebb a szociális érzeke. Mrnel dolgosann az ember, aLJ
nál fokozottabb mertékben valosul meg raj (a az ember szociá.íis
jellege. A megnövekedett munkareíadarok nataímasabb közösségi
ö88zefogásra késztetik oaz embert. A mai kor emberének életében
rendkivüli erővel érvényesül il. közósseg-i jelleg, ment olyan bo
nyolult munkafeladatok elé jutott, meíyek csak a íegszövevénye
sebb közösségi munkaegyesüiesben tedjesrthetök. Nem volt még
kor, a.meJ.ybenennyire dirtereneiáíódott volna az emberi munka
és amely éppenezért ilyen nagyfOkú társadalmi mtegrúlódást kö
vetelt volna, mmt 'a mai. h..oruIlK uoigozo embere természetes
egyszerűséggel lemond arról, hogy a maga külön útján járjon és
önfeledt 8zo1gáJ.atkészsóggel beleáll a nagy emberi munkaközös
Bégbe. A közos munkába ka.pcsolódó ember nagy áldozatot hoz é"
folytonosan annak a veszélynek teszi ki magát, hogy beleszürkül,
beleszíntelenedík a dolgozók nagy tömegeos. Tudja, hogy new
sZabad kivonnia magát a nagy egyOOfogoZl.kodásból, viszont nem
felejtheti, hogv egyéniségében nem szabad eítömegesednie, Ennek
az áldozatnak vállalása és ennek a veszeívnek leküzdése teszi V'&
lóban a munka hösevé napjaink dolgozo emberét, Igy születnek
meg azok a vívmányok, meíyeknek áldásából mindannyian élünk.
Csak tisztelettel lehet nézni a dolgusók névtelen tömegeire, amint
nap-nap után vonulnak munkahelyeikre, amint szüntelenűl ve
szítenek valamit magukból - azért, hogya-társadalom mind gaz
dagabb legyen létében.

A közösen végzett munka kifejleszti korunk emberében l.L8ZO
lidaritás erényét. A közöa munkás sors lélekben is öaszehossa uz
embereket. Akik. együtt dolgoznak,azoknak törödniök kell 6g'J
mással. Itt egymástól függnek és egymásért vannak az emberek.
Mindenki felelős mindenkiért és mindenki felelős az egész. kő

wsségért.
A köwsségi munka erőssé teszi a dolgozó emberben uz; ig~7.

ságérzéket. Aki megállja helyét a munkafeladatok teljesítésében,
aki meghozza munkás áldozatát a közösségért, az ráébred ielví
tathatátlan emberi jogaira. Korunk dolgozó embere tudatában van
munkája értékének. Tudja, hogy ez nem rendkívüli érdem, hanem
mindennapi kötelesség, viszont éppenezért tudja, hogy il munká
jából fakadó jogait senki sem csorbíthatja. A dolgozó ember meg
követeli, ami neki jár, viszont ő is kész megadni másnak; ami
azi megilleti.
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Napjaink dolgozó embere a jelenben áll, de nemosak a miLlH1k
dolgozik, hanem a távoli jövőnek is. Nem pusztán azokért hoz ál
dozatot, akiket lát, akiket ismer, hanem azokért is, akík : még
egyáltalán nincsenek. Tudja, hogy most kell betöltenie ör-ök hi
vatását, de éppen ezáltal lesz építője az eljövendő kornak. Beal
konyodó korban fáradozik, de nem sírt: ás, hanem kÖ7,(~1g"ö n:t~'Y
idő számára vet alapokat.

GYÜMÖLCS A TÖVEL ...

Gyümölcs a. t(jvel édes-egy lett
az I stenben. s a szenoedésben.
Hullasd reá féko.'<]ón 1) érem.
(Ó szüz talaj, teremtő neduek t )

A .flyönge fő gyökér/;" eresztett
e forgató, örök cserében.
Gyötö,'d nagyon majd, törd a présen
a naptól ittasult gerezdet.

Ó kincses kád, ó drága kezdet,
szerelmes Jelvény, kiontott Erdem !

Szelid szavadra őszbe tértem,

boo» pince liűeén, ö-nhevében
borom. kiforrjon, összeérjen

erős zamattá, édes-ellYnek.
K il l' P át y G fl it! ;.t.



n s n Béla

A LEGRÉGIBB NYOMTATOTT
LEGENDÁSKÖ~YVÜNK

Porlepte, kopott példányaival falusi házak apáról fiúra száilló
szcnt könyvei között, plébániák és kolostorok té.kájábau találkozunk.
Az elején sorakozó exlibrisek, a végére írt születési-halotti adatok
nemzedékek sorát örökítik meg mai forgatójának. Emberöltők ked
'lelt olvasmánya volt az első teljes magyarnyelvű szentek élete.
ot része közül az elsőben Szent Jo,akim és Anna, Szűz Mária, Szent
József, ,azang-yalok és aprószentek, "Keres~telő Szent János nyaka
vágása", mindenszentek és a halottak napja szerepelnek; a máso
dikban az apostolok és evangelisták, a harmadikban a mártírok.
a negyedikben a konfesszorok és végül az utolsóban szüzek és öz
vegyek. A közel ezer oldalas, 1682-83-ban először (l813-bau hatod
szor) megjelent kötetnek címlapján ezt olvassuk:

A keresztvéni életnek példája v~ tüköre,
Az-az: A szentek élete. Mely minden szor
galmatossággal, Nevezetes Autorok Trási
ban, kivált képpen Villegas Alfonsus írá
aiban f'elkerestetett, Sorurnában foglaltatott,
és Olaszból Magyarra fordíttatott, s rende
sen ött Részre osztatott ILLYÉS ANDRAS

Posoni Kanonok által ...

A ",sommáha foglaló" és "magyarra fordító" Illyés András
székely ember volt. 1637-hen, Csikszentgyörgyön szűletett, A fi
lozófiáta nagyszombati egyetemen, a teológiát Rómában,
a Collegium Germanico Hung-aricum növendékeként tanulta. Fel
szentelése után nyolc évig aCsallóközben plébánoskodott, el?y év
tizeden át a pozsonyi káptalan olvasókanonokia, 1696-tól Erdély
püspöke volt. Neki kellett a protestáns Erdélvben visszaállítania :8
katolikus hierarchiát. Egyházme'gye~ zsinattal akarta a trienti
reformokat szorgalmazud, de a protestáns rendék követelésére két·
szer is távoznia kellett papjai, hívei köréből. Többet nem kísérle
teshetett. Pozsonyi csendes magányából helynökökkel kormánvos
ta egyházmelrYéjét, de figyelme, gondoskodása ílrY is kiterjedt a
katolikus hitélet minden vonatkozására. Buzgó, jámbor pap volt.
Kortársai szantéletűnek tartották. Meghatóan emlékszik meg ill.
szemtanú Szörényi Sándor ,az öreg püspökről, aki élete utolsó
éveiben is, agyvérzéstől megrokkanva hottal vánszorgott el időn
ként a templomba - a pozsonylak nagy épülésére. J ószivű volt
ft szegények iránt, a tudományt és annak képviselőit is bőkezűen
támogatta. Végrendeletében pozsonyi házát 1500 Ft. értékben az
Olmützben tanuló erdélyi kispapokra, ismét 7000 Forintot naev
szombati teológusainak költségeire hagyott. Nagyszomhafban, 1712.
szeptember l8-án halt meg.

Szorgalmas volt a könyvírásban is. A Seeniek: steu« kívül
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beszédeit magyarul és latinul adta ki. Korának divatos 3szkéti
káját Rodrigues Alfonztól, Jézus Krisztus életét Avaneinus
Miklóstól, valamint Cato válogatott verseit fordította. Kiadott
három könyvecskében énekeket. Szorgalmasan dolgozott és büss
keséggel tartotta számon már meglévő munkáit - nemcsak lit
nyomtatottakat, de a kéziratosokat is:

Immár Istennek csudálatos segétsége által, kilencz magyar Jó n;'lgy
könyveket írtam, nagy szorgalmatossággal ...

En még ,gyermek lévén mihent olvasni, és írni megtanoltam, mingyárl
könyveket kezdettem csinálni. De hogya többirő! most ne szollyak: midőr:

Rómában, második, harmadik és negyedik esztendőbéli Theologus volnék
Kűlörnb kűlőrnb O'asz Autorokból két nagy olasz könyvet írtam; a Szentek
Eletit ,sommában íoglalván: Mellyeket azután Magyarországban' megma
gyaráetarn, és rendesen megírván világosságra hoztam Plébániákon lévén.
noha akkor ki nem nyomtathattam ...

(Megrövidített Ige, az az Predíkatzlos könyv

Az olasz kéziratos jegyzet -egyik kötetét a Nemzeti Múwurn
őrzi. Finombetűs, gondos írással másolt; hangyaszorgalommal
gyüjtöge!ve az anyagot. Hiszen Monoszlóiék, Telegdiék, Szántó
Aratorék, álmát' kellett megvalósítania: könyvet írni a tömegek
számára magyar nyelven. Forrása elsősorban De Villegns Alfonz
toledói pap legendáriumának olasz fordítása. De másol Pietro
Ribadeneira divatos Flos Sancforumából és M:affei életrajz-gyüjte
ményéből. Fáradságot nem sajnálva felkutatja Szent László életét
Pieus Ranuccius pármai doktor irásaiból. magyarországi Szent
ErzKébetét Szent Antonius és Montánus Jakab munkájából, Ku
tatja a szentatvákat, Olvassa II "Római Anya-szent-egyház Notá
riuai által meg-íratott" mar-tir-aktákat, Használja a breviárium
életrajzait: "a mint az Innepére rendeltetett Solosmában találtatik"

Ez áz' aprólékos, körmölgető munka Illyés Andrásnak kettős
arcát rejti a mai olvasó elől. Az egyik tanulmányai ból, nevelteré
séből adódik és szinte öntudatlanul viseli. Az előljáróbeswdek meg
jegyzéBeiben a kor kialakulásban lévő tudós történetszemlélete lap
pang. Ma a Szentek Életét olvasva elsősorban a naiv, legendás
elemeken akadunk meg, és a kőzépkor levegőjét érezzük benne.
Valóban, a reformáció utání vallási me1gújuláselsősorban i~

nyúl vissza, a legutóbbi ragyogóan hős keresztény kor felé. A
hitújítás támadásai ellen azonban épen II kőzépkori legell!d'ák vi
lágát, pontosabban a szentek tiszteletét kell megvédeni. Életük
történetének hitelt kell szerezni, m~tisztHva a mesés, költött ele
mektő], Illyés András a római jezsuitáktól már hallhatott amszter
dami rendtársuknak. Bollandus Jánosnak (l596-1665)és tudós tár
fiainak kezdeményezéséről. Az ebben az időben külföldön tanuló
papok már megismerkedtek ca bollandisták irányzatával, melyet
az utókor a történetkritikai iskola elindulásának tekint. Igaz, Illyé!;
forrásaiban csak az előfutárokat ismeri. de korszerű, tudós mű
veItségét elárulják az ilyen mondatok:

... én semmit magamtól nem irtam, hanem nevezetes Olasz Autorok irá
sibóI... csak semmában ,fo.glaltam néme'y Szenteknek életét, a hol szüksé
gesnek itélternIermi. Es mivel azokban ai Olasz Autorokban a Szent-Irásnal
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sza var nem voltak Ieljegyezve, nagy szorgalmatossággal sok he~yeken meg
kerestem, és fel jedzettem, midőn Olaszból magyarra fordítottam... .

Nem magától irt és a "sommába foglalás" is csak a terjengő
sebb részek összevonását jelenti. A szentírási helyek pontos meg
keresése és idézése pedig a kritikai pontosságnak jele, ami a hi
telességet segíti.

A tudós tanultság divatjáról árulkodó vonások mellett Illyés
András munkádának fontosabb a másik arca, A ssíve aharcothozó
újítás és megúfhódás helyett a régihez, a békésen ragyogó körep
korihoz ragaszkodik. Altalában egész életén a békesség és nyuga
lom utáni vágy árad. E·zért veszi kezébe a sztoikus Oatőt, A tö
rökverő és az egymáselleni harcokban a reformáció és megujh6
dás vitáiba belefáradt már ez a kor. De elfáradt Illyés is.

... Magyar Országból kétszer rnentem Erdélybe, ottan lévő rég! Ke
resztyén Anyaszentegyházakot meglátogattam Püspökségernnek hlvatallya
szerént .. , Midőn hat esztendők elmulván másodszor ,is bémentern ... az hadi
sok háborúságok míatt, sok nyomorúságokot szenvedtem. Végre Istennek tlt
kos Itiléséből halálos betegségből elnyomattattarn.. Azokáért az Irgalmas Is
tennek fogadást törtem, hogy ha ö Sz. Felsége engemet meggyógyítván, ji;
egésségben ki hoz Magyar Országba, a Szentek Eletét másodikszor ls Ma·
gyal" nyelven kibocsáttom édes Magyar nemzetemnek lelki vlgasztalására, és
'épületére (a mint sokan kívánva kívánták), Meghalgatott engem és jó se
gétséget nyujtott nékem az Irgalmas ISTEN, és fogadásomat bétellyesítet
tem. dicsértessék az ö áldott szent Neve ...

(Szentek Etete. ötödik rész. 1707.)

Ez az arc a vitairatok kora után a szebbet, nyugalmasabbat
kereső Illyésnek vonásait hordozza. A békességet óhajtó nemzedék
pedig a középkori legendák világában titkos vágyait látja telje
sülni. A inai értelemben vett szépirodalom híjján ez köti le fi
gyeimét és képzeletét. Elmerül a regényes részletekben. Szent
Cipriánnak, Afrika vértanú püspökének életében például annak
.a jámbor keresztény szűznek, Jusztinának sorsa érdekli, akit '8
n.lég pogány ifjú Ciprián bűbájossággal akar magához fordítani
-sikertelenül. Másutt Szent Borbála apja, hogy leányát a hivsá
gos szórakozások felé terelje, kétablakos fürdő-házat építtet; de
Borbála hármat vágat rá, hogy így titkon a Ssentháromságréf el
mélkedhessék. A terjengős elbeszélés az olvasó számára tanulsá-
gos, épületes, de egyúttal szórakoztatő is volt. A változatosan gaz
-dag tartalom mellett beszélhetnénk eleven stílusáról, melvet II
nyelvújífők is példaképül tekintettek. Kazinczy és Kölcsey VeT'
senzve aiánlotték egymásnak Illyés olvasását; Szemere pedig fel
kiált: "Én a szüret után elvégesém a Szentek Életét, imádott em
berem Illyés..... Pedig ő erre gondolt a legkevésbbé; nam stí
lust akart művelni, még kevésbbé a széles néprétegek ssórakostatő
BZépirodalmát megteremterd. Egyszerűen a lelkek üdvösségére gon
doH:

!Cövessük a régi Szentek példáját: kik a Mártyrok Innepét azért akar
ták szentelln;i, hagy azoknak szerit életét tükörül -vegyük magunknak: és ha
oda .akarunk menni, a hová ők jutottak. úgy éllyünk mínt azok éltek. hogy
az őrök ~mádságok .által a Merunyei boldogságban éltyünk .. _
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G VERhfEK TEME TÓ

A fák aranyban állnak itt, a szé!
mérJ nem. tépdeste le róluk (I, lombot.
Borús, hűl'ös oldóber'lJérJi dél.
Ey.!) friIJs sírtól oa« síró nő kisé«
('.Uli könnyes férfit; odébb egy beomlott
kripia előlt egy vén ül a. padon
s utánuk néz, hossean . hallgata,gon.

Ki oolt, akit temettek, és temetnek?
lIferl élén cau maroknyi bús meneinek
újra föltűnik lent agyászfogai,
cm/ke!lvűen baktainak (1, 100vak~

n harang fölsír, elhallgat utána,
s elfiidi őket e!lJ! domb lusta háta.

rml megy az éld, így jön a halái;
me!ll~zokj'Uk lassan. Míg ifjú ae ember,
forrong, 'lJitázik, lázad; de ha mar
megérett, bölcs voou fanyar türelemmel
sétál a eirok: közt is; "itt kapok 
tűniidik: - ágya.f majd, ha meghalok,
e na,QY kórházban békén allcatok" -
il n.z ébredésia, elgondolja, mennsri
fáradlsálJol kell 'lJégre kipihenni.

Holnasnüds: halottak na,pja 'l'a'u.
Tüszitik. a .<:írokat secruosam:
Júiékholmik; ásóe~'kák és gereblyék
műoelik: a halottak kicsi ker/jél,
miiI a hant melleit két-három cserép
('sli!merIt krizamiém. 'várja »éozetét.

S mig u' sok gondba, bajba belefáradt
iizve!J!J a síron sírt ás a virá.qnak,
iukábl» azért sír, hogy ma.qa maradt,
mird megtért társáért a föld aJa.tt,
.... azért i.'i tán, hogy szivében oe áldás
heluett mind több a titkos szemrehányás.
illert nem a ha.lott a. boldogtalan.
h nehéz annnJ~, aki maga van.



Ilyen a temető. A gyász, a hűség

'könnyében van valami keserűség;

Inem mint sziklát a vizesepp: sokszor úgy
marja ki a szivünket, mint a lúg,
s van úgy is, hogya kegyelet rekedten
'átkozódik, mert engesztelhetetlen.

De itt, hol a gesztenyék-szegte út
a dombnak szinte vígan nekifut,
'mintba nem is egy halom tetejére,
de föl akarna suhanni az égbe;
hol a kis hantok, megbolydult serell,
kúszált sorokban lepik ,a hegyet,
(nem olyan unott fegyelembe ([őlten,

mint a felnőttek feküsznek a völg.1Jben):
itta fejfák közt mintlu: lágy zene
csönddé símult emléke lenaene;
'az őszirózsák fölött olyan édes
béke szunnyad, hogy minden. CS11/pa fény lesz,
'fl ezüst csengő a nyirfák ,'emegő

levele,
Ez a !lyerrnektemető.

Ö kis halottak, kedoes !lyerrnekek,
akik az Isten t.rónja körül álltok,
vajjon miféle titkos vétkeket
teft jóvá a ti korai halállok?
csak azért kellett létté lennetek,
hogy halálunk haljon meg bennetek?
li.qy szeretieiek, mielőtt szerettűnk,

hogy sirunkba sietietek helyettünk?
s hogy égbe lássunk, oktalan vakok,
a 'földnek inkább meg'lHlkulta.tok?

Sorsom deléről indulok felétek;
lejtőre léptem, lassan alkonyul;
mire fáradtan feleMig érek,
este lesz és az é,q is beborul.

Kis halottaim, fényes kicsi árnyak,
»ezessetek; hogy hozzátok találjak.

Rónay GYÖTgy



Neszmélyi Kálmán

PETRARCA
(1304-1374)

"Eltávozott kőzűlűnk, mégis kőzőttünk é"
mégis a miénk marad. De nemcsak a
miénk, hanem messzi századok mi:nden
nemzedékéé .....

Giovanni Dondinak, Petrarca orvosának
és barátjának kőzvotlenűl a költő '1I:11[l1a
után írott sorai.

Ezerháromszázharminohat április hó 26-án alkonvattájban a
Rhone völgyét szegélyezi) 1900 méter magas Mont Ventoux-nuk. a
Szelek Hegyének embernemjárta csúcsáról két férfi gyönyörkö
dött az elébe táruló tájban. Folyók, völgyek, városok, Iegelóseő

nyájak bontakoztak ki a felMkből, a távolban pedig a tenger és
Murseille házai csi llogtak. A harminckétéves Petrarca mászta meg
öccsével, a későbbi karthauzi szerzetessel ezt a messzi környék fe
lett uralkodó hegyet, melvnek nyúlványainál Avignon, lábainál
pedig Carpentras városka, a költő diákéveinek szinhelve feküdt.
A középkori ember képzeletében sárkányokkal. sz~örnyekkel la
kott félt~lmes, természetfeletti világ' ezzel a kirándulással esztétikai
élvezetet nyujtó, művészt ihlető tájjá, kulturánk részévé változott.
Petrarca a kirándulásról beszámoló levelében, mely nemcsak idíí
ben, .de tökéletességében is a modern irodalom egyik legels.Ő al
kotásu, találóan fogalmazta meg eet az átalakulást. A hegyre
rnenet egy öreg pásztor óvn intette őket II további úttól: "Elmond
ta, hogy ötven evvel ezelőtt ő is ugyanilyen ifjúi hévvel mászta
meg a legmagasabb csúcsot, de mást, mint megbánást és. kíme
rűltséget nem vitt haza magával, és sziklúk és tövisek sZiaggat
ták meg ruháját"... A testi fáradtság és n hiábavaló cröfeszdtée
miatt való bosszúság helyett azonban mennyi re másként érzett és
mennyiro mást látott Petrarca:

"Eleinte II szekatlan légáramlástól és a gúttalanuj saabad ki
látástól elkábultan álltam. Letekintek hátra: felhők gomolyog
tak lábaim alatt... A jéggédermedt, hóborította Alpok, bál'
nagy volt a távolság közöttünk, szinte tapinthatóan közelinek
tűntek ... Franciaország- és Spanyolország határa, a Pvrene
usok orma nem látszik innét, nem mintha tudnék valamit, ami
közbül áll, hanem az emberi szem gyengesége miatt, Viszont
igen tisztán láttam jobbfelől Lyon tartomány begyeit, sőt bal
felől a Marseille-i öblöt, ott, ahol Aigues-Mortes-nál bessögel
lik, jóllehet mindez néhány napi járMöldnyire fekszik innét.
A Rhone maga. éppen szemünk előt.t: kanyargott."

Szimbolikus jelentőségű tehát Petrarcának ez a kirándulása:
II Mont Ventoux csúcsára középkori ernber indult él és humanista,
reneszánsz-ember jött le róla. A táj élménye; egy gyalogos vándor
számára csak fokról-fokra kibontakozó világnak innen feliilröl
varásslatosan és soha nem sejtett ősszefűggésekben feltároM éJ-
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ménye megrendítő belső átalakuláshoz vezetett. Petrarca, iuiu t
azóta miuden érzelmi életet élő ember, aki hegymászás. után ft
csúcson üldögélve mereug, - elgondolkozik él etén. Egyrészt él
vezi a látványt, másrészt lelkében számot vet önmagával. Akár
csak Dante, ő is érzi, hogy emberélete útjának felén fordulópont
hoz ért:

"Ma töltöd be a tizedik évet azóta, högy gyermekéveid iskolai
után Bolognába indultál - széltam magu.mhoz ... Bizony még
sok kétesértékű. sőt kárhozatos dolgot ,fogok művelni. Mégis
amit eddig szerettem, nem szeretem immár. Azaz - nem mon
dok igazat: szeretem, de nem annyira. Megint nem azóltam
igazat: szeretem, de szemérmesebben. szomorúbban. Most vég
re kimondtam az igazat."

Ez a fordulópont valóban nem csupán egy ember, de egy eg"ész
kultura életének fordulópontja volt. Ezek a csodálatos sorok bi
zonyítják, hogy a modern európai irodalom születésének vagyunk
tanúj, Petrarca nem csak új módon gondolkozik, de gondolatait
új módon közli is: mindent, míndent őszintén akar olvasója elé
tární, oa lelkében folyó vívódást is, ennek az elhatározásnak szü
letését is érzékeltetni akarja és tudja.

Az élet értelmén és saját életének célján így tűnődve, a köny
vek világában élő Petrarca könyv után nyúl. Még ide is könyvet
hozott magával, annak a barátjának ajándékát, kinek ezt 'a ki
rándulásról beszámoló levelét írta. Szent Ágoston Vallomásai a
könyv, ebben a skolasztikus tá.iékozottsúgú korban ritka olvas
mány. Petrarca találomra felüti - és mint maga Ág'oston a tenger
partján olvasta egy belső hang sugallatára az élete sorsát eldöntő
szavakat, úgy Peterarca ezer évvel később, egy új kol' hajnalán.
hegytetőn olvassa Szent Ágoston útmutatását:

"És elmennek az emberek megcsodálni a hegyek csúcsait és a
tenger hatalmas hullámait és oa szélesen hömpölygő folyókat és
az óceán habjait és a csillagok pályáját és nem veszik észre ;m
magukat:'

Igy tanulta meg Petrarca Szent Ágoston útmutatása nyomán
észrevenni önmagát. A költő egész életművét az jellemzi és az
teszi örökértékűvé számunkra, hogy nem a rajta kívül álló, ha
nem a benne tükröződő vilá.qot tárta elénk, hogy önmagát figyelte
és mutatta meg nekünk. Petrarca azért eleven irodalom ma jI;
számunkra, nem pedig osak kézikönyvekben felkutatható huma
nista, mert hatalmas és a maga korában példátlan klasszikus mű
veltsége és tárgyi tudása alapján nem a latin nagyságokat után
zó epigon volt, hanem ezt a vműveltsézet mint szükséges - és a
maga korában így egészében nem méltányolt - alapot egyéni,
szubjektiv belső világának lírai feltárására használta fel. E szub
jektiv ön feltárás irodalmi példáját pedig Szent Ágostonban .talál
ta meg. Igy kapcsolódik a klasszikus latin műveltsée humusz-úból
sarjadó humanizmus keresztény kulturánk legsajátabb hagyomá
uvaihoz, Igy lehetséges, hogy az "első modern ember" egész éle
tén keresztül harmonikusan és kiezyensúlyozottan keresztény.

Hogy ez az "első modern ember" kifejezés mounvire nem csu
pán irodalmi közhely, hogy Petrarca ma is a legmodernebbek új
szerűségévelhat, azt az alábbi sorok is megmutatják:

578



,Azt' akarom, hogy olvasom, bárki legyen is az, csak egyre
gondoljon: rám, ne pedig leánya esküvőjére, a ázerelmesévei
töltött éjszakára, ellenségeinek ármánvkodásaira, kezességvál
Ialásra, se házára, földjére, pénzeatarsolyára ne gondoljon, és
hogy - legalábbis amedidIig olvas - velem legyen '" Nem aka
rom, hogy mínden megerőltetés nélkül, mellékesen fogadja
be azt, amit én nem kis gonddal írtam meg." "Végeredmény
ben semmi mást nem akartam, mint lelkiállapotomat barátaim
mal megismértetni ... "

Ezért tudja Petrarca saját élményét az olvasóval közös él
ménnyé varáesolni. Miint a legnagyobb tizenkilencedik és huszadik
~,?~zadi költöknél. nála is élmény, a lelkiállapot kifejezője 1e87'< fl
taJ:

"Hányszor lepett meg engem, magányos vándort a sötét éj
kint a földeken, hány nyári éjszakán keltem fel, hogy hálaimát
mondiak Krisztusnak és egyedül, vigyázva, hogy ra mély álom
ha merült háznépet fel ne ríasszam, de szívesen ballagtam ki
a szántóföldekre, gyakorta pedig a :hegyek közé I. .. Kísérte
tektől és rémektől sohasem féltem, farkast ebben a mí völ
gyünkben még senki se látott, emberektől nem volt miért
tartanom,a pásztorok egész éjen át virrasztottak a mezőn, a
halászok pedig a folyón. Esek daloltak. azok hallgattak."

Ez a nyári éjszaka mindenkor, minden .ember közös élménye,
i'.s mégis, mennyire érezzük a leírásból a tizennegyedik századot ...

Petrarca egész életműve annyira hozzánk szél, - va.gyis any
nyira mánden kornak egyaránt kedves és becses - hogy mínd
untalan figyelmeztetni kell magát az olvasőnak, hogy a könyv
nyomtatás feltalálása előtt egy évszázaddal vagyunk 1 Mert Pet
rurea kiadásokról, kritikusokról (akik, írja, jobb lenne, ha meg
tanulnának hajózni, mielőtt ahajóstudományt bírálnák), kőzőn

ségről ír, leveleit kiadja, "meUőzve azonban azokat, melyekben
több a kényszerű, külső fordulat, mint a belső élmény" - amint
azt egy barátjának írja. De hogyan, milven nyelven írja ~ Minden
eddig idézett sor eredetiben - latin szöveg. Nagyon fontos. ezt tu
datosítani magunkban, inert ez a stdluea e'gy -még élő, formálható
nyelv csiszoltan tökéletes stílusa, mely azonban távol áll a Pet
rarca által is csodált auktorok sokszor barokkosan cirkalmas irá
IYától,attól a stílustól. ami sok humanistát olyan menthetetlenül
epigonná merevít. De fontos ezt tudnunk az-ért is, mert nem csak
lllaga a nyelv, a már Dante által megcsodált vulgáris, olasz nyelv
rLagyszern használata avatja Petrarcát számottevő "modern" köl
tővé, hanem maga a gondolat, ami latinul szólalt meg, de új volt.
Ha tehát Petrarca egyetlen. szót olaszul le nem írt volna, akkor
is ugyanaz a jelentőségű író maradna, vagyis az első humanista.
az "e1ső modern ember", újkori kulturánk egyik atyja. Egyéb
ként ez csak paradoxon, mert hiszen Petrarca írt olaszul és ez
éppen ebből az írói magatartásból és világnézetéből következik.
.\ki annyira korában és annyira az emberek közötJt élt. aki annyira
ernber volt és embereknek írt, az meg kellett, hogy ssőlaljon a
maga korának nyelvén is. Nem véletlen, hogy Petrarca Dantét
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vallotta egyik mesterének, Booeaociót pedig utódának: •.A'L én
ügyem tebenned folyt,atódik" - írja Boccacciónak 1359 nyarán.

Petrarca alapvetően lírai egyéniségéből következik, hogy a
hétköznapi közbeszédnek a latinnál sokkal közvetlenebb, intimebb
nyelvén - szerelmét énekelte meg. Ezek a szerelmea azonettek az
tán messzi évszázadokig ösztönző élményei, sőt igen gyakran re
ceptjei lettek egész költőnemzedékeknek.Petrarca Ienvűgözö, él
ményszerű hatása avatta költővé a kedélyes hadifogságban tét
Ie.nkedő Kisfaludy Sándort: "Napok jönnek, napok mennek, De
hum csak nem távozik ... "

Petrarcának kötetet megtöltö. többnyire szerelmi bánatból fa
kadó Iírá.ia mindig friss és hiteles. A verseket a tizennegyedik
századi mindennapi élet meghitt eseményeinek finoman megfigyelt
leírásai szövik át, hogy aztán az utolsó sorokban kHJlyarodjék a
kültő szerelméhez,

Cihelődik a fakó öregecske
Elfele már - s hol élte napja mult;
Kis házanépe szdve elszorult,
Mert nagyon látszik már, hogy jő az este.

Öreg a csontja, s szállna bár repesve,
A vágy hajtja csak, benne mely kigyuJt,
Az 'alkony fénye mikor ráborult -
De hosszú az út, s fáradt már a teste.

Rómába így ér, vág'yát végre töltvén,

Hogy látná végre Annak földi képét,
Kit látni fog majd szemtől-szembeFenn.

S így botorkálok. szivemet gyötörvén
A földi nők közt én is: arcod ékét
Egy élő arcon hátha fellelem.

(Rónai Mihály András fordítása ;) Viilág-
irodalmi Anto1ógia II. kőtejében.)

Magunk előtt látjuk a halála előtt még egy utolsó zarándok
latra készülő olasz parasztot. önmagában is szép ; az utolsó vers
szakban azonban a költő az így felidézett zarándoklásnak most
már az olvasó számára hiteles képét hirtelen a saját lelkivilá
gával asszoeiálja és előttünk áll II földi szerelmea és keresések
zarándokútján egy magasztosabb égi cél felő törekvő férfi 1'e
lejthetetlen - és Petrarca óta hányszor ujrnfogalmazot~! - k<ml",
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Petrarca jelentősl,-gét már saját kora felismerte. Ebből a szem
pontból pályája Goetlhéével rokon: érsekek. kancellárok. uralko
.dók barátja és tanácsadója, kényes diplomáciai feladatok tapinta
tos lebonvolítója: l341-ben Rómában ünnepélyesen költővé koro
názzák, mint a költők fejedelmét, az Itáliába érkező császár fu
tárt küld érte. Szavára az egész műveIt Európa figyel, tudósok
és fejedelmek vetélkednek egymással, hogy levelet vagy néhány
írott sort kaphassanak tőle. Levelezését közreadja, gondoskodik
róla, hogy ne csak a saját maga, de baráti körének és titkárainak
feljegyzései is minél több nyomot hagyjanak hátra róla. a költő
ről. Eppúgy megvolt a maga Eekermannja, mint Goetehének, És
mindez az l300-as években! Függetlenségét azonban jobban meg
őrizte, mint Goethe: állandó hivatalt, állami megbízást nem vál
lalt, magánemberként élt festői szépségű birtokán. Politikai véle
ményét nem titkolta: lelkesedett Rienziért, ,a köztársaság vakmerő
narcosáért; maró, sőt vakmerő gúnnyal tuutatott rá IV. Károly
császár hibáira magához a császárhoz írott leveleiben; ssüntelenül
harcolt az egyházi tisztségeket viselők visszaélései és bűnei ellen,
küzdött a pápáknak Avignonból Rómába való visszatéréséért,

Vagyont nem gyüjtött. Végrendeletéhen lelkét Istennek aján
lott3 és a Boldogságos Szűz pártfogásáért könyörgött; egy Giotto
Madonnát hagyott Padova hercegére. mert azt "aki nem müértő,
nem becsüli úgysem, az értök viszont csodálták" - és egy "hideg
éjszakákon való íráshoz szükséges meleg' öltönvre' ötven arany
forintot - Giovanni Boccaecióra.

Születésének 650 éves évfordulója alkalmából ez az írás sze
rény .koszorú sírjára. mely Arqua városában, és szerény hódolat
fflUlék.ének, mely mindannyiunk szívében nyugszik.
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Ühateaubriand

HOLTAK ss TEMETŰK
(Részletek "A keresetéwuséo szellemé".icu
A haldoklók szentsége

A kereszténység fönsége a sír, ,a másvilág e néma kapuja kö
rül bontakozik ki leginkább, A legtöbb ókori vallás megazentelte
ugyan a halottak hamvait, de egy sem gondolt arra, hogya lel
ket is előkészítse amaz ismeretlen partokra, ahonnét nincs. ViSS:UI'
térés.

Jőjjetek, lássátok az elképzelhető legszebb látványt a földön;
lássátok a hívő halálát. Ez ,az ember már nem e világé, már nem

. tartozik semmiféle országba; miuden kapcsolata megszűnik a tál'
sadalommal, Az ő számára végetért az idöszésnítás, ő már az örök
kévalóság nagy korszakától keltezi létét, Egy pap ül ágya fejénél
s vigasztalja. Az egyház e szent szulgája lelke üdvösségérőlbeszél
get ahaldoklóval ; s a fölséges jelenet, melyet az egész ókor csak
egyetlen egyszer tudott bemutatni, legelső filozófusának halálá
ban - a jelenet naponta megismétlődik, a legnyomorultabb halódó
keresztény szegényes ágya mellett is..

Végül eljön a végső pillanat; szentség nyitotta meg la világ
kapuit ennek az igaznak, és szentség csukja be őket; a vallás r'in
gatta az élet bölcsőjében, sa halál bölcsőjében is az ő szép ének"
és anyai kez-e al,tatjae1. Előkészíti számára e második születés
keresztségét; de már nem a vizet választja, hanem az olajat, a .
mennyei romolhatatlanság jelképét. A szabadító szentség lassan
kint leoldja.a hívő kötelékeit; lelke, félig már elválva a testtől,

szinte láthatóvá válik arcán. Már hallja a szeráfok dallamát; már
fölkészült rá, hogyelröppenjen a messzeségbe, ahová az isteni
remény, az erény és' halál leánya hívja. Közben a béke angyala
is leszáll ehhez az igazhoz, arany jogarával megérinti fáradt sze
mét s lágyan Iecsukja elnehezült pilláit a napvilág előtt. A hívő

meghal, és senki nem hallja végső sóhaját; meghal s már rég nem
lüktet a szive, de barátai némán még mindig ott időznek fekvóhe
he körül: azt hiszik, csak alszik; ilyen szelíden azonderült el P-Z

a keresstény.

Imádságok a· holtakért

A régi pogányok a szegények vagy a rabszolgák holttestet jo
formán minden tisztesség' nélkül otthagyták; nálunk az oltár szol
gája épp úgy virraszt az egyszerű falusi halottasháznál, mint az
uralkodó ravatalánál. Az evangéliumi szűkőlködő, amint kileheli
lelkét - nagyszerű dologl - egyszerre fölséges és szent lénnyé
válik. Alig lép ki az életből az ajtónk előtt vergődő, utált és meg
vetett koldús, sa vallás máris arra késztet, hogy fejet hajtsunk
előtte. Ráeszméltet megrendítő egyenlőségünkre, vagy inkább ta
lán ast parancsolja, hogy tiszteljük ezt a Krisztus vérén megvál
tott igazat, aki jelentéktelen és nyomorult állapotából most égi
trónra emelkedett; így helyez mindent egy szirrtre a kereeztény
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név a halálban; fol a leghatalmasabb előkelőség gőgje sem tud más
imádságot kiesikarnia keresztény vallástól, mint azt, melyet II

leginségesebb szűkölködő fölött is énekel.
De mílv fönségesek ezek az imádságok I Hol a fájdalom sikol

tásai, hol a reménység kiáltásai: a halál panaszkodik, örvendezik.
reszket] megnyugszik, sóhajt és esedezik.

Bxibit spir-itus ejus ...
..Ha lelkük elszáll, visszatérnek a földbe, s még aznap mea-

-ernmiaül minden tervük",
Deliéta juventutis meae ...
"Ne emlékezzél ifjúságom bűneire és balgaságaimra".
A királyi próféta panaszai a szent Arab sóhajaival váltakoznak.
"Ne sujts immár engem, Uram, mert napjaim olyanok, mint a

semmi. Mi az ember, hogy érdemesnek tartod, hogy rávesd szeme
det és perbeszál.lj velel" -

"Ha holnap reggel keresnél, már nem leszek".
"Undorodik lelkem az élettől; lelkem keserűségébenbeszélek ...

Napjaid mint a halandók napjai, '8 éveid mint az emberi idők?"
"Miért rejted e,l tőlem arcodat, miért tartasz ellenségednek en

gemY Szélsedortu levélen mutatod meg hatalmad ős száraz pelyvát
üldözöl'l"

"Az asszonvszülte ember rövid ideig él fl eltelik sok nyomorú
sággal Eltűnik mint ·az, árnyék, nines soha tartós maradása."

"Éveim hamar elfolvnak, s én elindulok azon az úton, amelyen
nincsen visszaté'rés".

"Napjaim elmúlottak és terveim rdiugába dőltek, szivem remé
Ilye szertefoszlott, A sírnak azt mondoru: atyám vagy; 18 a tér
geknek: anyám, nővérem".

Az énekek folyását olykor megszakítja oa pap és a kórus pár-
beszéde,

A pap: Napjaim eltűntek mint II füst és csontjaim porrá estek.
A kar: Napjaim lehanyatlottak mint az árnyék.
A pap: Mi az élet? Parúnvi füst.
A kar: Napjaim lehanyatlottak milltaz árnyék.
A pap: A holtak alusznak a porban.
A kar: De fölébrednek. ki az örökös dicsőségre, ki pedig gya-

lázatra, hogy megmaradjon abban mindörökké, -
A pap: Mindnvájan föltámadnak, de nem mindnyájan úgy.

aminők voltak.
A kar: Föltámadnak.
A szentmísében a pap Íg-y imádkozik:
"Boldogok, akik az Úrban szanderülnek el; mostantőí fogva

megszabadulnak fáradozásaiktól. mert jótetterik követik őket."
Amikor a koporsót főlemelik, fölhangaik a fájdalom és 'l'C'-

ménység zsoltára:
"A mélységbd] kiáltok Hozzád, Uram, hallgnsd' meg szavamat!"
Miközben a koporsót viszik, folytatódik a párbeszéd:
Qui dormiunt ... Alusznak a porban ... Föltámadnak ...
Ha a .halott pap, hozzáteszik: "Aldo~at hozatott az Úr oltárán

örvendezéssel".
Amikor a koporsót leengedile a sírba: "Visszaadjuk II földet

a földnek, a hamut a hamunak, a port a pornak".
Végül, mikor II rögök hullani kezdenek a sírba, a pap fölkiált
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a Jelenésok Könyvének szavaival: "Hang hallatszott fölülről s
így szólt: boldogok a holtak!"

De 'az egyház nem csupán ezeket a fölséges imádságokat zengi
el a megholtakért: mint ahogvan hófehér leplekkel és virágkoszo.,
rúkka] övezi föl a gyermekek koporsóját, hasonlóképpen minden
kor és nem számára megvannak a maga' könyörgései. Ha négy
fehér gyolcsba öltözött, zöld levelekkel díszített hajú leány vala
melyik társuk földi maradványait viszi vállán a templom fehér
da-apóriás hajójába, a pap az ifjú halott fölött a szüzesség' him
nuszát recitáljá, Hol az Ave maris stel lá-t, azt az üde hangulatú
éneket, mely a halált úgy tünteti föl, mint a reménység betelje
sedését; hol a Szentírásbój kölcsönzött gyengéd, költői képeket:
"lTgy múlt el, mint a mezők füve: reggel még teljes szópségben
pompázntt, és estére ime elszáradt", Nem az .a virágszál-e ez, aki
"elherv,adt, tnert az, eke éle elvágta., a mákvirág, melv Jeh,dtja
l'ejét a zivatarbanI" Pluvia cum forte g-ravuu tur.

És milyen gyászéneket zeng a pap az elhunyt gyermek fölött,
kinek apró koporsójúnál a zokogó édesanya áll~ A",t a himnuszt
énekli, melyet a három zsidó ifjú mondott u tüzes kemencében, 8

inelyet vnsárnaponkinr napköltekor dalol az Egyház: "Aldjátok az
Urat, laz Úrnak művei, mindnyájan". A vallás áldja Istent, amiért
il halálban megkoronázta a gYBi'meket, amiért megszabadította ezt
<-17. ifjú angyult az élet fájdalmaitól. Örvendezőare szóli tja fiH a
természetet az ártatlan sirfakör-ül , ezek nem H gYötrelem sikoltá
sai: az örvendezés kiáltásai hangzanak föl ajkán. Ugyanilyen 1(,
Jekkel zengi: Laudate pueri Dominum, ezzel a végső szakasszal:
Qui habitare facit sterilern in domo; matrem filiorum laotantem.
"Az Úr termékennyé teszi a medidJií házat, hog')' az anya örven
dezzék fiaiban". Mily fölséges ének a lesujtott szülők számára!
Az Egyház megmutatja nekik, hogy la gyermek, akit csak az imént
vesztettek el, fönt él a boldogok lakóhelyén s új gyennekeket igér
nekik e földön!

A vallás azonban nem éri be azzal, hog'y ilyen nagy figyelme!
szentel nainden egyes koporsónak; a túlvilág dolgait eg')' általános
szertnrtással is megkoronázza, s ebben egybefoglalja a sit-ok meg
számlálhatatlan lakóinak közös emlékezetét: a holtak hatalmas
közösség» ez, melybon egymás mellett í'ekszcuek a nagyok és II

kicsinvek: a tökéletes egyenlőség köztársusárra ez, ahová a sír ala
csony kapuján át csak úgy lehet belépni, ha levetjük sisakuJlkal
vagy koronánkat. Ezen az ünnepélyes napo ll, amikor Adám eg-ész
családjának gyászút tartjuk, egybevegyül a lélekneka réJd halot
takért érzett fájdalma azzal a szomorúsággal, melyet frissen el
hunyt barátainak emlékezete kelt benne. S ezzel valami fölségc:-:
szépsége] kap a bánat, mint ahogyan ('gy mai szomorúsásr is va
lahogyan ílg.j jelleget ölt, ha az, aki hansrot ad neki, Homérosz
rége-sl'égi tragédiáival táplálta szellemét. ]<jgyl'dül a vallá!', hH1t11
annyira kitágítani az ember sz.ivét. hogy mindazt a sóhajt és 8Z.'
rotetet magába Joglalhassa, mellvcl halottaink sereg'(m(~k tm-tuzunk .

Falusi, temetb]:
A régi. pozúnyoknak ueru volt. kellemesebb temetkezés] heh-ük

a mai falusi temetőiuknél, ahol a rétek és mezők. vizek f.e: eniök:
('~Y f'g'(>sz rnosolvgó túj veszi kiil'ül Pfl'YSZl'l'íí kl-jwivpl ;I l'iiJdlllí



vesok sírjait. Mily szép látvány volt: a hatalmas tiszafa, melvnek
I:,úr jóformáu csak a kérg-e ól, a parókia almafái. a magas fú,
a jegenyék, a holtak sxilf'ái, s a puszpángok, me,g a vigasz és ir
g-almasság apró keresztjei. A békés sírok közt állt a falusi tem
plom, tornya hegyén az éberség falusi jelképével. Nem hallatszott
itt más nesz, míut a vörösbegy éneke s a bárányok legelése, amint
a hajdani pásztoruk sírhalmán sarjadt füvet harapják.

~~ szent helyen át míuden ösvény a templomhoz vagy a pap
[akhoz vezetett; szegények ~8 zarándokok taposták őket, akik
imádkozni montek a csodák Istenének szine elé, va~y az alamizs
na kenyeréért ez evangélium emberéhez; a közönyös vagy a gaz
dag nem járt e sírok kőzőtt,

A keresztoken Hem volt egyéb fölírat, mint: Pál, vagy Vil
mos, született ekkor, meghalt ekkor. Némelyiken még nevet sem
talált az ernber. A keresztény földmíves épp oly névtelenül alszik
il halálban, mint amilyen névtelenek a növények, melyek közt
l>Jote folyt: il természet sem vési rá az erdőkben a ledőlt tölgyek
.:sonkjára nevüket.

Mégis. mikor egyszer egy falusi temetőben bolvongtam, egy
sírkövön latin föliratot pillantottam meg. Egy gyermek sírja volt.
.\feglepeft ez a szekatlau pompa; odamentem, hogy megszemlél
jem a falusi pap műveltségének ezt a bizonyságát; s ez,t olvastam,
pzt az evangéliumi mondatnt: "Sinite parvulos venire ad me" 
.,eng'f'd,iétek hozzárn a kisdedeket".*

• \Jiakaübrialldról és ,.11. kercszténys'~g szellemév-ről l. Vig'Hia 1952
'!,rI:",
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"FÁTÓL - FÁIG
lrtuMáudy IV;I;!

Kivel beszélhet egy öregasszouy'l -- Férje meghalt, fiat 1IJ('g

alig látja. János· hívatalba jár, otthon meg osak úgy odaveti il

szót az embernek. Annyit mindenesetre lehet tudni, hogy iirük.lú,
huzatban ül, két ajtó között, fáj a feje, - a foga, fájnak az ízü
letei, igazán nem csoda, ha rövidesen egészen megkopaszodik, Ha
otthon van, fekszik a díványon, be kell nelci vinni a teát, a po
rokat, de beszélni nem beszél.

Pedig az öregasszony annyi mindenj tudna kérdezni. M í V;1 11

odakünn1 Mit játszanak a ssinházban'l Igaz, hogy a Damje.uieh
utcában leszúrtak valakdtf

A válaszl
János legyint, grimaszokat vág, - Az embert móg itt seru

hagyják békén, nem elég "odabent"'1 Csináljon egy citromos teát!
Az öregasszony csinál egy citromos teát. A kérdéseket lassan

elfelejti, egy-egy szó néha elindul benne, de már nem követi sem
mi, árván bukdácsol. Érthetetlen tekintet mered rá.•Tobb. ha hall
gat az ember.

Igaz, itt lennének a szomszédok. Özvegy Zandernéa uegye
diken több csahíjdnak főz. measairől h, járnak hozzá. "Az ón kony
hámnak híre van kedvesem",

Zanderné Paulát küldte le az öregasszonyhoz, azt ft hajlott
hátú, repedezettarcú vénkisaeszonvt, Paula hat diszzsebkendőt ho
zott le Zandernétól. -

- '" .mert tudja, hogy nálad jó helyen van, még' az II rú«
volt, ötven forint darabja, János biztosan megveszd, ő olyan jú
ssívű, a Gellértné is mondta, hogy a te fiad ...

Paula, ott ft konyhában, mint egy kínai bűvész kezdte kibou
taní a zsebkendőket egyiket a másikból.

:::- Nem tudom, - mondta az öregasszonv -- igazáll lH\'1U til
dom ...

János hangja az ajtó mögül:
- Remélem, nem ment el az esze, hogy megveezi }l/l.okat <I

ngacsokaU Harmincért újat kapok!
Paula hegyes orra megremegett, hosszan szippantott,
- Ahogy gondolod, kedvesem.
Elvonult a zsebkendőkkel.

Néhány nap múlva újra megjeleat.
- Zanderné nem tudja nézni, bogy éheztek! Miért nem Kap

csólódtok be az akeiőjába'l

- Milyen akciójába'l
- Az ebéde'ltetésbe! Nagyon olcsón főzne nektek, .Iános úg y i-

olyan sovány.
- Majd beszélek vele, majd megkérdezem.
- Ú, János nagyon örülne" aztán majd Zanderné i'l vel P, tRk

ebédel!
J ános az ajtó mögűl:
- Szóval fizessük az ebédjét'! Szóval még őt is nézzem eb.;d

közben1!
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Paula hurutos szeme még könnyesebbé vált, sértetten reme
gett a hangja.

- Én szóltam kedvesem, én mindenesetre szóltaan.
Zanderné mégegyszer leküldte Paulát.

. -'- Mikor tartjuk kedvesem ,a hagyományos összejövetelünkett
Az öregasszonyesak nézett.
- Mit .". miről beszélszY
- Zanderné mondta, hogy rendszeresen össze kéne járnunk.

adnál teát, meg mondjuk, aprósüteményt ...
Az ajtóban ott állt János.
- Aprósüteményt 1 ...
Még mondott valamit, de akkor már Paula, mdnj valamí meg

rémült bogár, nekivágódott ItZ ajtónak. Vrulahola repedésert esú
szott ki. .

Paula nem jött többet, Zanderné nem üzent semmit.
Az öregasszony egyedül maradt. Olykor még elindult, hogy fül

megy Zandernéhez, vagy Paulához, aztán egyszerre megállt a lép
csőn, keze ottragadt a karfán. Az ajtók szürkék és magányosak.
nem lehetett bekopogui. Valahonnan a repedezett lépcsők alól !ölÓ
hajtás hallatszott, csöndes, lassú beszéd csobogása.

Az öregasszony megmerevedett.
Hornusnét hallotta onnan lentről. Tíz éve, hogy meghalt Hor

nusné és most a húsdarálóról beszélt, amit valamikor régen ki\!
csonadott és amit soha sem kapott vissza.

Az öregasszony lehajtotta a fejét.
- Beadtam Giinsékhez,
Hornusnét ez nem nyugtatta meg.
- Günsné azt mondta, hogy nem is látta, és különbenis, ha

tőlem kérsz valamit, miérj, a Günsékhez adod beT Az urad pedig
egyáltalán nem köszön az utóbbi időben... .

Hornusné tovább zúgott, mormogott, mint vaJlami láthatatlan
folyó a lépcsők mélvén, a föld mélyén. Régi panaszokat emlege
tett, sérelmeket - a mosókonyha kulcsát soha nem kapta meg idő
ben, a macskáját megmérgezték ...

Az öregasszony nem is tudta, hogy került vissza a szebájába.
Többet nem indult el, hogy fölmenjen Paulához. vagy Zander
néhez.

N em volt kivel beszéljen,
Míg aztán az u két férfi megjelent az Ja.Mak előtt Ott álltak

a tér hideg. befagyott lapján feketében, görnyedten és mozdulat
lanul, A Világ Sértettjek~sséelőbbre volt, fázósan összehúzva ma
gát vékony kabátjában. Fejét lehajtotta. Nagyon régen nem szól;
hatott már senkihez, nagyon régen nem szólhatott már hátra se
8. barátjához. A Rozoga Alaik néhány lépéssei lemaradt mögötte
Kezét zsebredugta, bár az a szakadt zseb igazán nem sok védel
met adhatott. A válla mögül vísszasandított az útra, míntha vár
ná, hogy valaki majd beszól hozzá, v·agy legalább egy cigarettát
csúsztat a zsebébe.

Az emberek elmentek rnellettük, Senkinek sem jutott eszé] ..,.
hogy megszólítsa őket.

,Az öregasszony az ablaknál állt.
, 1l.Hova mehetnek l Mlilyen ház az, ahová belépnek'[ Ki vácra

öken"
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Et se tehetett képzelni, hogy valaki kinyissa előtltük az ajtót éH
ast mondja: - Jónapot kívánok!

A két férfi másnap is ott állt a téren, akárcsak harmadnap.
-- Vakok - bólintott az öregasssony. - Igy botorkálnak előre

kéz a kézben.
- Ezt meg honnan gondoija'í
Az öregasszony egy csöppet sem csodálkozott, hogya Rozoga

Alak, aki egy kicsit lemaradt a barátjától, mezszólalt,
- Még jó, hogy a barátom nem hallotta, ő egy kissé magasan

hordja az orrát.
- A~t mindjárt gondoltam - mondta az asszony. - Kic8it

később megkérdezte: __ Levigyek egy tányér levest'í
- Nem, nem, - beszélgessünk csak így!
- A férjemtől maradt eg-y télikabát '"
-- Ha a barátom meghallaná}. ..
A néni már nem is tudta, mit mondjon. Még- a végen megha

ragazik ez a férfi az ablak előtt, aztán továbbáll a barátjával. 
Be az mégsem haragudott meg.

- Vannak, akik csak úgy beállítanak és mindenfélét kérnek.
Maga is azért gondolta rólunk ...

- Igazán nem akartam megbántani.
-- Tudja, mi azért más fajtából valók vagyunk.
-- Ö, razt nrindjárj gondoltam!
- Igen~ És aztán mibőll (Csöppnyi gúnyos íz.)
._- Azt ... azt valahogy látja az ember. Meg, hogy a barátja

olyan büszke ...
- Azért róla is tudnék beszélni ... ! (Ez meg- olyan bizalmasan

hanzzott.)
Egy darabig még elbeszélgettek, aztán sárgás köd ereszkedett

a térre és felszívta azt a IDét szdkár alakot, Másnap megint ott
voltak az ablak előtt. És aztán mindennap.

o Az öregasszony reggelenként kinézett a térre,
,-- .JÓreggelt kívánok!
--- Már azt hittem, f'öl sem ébred!
A RO'.loga Alak beszélt. Világ- Sértettje elnézett mcssze ,az ut

vák felé, de minden pillanathan várni lehetett, hogy hátrafordul.
-- ... aztán maid jól lehord! Nem szereti, ha leállok beszél

!o('1,tUi.
'- Talán nem veszi észre.
- Hanem hallja, hogy ez miesoda környék, .. ! Az éjjel ldra-

beltak valakit ...
A néni összecsaptaa kezét,
- Ne mondia! Itt a téren ... '
- A pengekörműek itt álltak u téren a bódék közi>tt, álltak

ús vártak ...
-- Hogy volt ad Mondja már!
- Saaulv Borbála háromszor fo,rdnlt az úton, mdudig más férfi

k ísérte, de, aki kísérte, az többé nem tért vissza.
'- Sazulv Borbála'
-- Tudja, mi volta trükkje"f Leazólftotta ra férfit a megálló

nál ...Csúszik a járda, ha átkísérne ..... A másik oldalon meg már
várták a pengekörműek. Köröm, közenén felhasífva, benne a pen'
ge, hogy vágja az a zsebet !...



-- Pedig Iguzán olyan csendes környék... nem történik iH
semmi.

A férfi erre nem szól] semmit, de mdnthu ktlcsít kételkedne
a dologban. Aztán, amikor megszólalt, olyan sértett volta hangja.

- Akadnak egyesek, akik beállítanak mindenhova, "Ha van
egy ingjük, egy kabátjuk ..;" Koldulnak, könvőröguek, a/lián
közben egész jó ruháik vannak.

- Miért mondja ezt]
-- Vagy vonaton képeslapot áru.lnak, Mátrnuovákról, Dc miert

vegyek én Mátranovákról képet, ha Visegrádon voltamt (Már
('gúsz haragos volt a hangja.)

~ Ügy érti, llO'gy maga Visegrádon voln ...
-- Miért ne1 Talán én nem utazhatokj
-- De igen... hogyne... hogyne !
--- Vagy inkább Úf.~· g'OlHlol;ia, hogy ón voltam az, aki képcf'-

lapot :ímlt'l!
- Dehogy! Dehogv !
- Van, aki más "lemezzel" jön. (A hang kissé megenvhült.l
- Mível jön'
-- Úgy értem, hogy más a szöveg«. Beállít. a knI)'~ha. és kezdi :

"Tanárember vagyok, a világ legszomorúbb helvéről .iöttNn. kis
családomat szeretném Lisztességesen eltartani."

- A világ legszomorúbb helyéről?

- Az őrültek házából. Magának igazán anlly:itkd.l nJ'a-KJn'
rázni! De' ehhez a szőveghez jó ruha ken. (Bánatos Hóhaj.l

- Talán mégis vigyek le egT kabátot!
- Mit gondol! Maradjon csak!
Az öregasszony otthagyta az ablakot, ,,:Milyen hiikb]HO~ MilYüll

büszke! Az 11. másik meg se szólal ... dehát mi lesz Íl-:JT velük ... ~"
Éjszaka úgy tetszett ar. öregasszonynak, hogy RZO~\ ketten n{'

ú~.,A ~il,rig Sél'tettje feléje Iordul, hogy lássa azt, aki ml'~ merte
s:whtam oket.

Az öregasszony reggel. alig meet az ablakhoz lépn,i. Dt'1i H~,
zoga Alak már várta ,a hírrel.

- Lcbuktak II perurekörműek!
- Mit mond '1

- Dzsippel vitték "laz t~gész társasűgot.
- Dehát, hogy Wl'túnt?
- Sag'uly Borhála megint lcszól ított valakit.
- Igen ... na és'!
- Egy detektiv volt!
- Még, hogy ilyet ... '~! bigy detektiv !
-- "Csúszik a járda, ha átkísérne ... " A detektív á t;]dsérü,.ól

bódék közőtt aztán ráugrottak li pengekörműek . .. dr- "ldror m:ir
ott voltak a rendőrök. Mem hallotta il Iövöldőzóst?

-- Nem, semmit ...
- Lekapcsolták az ogÚSZ társasázot.
Az öregasszony megint kérdezett valam.it, aztán HH."gint

l<Jgy,ik szót lökte a másik után. -- A férfi eg'y pillanatra' elhallga
tott, aztán mezkérdestc:

- Nem unja még?
A néni orra megremegett. kezével <IZ· arcához !inp.,l!. ;,'~lalJ

maga :~e tudta, miért, SJ fiúról kezdett beszélni.



- Itt van mallettem ... és soha ... soha nom beszél! Félek tő'
lt". ha bejön a szobába, úgy tud nézni ...

- Ne törődjön vele!
-- Miért nem kérdezhetek meg tőle semmit se?
- Vannak ilyenek, vannak.
- De a fiam! Kínoz ez... úgy fáj ...
- Ne sírjon kérem!
.- Nem ... nem igazán.
.- Azt hiszi, másnak nincs semmi baja~
A férfi, ott az ablak alatt, keményen beszélt, gúnyosan. Aztán

·egyszerre megcsuklott a hangja.
- Ha fölnézek egy ablakra, arcot látok a lámpafényben. mö

götte ott a család, míndjárt hívják vacsorázni. Én meg... - na.
<Ip hagyjuk!

- Jőjjön föl!
- Mit képzel!!
- Hát csak, hogy az ablakokrój beszélt ...
- Azt hiszi, azért, hogy főlhívjonf Persze. hogy azt hiszi!

.( Véres sértettség.)
- Nem! Nem!
- Lerak elém egy tányér levest. Hát mit gOllld!olY!
Csönd. 'I'öbb szó itt nincs. Az öregasszony elmegy az ablaktó I.
Má8n~ megint kezdték előlről.
Az asszonp néha attól félt, hogy la férfiak egyszer útrakelnek.

botorkálva elindulnak a sűrű havazásban. De aztán a tér halott
fehérségéból megint csak kimeredt az la két sovány, fekete alak.
Ott voltak: akkor is, amikor a hólé csurgott a háztetőkről és a tél'
t\zernyi apró tócsára esett szét.

'" hogy nem kapnak valami betegséget!
- Attól magának ne fájjon a feje!
-'- Nyugodtan leülhetnének a konyhában. Szólhatna ti barát

jának is. -
- A barátom nem szereti a konyhagűzt, (Gyilkos gúuy.)
- Be is jöhetnének egy kávéra,
- A szobába'l
- A szobába,
- Aztán örökké ,a iladlót uésné, hogy beroudítottuk, - alig

mennénk el, már fölke félné, meg nyitná az ablakot. - Ugye, erre
semmit sem tud mondaniT!

- Istenem, milyen ...
-- Azért mégis nagyon derék asszony. (Meleg, barátságo»

hang.) J ól esik: magával elbeszélgetni.
- A barátja soha... soha egy szót se szól!
- :Mi az" Talán én már nem is vagyok jó~ Talán ún már

engem' Mondja meg, mondja csak meg!
- Nem, dehogy! - 'Majd egész váratlanul. - Egy abrosz

hiányzik.
- Egy abrosz" Nagyszerű, Egy abrosz- hiányzik~! Én vittem

't'J! (Szikrázó harag.)
- Dehogy maga!
- Különben, miért mondaná l Küldje utánam a fiát, küldj«

utánam a rendörséget!
- Miért veszekszik örökké'
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-- Tessék! Már megint sir ... !
Nincs senki, akivel beszéljek, és maga is örökké ...
Nem akartam megbántani, csak hagyja már abba! NOO'll

-zeretem a könnyeket.
-- Miért ... miért kell, hogy bántsuk egymást ...\!
-- Mérhetetlen a mi szenvedésünk, (Gúny' Keserűség' Fájda-

!OIU ') .
Másnap közümbös dolgokról beszélgettek. Hogy két asssonv

összekapott a téren a marhahús miatt, olcsóbb lett lU tojás. Az öreg
a;;:szony kérdezgetett, a férfi nrindenre készségesen felelt, de azért,
iuintha nem túlságosan figyelne az egészre. A következő napolron
is ezt a szórakozottságot lehetett rajta érezni.

Egyszer aztán eltünt az ablak alól, Ö iSI meg 'a barátja, fUCi
..l'6"Y kicsit mindig magasan hordta ,az orrot "

Az öregasszony mozdnlni se tudott. Nézte azt a két fiatal,
nedvesen zöld fát ott a téreu. Orra az ablakhoz nyomódott, smtla-:
Jllllt. l\önnyíí nára futotta he az üveget.

INGFOLTOZÓK

Ülnek az árnyas la alatt.
kezükben ing és ron.gydal·au.
fi az álmos szombni délutálb
tésekeloe zümmög fönt a fán.

Kezükben lassan jár a fű)

s az i.ng mily hOH.'>-ZÚ éleNL
Lehet, hogy új még sose lJ olt,
szakadt folt hátán CSU])(t. folt.

Két asszony ioltoe hallgata.g,
s a tűz fölött a krumpli, bab
rotuoava sűrUi leoét ...
Szépítik mások életet.

Csanád Béla
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Lr J a Mihelics Vid

A milanói Szent Sziv-egyetem
nek központi épülettil az egy
kori Szent Ambrus-monostor
szolgál, amelyet cisztercita szer
zetesek alapítottak 1498-ban. In
nen a tisztelet és ragaszkodás,
amelyet az egyetem minden
adandó alkalommal kifejezéere
juttat Szent Bernát, a XII. szá
zad e ragvogó alakja iránt.
Idén is, amikor Szent Bernát

. halálának nyolcadik centenári
umáról emlékeetünk, a Szent
Szav-egyetem derekasan kivette
részét az ünneplésből, a többi
között egy nemzetközi jellegű
elöadáe-sorozattal, amelyet a
bernardinus gondnlat elismert
tudósai tartottak. Az előadáso
kat azóta nyomtatásban is köz_
zetették. A kötet - mint Renato
Laurenie írja az Osservatore
Romanóban - valósággal szin
tézdsét nyujtja azoknak a je,len
tö!s problémáknak, amelyek
Szent Bernát szellemét és szá
zadáj foglalkoatatták: azt a szá
zadot, amely annyi téves meg
ítélés után egyre nagyobbnak
bontakozik ki, noha még min
di,g- van mit felfedezni benne.

Ü!-;szesen tíz tanulmány szere
pel a, kiadványban, Lanrenti
azonban csak hármat tárgya!
behatóbban, Az egyik France
seltini professzoré, aki saiát ko
rának eseményei közt szemlél
teti Szerit Bernátot A másik
tanulmány szerzője .Iean Lee
lercq, aki Szent Bernát teológi
;dit, II harmadiké Sofia Vanni
II O'IJi !/hi , aki Szent Bernitt í'ilo
lMiáját világítja meg. Laurenti'
".zerint ők hárman nyujtják ada
taik bőségével és meelátásaik
uiseerűségével a legtöbb segít
SB:;ct ahhoz, hogy magunk elé
állithassuk Szent Bernát igazi
eg-y{>,niség.ét.

F~rjt.,>dő világ volt az, amely
nek Szent Bernát lett a ková
S7.,B. Társadalmi és tudományos
életére két fontos tényező ha
tott, Azebrylk az 1122-ben kötött
wormsi konkordátum; a másik
a nyugati műveltség érintkooé
se HZ arah műveltséggel s rajta
keresztül az; antik göröggel. Em
líthetjük a különböző új-latin
nyelvek kdalakulását is, ami
egyes országokban már megtőr

tént, másutt még folyamatban
volt. Mindez El XII. századot
olyan korsznkká tette, amely
már nem tudta beérni a bagyo
máuvokkal, hanem szorongva
tekintett más tájékozódások felé.
Vilúgos azonban, ha a "novitas",
az ujdonság vonzotta az embe-
reket, nem kevésbbé kötötte meg
őket a "consuetudo", a megsze
kettak súlva. Milyen magatar
tást tanúsított Szent Bernát a
régi és az. új közöttl

Mint F'runeeschi.ni kif~jti.
Szent Bernát szllárdan meg volt
győződve arról, hogy ami a lé-
nyeget illeti, mindenben a ha
zvornúnvra kell támaszkodni.
Erről való bizonvossága nyilván
valóan abból táplálkozott, bogy
mindig olyan ismeretek terüle
térn mozgo~tt, amelyek tekinteté
ben nem órzett kétsévet va~ 1ié
vodést. Az ő gondolatainak tar
talrnát, ámbár magnyilafkozá
sainak rendikívül egyéni hangja
van, az ",gyhil.z hitleU~tcmónyé
nek pontosan meghatárosott és
biztosan hirtokolt ig'azságai al
kotják. S ez természetesen kor
látokat is ámt szellemének.
Szerit Bernát őszintén hiszi,
hozv világ-nRság. nem található
másutt, csakis az ő vilásában,
s hogy a kutatásnak El,'l.olf az
útjai. amelyek kilépnek ebből a
körből, menthotetlenül eltéve~y..-



désbe, eretnekségbe visznek.
Azokban tehát, akik az újat, az
eltérőt, a szekatlant keresik,
nem is láthat mást, mint vesze-
delmes és hűtlen embereket. Er
re a lelkületére van az a hires
epizód is.emelvet Abelard jegy
zett fel: Szent Bernát heves ha
ragra gerjedt, amikor me~hal
Iotta, hogy a Paraclitus apátság
nővérei a Miatyánk recitálása
kor a "panem nostrum quotidi
anum" helyett "panem nostrum
supersubstantialern't-et monda
nak; haragra gerjedt, holott el
lene vetették, hogy ezt a sző
veget örökítette meg Máté, az
Ur Jézus imájának fültanúja, ez
a szővesr tehát történelmileg is,
meg nyelvészetileg is fölötte áll
a hagyományos változatnak. Po
litikai nézeteit is könnyen visz
szavezethetjük a középkor teok
ratikus elméletére: "Petri uter
que gladius, alter suo nutu, al
ter sua manu evaginandus"
(amit így forditanék : Péteré
mind a két kard, e,gyiket saját
kezével húzza ki, a másik az in
tésére hagyja el hüvelvét-) Szi
í!'orúan kulturális téren Szent
Bernát ál'lásf'oglalása ugyanaz,
mint 'I'er-tul liáné, Nagy Gerge
lyé vagy Damiáni Szent Péteré:
minden kulturának, hogy való
han annak nevezhessük, vallá
sosnak kell lennie, és csak any
nyiban kultura, amennyiben
összhanazatos a hittet és annak
szolaálatával. Szent Bernát sze
mében tiszta és határozott a
szétválasztás vallásos tudás és
profán tudás között, s értéket
- 'az isteni tekintély alapján 
egyedü] az előbbinek tulajdonít.

Vele szemben a "novitas"
~épvise:Jője Abelard. Az össze
csapás köztük összecsapás az
eszmék közt is - írja France
Behini -, de ha úzyis látszik,
hogy a kornak e két nagy sze~

roplője II legszélsőbbés legellen
tétesebb poziciókat képviseli -

éppen mert ellentétes volt az
életük is -, valójában ugyanaz
volt a cél, amelyre törekedtek.
Hasztalan keseregnénk rajta,
bizonyos igazságokat osak szá
zadok erőfeszítései után ért
meg az emberiség, amikor 'az
idő múr lecsillapította a viták
hevét s 'a gondolat simán dol
gozhatja magába a megfu
tott utwt. Abelard és Szent Ber
nát ellentéte is végeredményben
csak arra bizonyság, hogy mily
véatelen nehéz megteremtenia
történolemben az egvmást meg
értő egységet még azok között
ia, akik egyképen Istent és egy
házát kívánják szolgálni,

A másik szerző, Jean Leclercq
lényegében arra a kérdésre akar
válaszolni, hogy megérdemli-e
Szent Bernát a "hittudós" nevet.
VoH-e neki s hagyott-e hátra
írásaiban teológiai tanítása
Szinto kézenfekvő - jegyzi meg
Laurenti, aki magát a kérdést
"keovéssé újnak" mondja -,
hol,,"y az értekezés meglehetősen

abbau a mederben mozog, ame
lyet legutóbb a "Doctor Mellif
luus" enciklika jelölt meg. Mint
emlékezetes, XII. Pius pápa
megismétli ebben, hogy Szent
Bernát volt az utolsó egyház
atya, s kijelenti: ámbátor utol
só volt, nem kisebb rendű az el
sőknél. Szent Bernát egyik atyá
:ia az eg-yháznak - adja elő
Leclercq is -, következésképen
-teológiája számos ponthan érint
keeik és szornszédos a többi
atyáéval. Ha tehát van patr-isz
tikus tsológ-ia, és Szent Bernát
nem kisebb az első atyáknál, ak
kor vitán felül megilleti őt a
"hittudós" címe is. S végül ha
ő az utolsó az egyházatyák so
rában, akkor természetes, hogy
olyan teológia következik utá
na. arnelv különbözik az övétől,
s ilyen volt kétségkivül II sko
lasztika. Részletes elemzései so
rán ki is mutatja I...eelereq, hogy
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Szent Bernát gnndolkodásában
ssóhoz jutnak a teológia összes
problémái, és hogy figyelme, ki
terjed a kinyilatkostatás egész
területére. Teológiai fejtegeté
seit azonban nem kőnnyű nyo
mon kisérni, már osak azért
sem, mert előbb meg kell szok
ni a nyelvét és stílusát. Amel
lett nem ismeri a módszeressé
get, gyakran szenvedélyes és
inkább az érzelmi indításokra
épít, Összhangban van ez azzal
a jellegzetes vonásával. . hogy
Isten keresésében és az isteni
dolgok taglalásában miudent a
szeretetre visz vissza, mint ar
ra a központra, ahonnan min
den egyéb a megvilágítását
kapja.

A bölcselet művelője-- ho
esátja előre Sofia Vanni Ro
vighi, s mint Laurenti hozzáfű
zi: méltán - meglehetősen za
varban 'van, amikor lá;tja, hog)'
ez a ragyogó szellem ellenefor
dult a XII. század két legna
gyobb filozófusának, Abelard
nak és Gilberto Porrctanónak.
Egyébként is tény, hogy Szent
Bernát nagyon gyakran kike] t
a bölcselők ellen, amiért nuindig
új észokokat és érveket keres
nek s közben - mint terhükre
rója - megfeledkeznek a lénye
gesről, Ennek ellenére azonban
filozófiai forgácsok hőven ta
lálhatók nála, köztük igen ér
tékesek. Kiváltképen azokon a
helyeken, ahol az emberről be
szél, akit nagysága és méltósá
ga fölébe emel a Napnak és a
csillagoknak. Amiben i~az{lll ki
magaslik Szent Bernát, az 'HZ
emberi Iélek mélvreható ismere
te. Hogy az ilyenirányú megfi
gyeléseknek és tanulmányoknak
akkora fontosságot tulajdonít.
logikusnak tűrrik, mert hiszel!
vallja és tanítja, hogy végered
ményben az erkölcsi problémák

.adnak értelmet ,az örökkévaló-
ságra hivatott emberi létnek és
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szabják meg' e .lét értékét. Mint
HZ erények és bűnök pszicholó
gusáról, Illa sem mondhatnók
Szent Bernátról, hogy elavult
volna. Ettől eltekintve - írja
Vanni' Rovighi - nehéz lenne
Szent Bernát bölcseletéről be
szélni. ];Jgy mozzanatot azonhan
n~égiski kell emelnünk és pe
dig' azt az Ismeretelmélet körébe
tartozó intelmér, amelyben az
emberi ész, megismerő képessé,
gének határát vonja meg: "Quid
enim magis contra rationem
quam ratione rationem conari
transccnderej" (Mi lenne ugyan
is iukábh az' ész, ellen való, mint
az esszel törekedni az ész föJ{
kerülní t) S mint a tanulrnánv
szerzője is rámutat: Szent BeI:
natnak ezt az észrevétalát nem
nehéz felfedezni Kantnál és Ki
erkegnardnál.

A töblrl tanulmányt Lauranti
csak röviden említi. Szó esik
még Szent Bernát lelkiségéről.
misztíkájáról, Mária-tanáról, le
veleiről, stílusáról és századá
nak szerzetesi szelleméről. A
szerzők sorban: Maur Standa
ert, E. Wellens, P.Roschini, C.
H. l'albo1, Ch. Mohrman. és Phi
lihert Sch.mite. Tizedik tanul
mányként Cepiono de Azevedo
ismerteti a hajdani Szent Am
brus-inonostor régészeti érdekes
ségcit. Bizonyos, hogy a kiad
vány, amelvhez Gemelli, a Szent
Sziv-eayetem rektora írt elő
s;r,ót,az idei Szent Bernát-een
tenárium egyik legmaradandóbh
és legértékesebh emléke.

'I'ermészctbúvárokat mindig
izgatott a kérdés: mi a magya
rúzntu annak, hogy a madarak
oly meglepő módou tudnak tá
jékoz.ódni ~ Annál különősebb,

hogy csak a legutóbbi években
indultak olyan vizsgálódások,
amelyek a puszta feltevésekQIl
túlvezetnek milIket. Érdekes VP-



letlen. hogy két kutató szinte
egyidejűleg, de egymástól teol
.iesen függetlenül lényeg-ileg
ugyanahhoz II kísérlethez Iolva
modótt, hozzá még azonos faj
ta madarakkal is. Az egyik a
kanadai Wilfiam Rowan, a má
sika német 'Verne.r Rüppell.

Míndkettöjüknek az az ötle
tük támadt, hogy feltűnő s így
könnyen megfigyelhető vándor
madarakat fognak el őszi útju
kon, majd vonulási irányukra
keresztben' fekvő igen távoli
helyre viszik s ott elengedik
őket. Rowan amerikai varjak
kal, Rüppel északkeleteurópai
delmánvos varjakkal dolgozott.
Azt akarták megállapítani, vaj
jon a régi Irárivban Iolytatják-e
útjukat a varjak, arnelv esetben
nem érhetik el célpontjukat,
avagy pedig akként ferdítik el
irányukat, hogy mégis odaér
keznek megazokott téli szállá
sukra, A kísérlet mind II két
kontinensen azonos eredmény
nyel járt: a madarak megtartot
ták eredeti iránvukat s elhibáz
ták céljukat. Ebből tehát arra
kellett volna következtetni, hogy
a varjak, amikor elengedték
őket, nem egy határozott célpont
tudatában repültek tovább, ha
nem csupán ösztönösen a be
idegzett irányhoz ragaszkodtak.
Kiderült azonban, hogy tisztán
az irányt követve csak a fiatal
varjak vágtak neki a messzd
ségnek, míg az idős varjak bi
zonyos távolság után általában
eltértek ettől az iránytól s in
gaszerűen ide-oda csapong-va rá
is találtak az elmult évekből is
mert, megszokott tanyára. .
, Rowan is.. meg Rüppel1 is fel
panaszolta, hogy nem tudott ak
kora számban öreg varjakat
szerezni, amennyire la tudomá
nyos megbízhatóság okából
szüksége lett volna, azt azonban
így is megállapíthatónak vél-

ték, hogy különbséget kell tenni

a fiatal varjak és az öreg' var
jak képessége között, Kétségte
lenül megerősítették azóta ezt.
J an Perdek holland madártudós
kísérletei. Perdek már évek óta
seregélyeket fog be azokból il
csapatokból,amelyek ősszel a
holland tengerpart mentén húz
nak el, hogy rendszerint a brit
szigeteken vagy Belgiumban'
töltsék II telet, s a madarakat
BaseIbe és Zürichbe küldi, ahol
nyomban szabadon engedik őket.
A megfigyelések azt mutatják,
hogya fiatal senegélyek tovább
ra is nyugat-délnyugat felé re
pülnek innen, az öregek azon
han csakhamar északra fordul
nak s rútérnekmezszakított út
Jukra,

Gusta» Kramer, a wilhelm
shaveni madárkutató állomás
vezetője, akinek tanulmányából
vettem az eddigieket is, közli

<rnost, hogy neki és munkatár,
sainak sikerült felfedezniök a
tádékozódásnak azt II módját,
amely egyelőre arra nyujt ki
elégítő magyarázatot, miért tud
ják az irányt megtartani a ma
darak. Eszerint bizonyosnak
mondható, hogy a madár a Nap
állása szerirrt határozza meg az
égtájakat. Csodálatos, de így
van. Anuát-esodálatosabb, mert
mi, emberek is, csak akkor va
gyunk képesek erre, ha ismer
jük a napi időpontot és a Nap
állásának megfelelő változását.
Akadnak köztünk olyanok, akik
nek rendkívül fejlett az időér
zékük s így nem szorulnak rá
az órára, a Nap vándorbását il
letően azonban nekik is pontos
számszerűségekre kell támasz
kodniok, amelyeket vagy nekik,
vagy másoknak előzetesen már
meg kelleH határozníok. Vilá
gos - írja Kramer -, hogy
mindezekre az ismeretekre szük
sége van a madárnak is, ha a
világtájak felől tájékozódni kí
ván, akár úgy tanulja meg,
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akár készen az agyával kapja
már azokat. S már az elsö kí
sérletek, amelyeket a wilhelm
shaveni állomás laboratóriumá
ban végeztek, meglehetősen bi
zonyossá tették, hogy ezek a
csillagászati ismeretek a madár
veleszületett felszereléséhez tar
tosnak.

Egy seregélvfiókát attól kezd
ve, hogy kivehették a fészekböl,
úgy neveltek fel, hogy soha
nem látta a természetes Napot.
A kisérleti térség-et, amelybe
tükör segítségével meatérséges
Napot vetítettok, úgy szerkesz
tették meg, hogy a madár on
nan köröskörül csak a szabad
eget láthatta. A seregélyt hoz
zászoktatták, hogy élelmét min
dig- egy pontosan meghatáro
zott irányban keresse. Kitűnt
azután, hogy ezt a beg-yakorlott
irány-t sem találja meg s nyom
ban tehetetlenné válik, mihelvt
a Napot eltávolítják a térség
ből. Ra pedig- váratlanul a Nap
állását változtatták meg, akkor
a seregély :-l ferdülés szögéhez
igazodva tért ki az eredeti és
helyes iránvból. Messzebbmenő

s még- jelentősehb volt egy má
sik kísérlet. A Napot mestersé
.ges fényforrássa.'l helyettesítet
ték s ezt a fényforrást ugyan
abban az állásban h a!?"yták, fi
madarat viszont különböző nap
szakokban ensredték útjára. A
kísérletezők ebből indultak ki:
ha az irányát kereső sereg-ély ?
Nap állását a napi időpont fI
gyelembevételével értékeH, ak
kor változatlan napállás mellett
is időről-időre más, és pedig'
előre kiszámítható iráuvt kell
vennie. Ha például keleH irány
ra volt bep'yakorolva. nkkor
reggel 6 órakor a meeterséees
Nap felé kell renülnie. déli 12
órakor a Naptó'[ 90 fokkal jobb
ra, este fi órakor pedig- a Nap
pal merőben ellentétes irány
ban. És a seregély valóban így
caelokedett l
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Mindezeket a kísérleteket
számtalanszor megismételték, s
az eredmény mindig azonos
volt, Vitatni sem lehet tehát,
hogy 11 madár szer-vezetében egy
teljességgel megbízható fizioló
giai mechanizmus működik,

amely csalatkozhatatlanul feUs
merteti vele az égtáji irányokat.
Kramer azonban figyelmeZItet
minket: ezzel még közel sem 01
dottuk meg- annak a telje.síit
ménynek titkát, amelyet a ma
darak a természetes feltételek
kőzűtt .nyujtanak. Mert ha a
Naphoz való tájékozódás meg is
magyarázza azt, hogy a fiatal
varjak és a fiatal seregélyek
miért őrizték meg 11. helyváltoz
tatás után is az előtte megkez
dett irányt, még az iránymeg
tartás kérdésében is vannak
rnozzanatok, amelyek további
vizsgálódásokat igényelnek. Ér
dekes, hogy ezek közé sorolja
Kramer egyes madárfélék éjsza
kai vonulását is, holott a ma
gamfajta laikus arra gondolna,
hogy éjszaka bizonyára a Hold
hoz igazodnak

Az eddigieken is túlmenő s
még f'ogasabh probléma azon
ban a madaraknak az a tehetsé
ge, hogy messzi távolból is wisz
szutalá lnak elhagyott otthónuk
ba. A galamboknak ez,t a ké
pességét, mint tudjuk, már év
ezredekkel ezelőtt feHsmerte az
ember s azóta is. hasznosítja
üzenetek továbbítására. Médsze
res tudományos vizsgálódá80k
azonban ebben a körben is csak
újabban indultak.

Az első komoly kísérletek.
amelyeket postaealambokkal vé
geztek, meglehetős csalódást kel
tettek, Nyomukban a leg-Wbb
eéhbel i tudós arra aZ álláspont
ra helyezkedett, hogya posta
galamb sokszor bámulatos tel
jesítményét egyedül a szívés ki
tartás javára Irhafiuk. amellyel
a galamb az ismert tájat kere-



SI éseserenoséa esetben meg is
találja. Némelyek csak a posta
galambra korlátozták e7lt a
szkeptikus vélekedésüket, utalva
arra, hogy a postagalamb házi
állat s egyébként is olyan törzs
ből származik, amely különösen
lliagy utakat soha sem szokott
tenni. Mások mind.iárt egy ka
lap alá vették ,a vad madarakat
is, mondván, hogy ezek is csak
azért találnak haza, mert már
ismerik a vándorlásuk közben
bejárt területeket Ez a leki
csinylő nézet csakhamar ú iabb
tápot kapott. Két amerikai ku
tató, Griffen és H ock, 1948-ban
bizonyos madarakat (német ne
vükön "Tölpel", de hogy van-e
magyar nevük. nem tudtam meg
állapítani) vitt el szigeten fek
vő költési helyükről; jóval
odább azután a kontinensen el
engedték és ropülőgépen követ
ték őket. Külsejűkben a sirály
hoz hasonló, mosszdröl fe1ismer
hető nagy madarak ezek, ame
lyekről fel lehet tételezni, hogy
sohasem kalandoznak el a kon
tinens fölé. Az eredmény az
volt, hog-y amikor útnak enged
ték őket, egyálta'lán nem abban
az irányban repültek tova,
amelyben 'a seülöföld.iűket lel
hctték volna,

Körülbelül ugvunebben az
időben fogtak hozzá Kramerék
II wilhelmshaveni állomáson.
hogy kisérleti célokra maguk
tényésszenek postagulambokat.
Ök azután - írja Kramer - ha
marosan megbizonyosodtak ar
1'61, hogy a tudomány nem érc..
heti be az eddigi masryarázattal,
amely csupán a madarak keres
l!.'é!ésére és helyismereteim épít.
Neves galambkedvelőktől is
kaptak olyan jelentéseket, ame
lyek megerősítették, hogy telje
sen g-yakor1atlan fiatal galam
bok is már az első alkalommal
haza találtak. Az-t már 1950-ben
<ikerült kimutatnia Kramernek,

hogy a galambokat be lehet ta
nítani az égtáj akra. Repülésük
pontossága és hazatérésük gyor
sasága és biztessága növekszik,
ha fokozatosan távolabbról, de
ugyanabból az irányból küldik
haza őket. Ha viszont váratla
nul keresztben viszik el őket et
től az iránytól, akkor arányta
lanul több időre van szükségük,
míg megtalálják otthonukat,
mert eleinte hosszabb-rövidebb
ideig a már begvakorolt irány
ban repülnek. Nyilvánvaló
azonban, hogy az égtájakra való
beállíthatóság,aminek feHétele
a bennük működő és már bizo
nyítást nyert fiziológiai mecha
nizmus, még nem magyarázat a
megfigyelt jelenségekre.

Igy került sor 1951-ben egy to
vábbi nagyszabású kísérletre,
amelyhez 46 galambot használ
tak fel. A galambokat, amelyek
Bek addig csak 15 kilométeres
körzetben volt repülési tapasz
talatuk, igen nagy messziségből

agiesseni Gleiberg-vár tornyá
ról engedték útjukra. A távol
ság légvonalban 320 kilométer
volt, ami fizikailag is komoly
próbára tette. a galambokat, hi
szen osak sétarepüléshez voltak
szokva, Kramerék el voltak ké
szülve arra, hogy egyetlen ga
lamb sem fog a maga erejéből

hazaérni. Csupán arra számítot
tak, hogy előbb-utóbb idegen
ducokban keresnek meaedéket s
így a wilhelmshaveni állomás
a galambok zömérőt majd csak
hírt fog kapni; a lelőhelyek fek
véséből azután megállapHhatják,
hogy valóban mozgatta-e a ga
Iambokat valami - ösztönükben
rejlő határozott hasatérési
hajlam és tehetség.

Az első meglepetés az volt,
hogy mind H nyolc galambcsó
port, amelyeke-t: egymástól füg
getlenül röpítettek fel, nyílegye
nesen ész,ak felé szállt tova, te
hát abban az irányban. amely-
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ben az elhagyott o'tthon feküdt.
A másik és még nagyobb meg
lepetés az lett, hogya 46 galamb
közül 30 már aznap hazaért. És
pedig olyan rövid idő alatt,
hogy útjuk tartamát meg sem
állapíthatták, rnert miután in
kább nem számítottak, mint
számítottak a galambok vissza
térésére. nem is gondoskodtak
kellőképen megfigyelőszolgálat
ról. Egy évvel később azután,
amikor akisérletet - természe
tesen újabb galambokkal
megismételték, kiderült, hogy
legnagyobb részük alig valami
veltöhb, mint négy óra alatt
tette meg a hatalmas utat.

A wilhelmshaveni kísérleteket .
csakhamar lefolytatta a Matf
heuis által vezetett cambridgei
madártani állomás is. Ezek a ki
sárletek hasonló eredménnyel
végződtek.. Cáfolhatatlanul be
igazolódott tehát a galamhte
uvésztőknek az a tapasztalása,
hogy a postagalamb, bárhol rö
pítík fel, nyomban a helyes
irányban indul hazafelé. Hogy
akadnak olykor tehetségtelen
galambok is, vagy hogy nem
mindig sikerül hazatéruiök 
akár mert rossz az idő, akár
mert testileg sem termettek rá a
feladatra - mit sem vál,toztat
ezen az igazságon.

Mint már mondottuk, teljes
séggel bizonyos, hogy a mada
rak a Nap szer-int tájékozódnak
fl tisztában vannak la szélrózsá
val. A Nap így ugyanaz.! a szol
gálatot végzi számukra, mint az
ember számára az iránytű, Vi
lágos azonban, hogy pusztán az
iránytűvel kezünkben, vagYIS ha
nincsenek egyéb ismereteink is,
mi sem találnánk el soha a 001
ponthoz. Valóssfnű tehát, hogy
a Nap az irány megmutatása
mellett mé.g más szerenet is visz
a madarak életében. Erre gon
dolt Kramer, annál is inkább,
mert elméletileg 'Illeg is van rá
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cl lehetőség. Elképzelhető ugyan
is, hogy a madár nemcsak az
irányt határozza meg a Nap ál
lásából, hanem az emberi
technika kifejezését használva
-- "navigál" is a Nap mozgása
szerínt,

'I'udiuk júl. hogy<" a csi'llugok
után való hajózást. ami egyik
alkalmazása az asstrouómiának.
már a legrégibb idők tenger-iá
rói gyakorolták. A módszer az
óta is megmaradt, csak éppen
tökéletesebb lett. A mai műsze
rek ugyanis oly pontossággal
ha:tározzák mega csdllag'ászati
időt és a csillagok magassági
szögét, hogy az esetleges hiba
nem is okozhat érzékenyebb za
vart. Feltehetjük-e azonban,
hogya madár a nappálya
alakiából. valamint ennek és II
napi időpontnak viszonyából kö
vetkeztetni tud a maga f'öldre.i
zi helyérej

A kísérletek, amelyeket Kra
merék ebben az irányban vé
geztek, alaposan rácáfoltak er
re a feltevésre. A kísérletekhez
használt galamboknak nem ad
tak alkalmat arra, hogy II fel
szállás előtt megfigyelhessék a
nappályát, s olyan időpontban

engedték őket útjukra, amikor
a Nap magassága .itt pontosan
ugyanaz volt. mint otthon, ami
kor onnan elkerültek. Annak el
lenére azonban, hogy a napma
gasság-gal így semmit sem kezd
hettek. a galambok mégis habo
zás nélkül nekivágtak a helyes
iránynak. E pillanatban tehát -
írja Krarner - nem éppen de
.rŰlátóan ítélhetjük meg a ,.nap
hajózás" feltevését, Vannak
ugyan kutatók, akik lehetséges
nek tartják, hogy a galamb már
abból a parányi szőg-töredékből

is tud következtetni, amelyet a
Nap eg'y-két perc alatt leír, ez
azonban alighanem túlzott igény
velük szemben.

A kérdést tehát, hogy mí ala-



pon találnak haza a 'madarak,
Ilgyelőre nyitoittnak kell tekinte-

, nünk. Tanulmányozásába az.on
ban raind több kutntóintézet kap
esolódik be. Sőt már "para
pszichológusok" is kísérleteznek,
akik nem tar tiák lehetetlennek,
hogy valami módon az otthon
nak képét vagy megszekott
hangjait érzékelik nagy távol
ságból is egyes madarak.

*
Az utóbbi időben ismételten

hallottunk arról. hogy műtéttel
választottak szét úgynevezett
sziámi ikreket. 19'y hívják tud
valevően azokat az ikreket, akik
ősszenőtten jöttek világra, és
pedig annak következtében.
hogy olyan szövet-hid képződött
testük között, amelyen keresztül
egymásba kapcsolódik a vérke
ringési rendszerük. Az összenő;

vés többnyire szimmetrákus,
vagyis a szövet-hid hasonló
testrészeket köt össze. Ha csak
kisebbmérvű és felületes az ősz

szenövés, minél korábban nyúl
nak hozzá. annál könnyebb meg
szűntetni, a mélvebben és na
g'yobb területen összenŐ'tt ikrek
azonban ritkán maradnak élet
ben. A legújabb sebészéti eljá
rások ugyan már ezen a téren
is nagy BS bíztató haludást ér
tek el. a statisztika azonban még
inindig azt mutatia, hogy sú
lyosabb. esetekben a szétválasz
tott ikrek egyike rendszerint
meghal. Érthető tehát. ha kato
likus moralisták is figyelmesek
leHek a dologra. .

Miként vélekeddünk az erköl
csi megengedhetőség szempont
jából ezekről II míítétekről~ 
tette fel a kérdést az Unioerse
is, és az általa megkérdezett
teológusok véleményét a követ- .
kezökben foglalja össze:

A katolfkus tanításból indul
va ki. minden további nélkül
megengedettnek kell nyilváníta
ni a műtétet; ha aránylag" kis

kockázattal jár az, ikrek bárme
lyikének életére. A csekélyebb
mérvű kockázatot ugyanis elég
ségesen igazolja a széfválasz
táRból eredő jÓ'tétemény. Ezen
,túlmenően azonban még nagy
kockázat eseten is megengedett
nek moudhat.iuk a műtétet, mint
hogy igen nagy fokú a gyötre
lem is, amely egyébként az ik
rekeísujtaná. AHalános elv
ugyanis. hogy bárki alávetheti
magát olyan műtétnek, amely
halálos veszedelemmel jár, fel
téve, hogy másként csak az
egész életéri áf tartó szenvedést
válaszAhatná,

Ra teháta miítétre vállalkozó,
hozzáértő orvosok kijelentik.
hogy észlsz.el1lűen számításba ve
hetik a teljes sikert, akkor az a
körülmény, hogy a teljes si
kernek ezzel akilátásával
együtt fennáll az a komoly le
hetőség is, hogvegyík vagy má-'
sik iker megha] a műtéj nyo-'
mán -- nem változtat az erkölcsi
megengedhetőségen.Ra gyerme-
kekről van szó, ,a szülőknek kell
ilyenkor határozniok, miután
kellő tájékoztatásban részesítet
ték őket. Abban az esetben vi
szont. ha olyanok a körülmé
nyek, hogy bizonyosra kell ven
ni. vagy minden valószínűség

szer-int bekövetkezőnek kell tar
tani akárcsak az egyik iker ha
Iálát is, a katolikus erkölcstan
mégakkor sem tekinti megen
gedhetőnek a műtétet, ha a meg
marad Ó másik iker ezáltal ren
des életfeltételek közé kerülhet.
A katolikus álláspont szerint
ugyanis az ilyen műtét egy ár
tatlan személy közvetlen meg
ölését jelentené, amit az erkölcs
tan semmi kőriilmények között
sem engedhet. meg.

Ez az erkölcsi tilalom áll fenn
például azokkal az ikrekkel
kapcsolatban, akik a mellkas
alatt akként nőttek össze, hogy
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ezétválasztásuk esetén csak az
egyikük rendelkeznék ép és tel
jes testtel, míg a másik iker,
akit amputálni kellene, életkép
telenné válnék. A katolákus er
kölcstan ilyenkor azt oarancsol
ja, hogy mellőzzij.ka műtétet

A KIS ÚT

s tegyünk meg minden lehetőt,
hogy az ikrek mindaddig élet
hen maradjanak, amíg Isten
akarja, hogy éljenek. Az esedeti
sziámi ikrek is, akik 1811-hen
születtck, 63 éves korukban,
1874-ben haltak meg'.

N etn tudok 1,é.qlegeH álláHpontra .iutni (J, kérő imádsáoot itÚ?
tőleg. Hiszem, hogy kéréseinkkel az Ül' l stenhcz kell fordulnunk,
de mélyen meg vag;/jok győződve az éleiben uralkodó tiir-oénuseerű

ségekről is. Amint a nappal után az éjszaka következik, Úfm kö
veN a mértékielen: evési az elronioü flyomor, a. könn.yelmü, he
nyélő életmódot a nyomor. Vannak aeidn rejteUebb tön,ényszer'Ű

«éaek is, meluek laesabhan, 'vagy kevésbbé láthatóan, de mégi.';
csak érvényesülnek; bizonyos modor, ide.<;állapot, jellem, stb. ha
tározott 1!isszaJwtásokat vált ki az emberekből, mondhainám. méJ!
a dolgokból is. Itt nem segít semmi ima, a dolfJoknaJc igy kell
történni, mert ez a belső törvényük Akkor pediIf Jninekimád
kozzam?

Világos, hogy lsten a mi ké
résünkre nem változíatj'a meg a
mikrokozmosz és makrokozmosz
öTök törvényeit. Nem mintha
nem tehetné, - U ra ő a törvé
nyüknek, hiszen Tőle valók 
hanern. ruerj nem cselekszik öt
letszerűen, és mert én nem va
gyok méltó, hogy érettem cso
dát tegyen. De hisz{1.l} nyilván
nem is ilyen természetű kéré
sekről van itt szó elsősorban.

Hanem vallnak esetek, HInikor
valami tőrténhetik így is, meg
úgy is. Szabad, söt kell is hiú
nünk) hogy ebben az így vagy
úg-y-han a rni imánknak is lelwt
szerepe. 'I'errnészeteseu nem' úgy,
mintha csak fel kellene ven n i az
ima telef'onkuavló.iát és Istennel
közölni az elintézés azon mód
ját, melvet jelen esethen óhaj
tunk. És úgy sem, minthu \'01
nának bizonvos imafnrrnulák,
vugy imamennyiségr-k, nmelvek-
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kel I stent rá lelwt venni, sőt
kénvszertteui, hogy teg'ye meg,
amit 111i jó nn k Iátunk. és vál
toztassa meg akaratát. Ez babo
lia vuluu, vag;,' miÚlda, -a val
l ás torzképe.

Hogy rn iéi-t kell nH~.!ds kór
uüu k az frl'lstelltííl valamit'? A
l""!fdet Il1lfD'O!l egyszeríí. Ha hi
"zem, )lO!'.)' nz Lsten Tsteu. akkor
vallom, hoav Ü az összes javak
(el!,ú";'l.H'::.!~', xiker, jólét, stb.) uru.
HH tehát ez:)!;. közü! akarok va
1<; III il, azt kérnem kell ~'ő~e:,mi nt
anogy a gym'l\lek szü lei től. ti

harit.t hurútjától. ld, t szomszód
e;!,';.'P1úslól k órn i szoktu azt, ami
re ,·:'iilo.;é~~l' vuu {·s ruesrkaphat
j;t Wic. SM a !Ileg'hívott vendég.
n ki tn n ILgnw~'yohb s:wl'ütettel
kl'n!i k, hog',''' III it IlUl',llWi401, azt
l'olel i: kércin ezt V1H!'Y azt. Csak
il.Z I"tpnnl'l Sí:ClIlIH:í{ ne volna
küklez{l az· r-Icm i illP 111 ~

Az pctl ig, hog·~· (,;11'11 mesrhnll-



gatja imánkat, egyáltalán nem
jelenti, hogy Isten megváltoz-

. tatja szándékait (ezt a szándé
kot uevezzük tőrvényszerfiség

nek), hanem azt, hogy imánk
kezdettől fogva bele volt kom
binálva az Úr Isten terveibe.
Amikor Isten megrajzolta ter
veit, sok-sok tényező összeállá
sa adta meg vonalainak irányát;
ezek közűl C/""Y a mi imánk is.
Az Úr Istenről azt mondiuk,
hogy "előre látja" a dolgokat.
de ez is antropomorf kifejezési
mód: Isten nincs az időbeu, h
tennól nincsen sem mult; sem
jijvő. tehát ..előre" sincs, Ixten
nól csak jelen van. A kezdétle
ges zenekar karmestere előRzöl'

eg-yenként veszi át egymás után
II hangszerekkel II narti turát, de
az éí lelkéhen kezdettől és állnn
dóan ott cseng eg'YSZülTe az
eg-éHz mű rnindeu hangszere.

A kérő ima tulajdonképen
minden esethen (néha talán ön
tudatlanul, de mécis) hódoló és
dicsőítő imn is. Mer-t attól ké
rünk. akinek van, nk i rendelke
zik, ak i jóságos, aki h atal mas.
Istentől kérni annyit jelent,
m int mindezokot elismerni és
l<Jlőtte meghódolni.

De önmagunk (\s ernbertársa
ink feli(~ is van [elcntöséce a ké
rő imának: egyszeríi és aláza
tos vallása ez az cmbori köziiR
sorsnak. Közö" emberi adottság
u. i., hogy aki bajban, vPRzúly
ben, ROlJdban van (akár maga,
akár akiket szeret), szabadulni
akar ettől: izg'aloltl fogja el.
Már most van. aki fííhö;t,.-fához
futkos v igusz:t al Úsért, tanácsért
se1ritHégért, kér, kiinyörög, kl;
vetel: akárhánvszor torhéra is
vall em hertúrsai nak folytonos
panaezuivul, iwényeiveJ. énkii7.
nontisáaúval. ÉR vm Illak mások,
akik elhvllgaUák hajllikat. ÖJI
maznkr-ól clterelik II figyelnwt;
mai nve lveu S7.ÓlVIl öntudat alá

nyomják a bajt, De erősségük

sokszor csak látszólagos: tudat
alatti rekompenzációkat keres
nek, kemények és szigorúak, há
zsártosok és igazságtalanok lesz
nek, és ha mással nem, belső
gőggel és kevélységgel egyen
súlyozzák ki lelkükben azt, hogy
nem öntötték ki szivüket vala
kinek.

Mennyivej nemesen-egysze-
rűbb aggódó, reménykedő igazi
embernek lenni, de aggodalma
inkat és reményeinket nem em
berek, hanem Isten elé vinni,
kérő imádság alakjában. Mert
a mi Istenünk nem akarja, hogy
érzéketlen fajankók legyünk:
megengedi, hogy amikor remeg
a szivünk és forr a fejünk,
megjelenjünk EIőfte, elmondjuk,
elpuuaszol.iuk, elsírjuk Előtte
ami bánt és orvoslást kérjünk
Tőle. Némelykor hosszú ideig
úgy látszik, mint ha nem akar
na meghallgatni bennünket, vé
gül az állhatatos imára, vagy
sokak együttes imájára mégis
megadja, amit kérünk. Ez ter
mészetesen nem jelenti, hogy
bizonyos ima mennyiségré vo)t
szükség, hanem azt, hogy az Ur
Isten a meghaleafandó ima
remónvo által hosszabb időre

akart magához és embertársa
inkhoz kapcsoini bennünket. (Az
Pill ber-i közösségvállalás egyik
leaszebb meg-nvilvánulása az
ngymás'ért való ima.)

,\ legfontosabb a kérő imád
ságban az, ami a getszemáni zá
rőtételben virágzik ki: "Atyám,
ha tA)l1.etséges, múljék el tőlem ez
a pohár, mindazonáltalne az én.
hanem a Te akaratod legyen."
Örök fornmlája ez a helyes ké
rő imádságnak. Igen. vannak
törvénvszerűeégek, vannak tör
ténések, amelyeken az Isten nem
változtat; Ö alkotta ezeket a tör
vényeket, Ö tervezte meg a tör
ténéseket, - és Ö tudja, mit mi-
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ért rendelt el így és, nem más
ként. Nekünk felfoghatatlanok
a:bÖ rendelkezései és kifürkész
hetetlenek útjai. Eléje járulánk,
mivel Ö nékünk Atyánk és el
sírjuk Előtte bánatunkat, mi
vel gyermekei vagyunk: Ö majd
elintézd ügyünket, úgy, ahogyan
nekünk legjobb - ha ez ne
künk átmenetileg szenvedésj je
lent is. Ha odláig felemelkedünk,
hogy "ne aZ, én akaratom le
gyen, hanem a Tied", akkor el
értünk a legmagasabbra, ahová
ember elérhet: belesimultunk az
Isten akaratába, egyesültiink
Vele, ha gyarló ember létünkre
nem is részesültünk valami
misztikus elragadtatásban.

NAPLÓ

De alázatosan hívő ember szá
mára ez a probléma nem is le
het igazán probléma, mert előbb
utóbb eszébe jut, hogy Az, aki
magáról azt mondta, hogy Ö az
nt, az, Igazság és az Élet, - Ö
mondott., nekünk: "kérjetek, é,.
adatik' nektek". Hogy milven
g-yorsan, milyen mértékben, mi
lyen formában, azt nem mon
dotta. hozzá. Mirideneaetre az Ü
getszemáni imáját "nem" hall
gatta meg az Isten. Mert abből

a "meg-nem-hallgatás"-ból kel
letet születnie a megváltásnak.
Krisztus meghalIt a kereszten.
- de aztán - harmadnapra 
feltámadott.

TEMPI~OMI PLAKA'rOK. A remete-kertvárosi ezvházközség
a templom egyik oratóriumában plakáí-kiállítást rendezett. Soka
kat: talán meglep a dolog: hogyan lehet -- kérdezik - közös ne
vezőre hozni la templomot és a plakáton Mit keres a plakát II

templomban TMinderre meggyőző feleletet ru(~ az ízléses és nagyon
tanulságos kiállítás.

De hát hogyan is került egyáltalán a plakát a templomba'l A
kortvárosi templomnak nagy előcsarnoka van, s a nagy előcsar

nokban nagy hirdetőtábla; ez bizony igen üresen hatott az idő
ről-időre adódó néhányplebániai hirdetéssel. A lelkipásztor - ö
maga beszéli el - amikor Kertvárosba került, tűnődni kezdett
oojta, hogyan tüntethetné el ezt a bekeretezett "ürességet", amiben
amellett, hogy elrontotta a í'alfelületet, volt valami lehangoló ifi,
valami, amiből az élet pangására lehetett következtetni. Hátha ees
jó rajzzal, ügyes képpel seg-íthetne a dolgon ~ S mi más illenék
templomba, mint liturgikus- témájú ábrázolás I S az mi egyebet
választhatna tárgyául, mint az éppen közelgő ünnep, vagy 'HZ
éppen folyó ünnepkör egy-egy gondolatát és azímbólumát'l A hí
vő bejön a templomba, talán nem is buzgalomból, csak éppen meg
sz~ásbó]. Belép, körülnéz.; nyomban szemébe tűnik a táblán II

rajz, a fölírat: ami új, azt. rögtön észrevesszük. Megnézi, elol
vassa; azt az egy gondolatot, amelyet az előcsarnokban olvas, be
viszi magával a templomba; s legalább azt az egyet haza is viszi
magával a templomból.

Igy szűletett meg a kertvárosi plakát, majd plakát-sorozat; "A
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vasárnapi szentrnisének legalább egy gondolatát használd föl lelki
életed alakításáhan"- hirdeti a kiállítás első részének föIírata.
Ez a rész plakátjaival a liturgikus éven vezet végig, ádventtől ád
ventig, Egy kiemelt szirnbólum, jó grafikus meg-oldásban, s egy
moudat a vasárnapi vagy ünnepi szentmiséből. "Vigyázz, hogy ~l
világosság, mely benned vagyon, sötétség'gé ne legyen". Valóban
csak egy mondat, profán szóval így is. rnondhatnánk: egy "slogan".
De talán elég is ennyi: minden vasárnapon, mindon ünnepen
egy-egy moridat, célnak, progranuunak.

A jó dolgok rendszerint az élct szükséeleteiből, szinte vélet
lenül keletkeznek. De ha egyszer megszülettek, életképes gyerme
kek mód.iára hamar növekszenek. Vigyél magaddal egymondatot:
de aki magával viszi ezt a mondatot, aki el-eljűnődik napközben,
hétközben ezen a mondaton - akár mert gondolkodik rajta. akár
mert eszébejut - az már elmélkedik, ha egyszerűen, mondjuk pri
mitiven is; az már - bár talán még- csak elemi fokon - lelki éle
tet él. Nos: segítsük őt a lelki élet útján. Segítsük plakátokkal. A
mai ember nem ér rá, nem szereti a hosszú prédikációt, nincs tü
relme bonyolultabb gondolatmenetek végigkövetésére; aztán meg
azt se szereti, ha nagyon a szájába riíJgják a dolgokat. A plakát
kitűnöen megfelel tehát ennek a modern embernek: egy gondolatot
ad neki, jól meg-jegyezhető, frappáns f'ogalmazúsban, és ami na
gyon fontos: személytelenül. Ett nem "tanítják", nem "oktatják";
s itt ő sem krifizálhat, Elolvassa a föIírást és vagy megjegyzi.
vagy nem. Mintha a .Ióísten váratlanul eléje vetítene egy igazsá
got, tanácsot, vagy csak életbölcseséget. S mintha ugvanez a. fény
ugyanabban a pillanatban- -,- de csak egy pillanatra - megsejtet
né az életünkben résztvevő, bennünk lakó vagy bennünk várú
Úr Jézust is. Menten m.inden érzelmesséztől, (amitől a mai ember
talán mindennél jobban irtózik), tárgyilagosan és körülményes
kedés nélküli rövidséggel. És közérthetően, egyszerűen. Mert ezek
az igazságok, mondhatjuk, köznapi igazságok. A mindennapok, az
utca emberének valók. "Belső életed alakításában keresd és kövesd
az Úr Jézust" - hangzik a kiállítás e második, "lelkiéleti" részé
nek fölírata. És ilyen "plakátokon" akad meg n figyelem: "A
szentáldozás csak annyiban különbözik 'a menyorsságtól, hogy II

szentáldozásban Jézus, van a mi sziviinkben, a rnenvországban pe
dig mi leszünk .Iézus szivében". - "lsten szolrrálatában nem léte
zik csekélység". - "Az ember mindenütt szent lehet, ha komo
lyan akarja". S hog-y mindez mennvire valóban a .Jcisembernek'
szól, azt csak még inkább hangsúlYOzz.a az a plakát, mely köz.1i
.,egy kis varrónő t.anításátarról, hogyan szőhet.jük át napunkat
Isten szeretetévol" - alatta ezzel a kérdéssel-felelettel: "Hát íg'}'
is lehet élni I Csak így érdemes élni".

Ez a lelkiéletet élő ember azonban benne él a világban. Ho
I-,"'Yan éljen olU J1Jrl:e vonatkozik 'a kiállítás harmadik része, ezzel
a fölírattai: "A krisztusi magatartás a leghatásosabb apostolko
dás". S itt azután a plakátokon találkozunk Babits-idézettel a
".JÓnás Könyvó"-ből, Deák Ferenc mondásával arról. hogy leg
hívebb barátja a lelki ismerete, Ady, Böhme, Tolsztoj, Seneca, Pla
ton, Leibnitz, Deseartes és mások vélekedésével Istenről, Gandhi
tanításával, vagy ezzel a megszívlelendő figyelmeztetéssel: "Be"
teg van a háznáU Gondoltál arra, hogy It lelke is gyógyulásra
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áhítozik'l" Es: "Amikor megszülettél, mindenki mosolygott, csak
te sírtál. Légy rajta, hogy amikor meghalsz, mindenki sírjon, csak
te mosolyogj". És: "Szeretíessétek meg magatokat az emberekkel,
hogy általatok megszeressék az Istent". 'I'alálunk végül itt egy
"vasúti menetrendet' is II merryországba, azzal, hogy vonat minden
órában indul s igyekezzünk, nehogy lemaraddunk, gondoskodjunk
megfelelő poggyászról - és sokan bizonyára megmosolyogják ezt
a naivnak tetsző hasonlat-játékot. Mert még kocsi-osztályok is
vannak ezeken a mennyei szerelvényekon. A párnás - mondja a
plakát - a szeretet, hűség, ártatlanság, vértanúság. A fapados
pedig - s ugyan kit nem gondolkoztat el ennek a látszólag gyer
mekded megállapításnak a mély értelme: - a fapados a bűnbá

nat. Egy megkapó mondat, amely bizonyára nagyon sok ember
nek az emlékezetében megmarad, Ahogy törődötten. fáradtan. sok
sok megállással utazunk a cél felé: és fáradtságunk nem értel
metlen. mert "fapados : a bűnbánat".

A kiállítás negyedik csoportja a Mária-év, ötödik a gyermekek
plakátjait mutatja be; az utóbbiak tele vannak jó pedagógiai ér
zékre valló kedves ötletekkel.

Mondjuk el végül - a templom lelkipásztorának elbeszélését
közvetítve - hogyan lett a plakátokból - kiállítás.

Egy diélutánon egy nyugtalanul ide-oda járkáló férfi tűnt föl
a templomban. Szemlátomást keresett valamit. Végül bekopogta
tott a sekrestyébe. Elmondta, hogy feleségével vasárnapi kirándu
lásukról jövet betértek a templomba 8 ott olvastak egy nlakátct,
mely nagyon megragadta az asszony l'ígyelmét; később, ottheu is
"okat emlegette. M08t beteg, kórházban fekszik; s holnap látogató
nap; ő, a férje, szeretne örömet szerezni neki azzal, hogy elviszi
ennek a plakátnak a szővegét. Azt keresi, de hiába; voltaképpen
nem is tudja, mit ábrázol, miről szól, csak arra emlékszik, hogy
minden sora így kezdődött: "Ne legyen'~... A sekrestyében csak
hamar előkerítették az azóta már raktárba került Iölíratot, rész
letet egy egyetemi hallgató lelki naplójából : "Ne legyen reggeled
szívből fakadó ima nélkül. Ne legyen munkád jószándék nélkül.
Ne legyen örömed hálás felpillantás nélkül" ...

Ez a kis eset vetette föl először a kiállítás gondolatát: bemu
tatni egyszerre az összes eddigi plakátokat, hogy mindenki leír
hassa azt a szőveget, arnelvik a legjobban megragadja. Egy má
sodik eset aztán tetté érlelte az ötletet. Hosszú ild'ő óta megf'i
gyelték, hogy egy férfi minden második héten ellátogat a tem
plomba, sokáig- áll a hirdetőtábla előtt s leírja az új plakát szö
vegét: Egy ilyen délutánon úgy adódott, hogy csak ketten voltak
a templomban, ő és a lelkipásztor. A férfi akkor azt mondta neki:
"Én ezekből a plakátokból élek két hétig. Ezek adják a lelki táp
lálékomat, Minden két hétben leírom a szövegüket, s aztán azon
a tizennégy napon át naponta elgondolkozom rajta".

A kiállítás ízléses és szép. A szerétettel csinált dolgok derűje
árad belőle. Azé a keresztény lelkületé, amely tudatosan vállalja
a maga "kis útját", annak a Lisieuxi Szent Teréznek a nyomá
ban, akinek szóp szobra ott áll a kertvárosi templomban, s akinek
lelkisége ól a kertvárosi egyházközséghen. (r.)



A KATOLIKUS ORVOSOK NEJl'IZETKöZI KONGRESZ
SZUSA az 'idén D'ublinbew tartotta ülé..,eit ezzel (1 középponti té
mával: .Demoaráiia és o1'vosi gyakorlat'. A viták a világ leg
kiválóbb kaiolikus szakembereinek részvételével öt ((lbizottságban
folytak. Gedda olasz professzor, a katolikus orvosok nemzetközi
egyesületének elnökemegnyitójálJan hangozia,tta CI.?: erkölcsi el
vek ér'vényesítésének fcmtossá,lJát az O'fvostwlományban., szemben
fl fajelmélettel, melunelc hnmiB.wíf/át - mondta' - az összehason
lító genetika megföllebbezhetetlenül kimutatta, és szemben min
den sziiletéskorlátozásra:irán;IJuló törekvéssel. Az ír dr. Deenu
áttekíntette (f demográfia újabh eredméntteii -s megállapította: an
nak ellenére, horJ.1J az emberlséunek: (f. népesedés egyre sú,lyosabb
problémáival kell szembenéznie, -P.Z ft tudomány vnjmi kevés ha
ladá/d tett az utóbbi időkben. Pedi.'} -- mondia - a demográfia
elhanyagolásának ff yyalwrlati népegedés-politikában is oéazetes
következményei lehetnek. Az államoknak is támogatniuk kellene
a demográfial kérdések tanulmányozását, hOmi tou ls hozzájá.
ruljanak mind a népek Jólétének emeléséhez, mind a világ béké
jének és gazdagságának előmozdUásáho.z,

Többen foglalkoztak a születésszabályozás kérdésével. Az -an
gol dr. Donovan figyelmezteite az orvosokat, álljanak állandóan
készen rá, hog,1J meocáiol.iák. azokat, akik seembeszeaiilnelc a ter
mészet elemi törvényével, akár egyes orszáaolc parlamentjeiben,
akár az orvosi sajtóban jelentkeznek. S itt - mondia - különös
felelősség nehezedik azokra az orvosokra, akik: bárminő tanácsadói
szerepet töltenek be akár kormányok, akár efJyes 'városok vezető
sége melleti, öt francia. szakember, az ismert pap, Emile Riquet
és négy orvos, dr. Benard, Grenet, Tumair és Trencollieres beszá
molt azokról a gnzdasági, ornosi, eiutenetikai és demo,qráfiai ér
vekről, mctireket a seűletéekorláioeás h.iuei az utóbbi időkben föl
hoztak. U'tdna a mexikoi dr. ilfartinez az úfjynevezett terapeutikus
abortus kérdésével foglalkozott erkölcsi, ,jo{li és o'f'l)Osi szempon.t
ból. Kijelentette, hO[JJ/ ez a lJYakorlat ellentétben áll aiZ orvoeiu
domány minden tÖTvényével. és hag;lJománYá1wl, azonfölül tudomá
nyos szempontból sem igazolható.

A japáni dr. ilfroilluchi It M.lnépcsedetf teriiletek élelmezésé
nek sokat vifatof.t kérdéséről beszélt. Ors.zá[la túlttépesedésének
egyik követelménye - mondia - a foyamzás-meggátlás és a mag
zatelhajtás törvénJ/es meaenoedése lett, Az EmJluíz ezt - termé
szetesen - a legélesebben elitéli .., a probléma leoezetésére inkább
ajánlja a kioándorlást, ez »iszont olyan kérdé», ameiunek. igen
bonyolult nemzetközi politilwi vonatkozásai vanna.le.

A demográfia e!JJJiTr lel/súlyosabb megállapítása: a. 'oUáf} né
pességében állandóan növekszik az öregek száma. A belga dr.
Lederer ezzel kapcsolatban utult arra, hogy CL katolikwmk intéz
ményeikben valóban a keresztény seeretet ,jótékon.;/} lé.akörét te
remtik mea a aondozásukra bízott öregek körül. E!nJ· PW{J,
O'Doherty is foglalkozott e [elenséuoel s mindenekelőtt azt kérte,
ne teleintsék az öregséget 1Jalamiféle beteaséonek. Az öregsénre
készülni kell, s az orvos szerepe sem közömbös abbon, hogy az
öre.oember símán bele tudjon illesekedn; környezetébe és a társada
lomha.

A pszichológ'iai albizottság lJ i fái során noou érdeklődés kí-



sérte azir01'Szági Szent Patrik kollégium morálteológia-rrrofesz
szorának. Creminnek az előadását az alJYsebészet erkölcsi vonaiko
záBairól. Végső következtetése ez volt: ilyen sebészi beavatkozás
öBszhangban van az erkiilcsi törvénnyel, ha súlyos elmebeteqséu
esetében, föltétlenül a. betegnek, vagy legközelebbi hozzátartozói
nak beleegyezésével alkalmazzák; ha kellően képzett szakember
a legkevésbbé veszedelmes módon végzi; ha mint vé.qső meooldási
:és a siker reményében választják; vé.qül ha a beteget a miitét utÓII
a megfelelő ápolásban részesítik.

Fontos előadások hangzottak el a. missziá« orvostud!omány te
rideién. is; külön. érdekességük 'IJOlt (J,Z "illusztrációjuk'(: a kon
gresszus keretében rendezett kiállítás. Dr. N olas» nővér, a phila
delphiai "lIfedical Missionary Sisters" tagja: fájdalmas problé
mát vetett föl: az afrikai népek születél5szabályozásá.t. A primiti
oek és a muzulmánok luüározotiam. elvetik ezt a: gyakorlatot 
mondta -annál elterjedtebb viszont az Afrikában élő fehérek
körében, akik olykor valóságos propagandát folytatnak meüette,
a színes népek ,;fölvilágosítá..«ira", A keresztény szemtéletnek ez
zel a propagandáva,z a nő emberi személyiségének méltóságát kell
tudatosítani és a család keresztény eszménuét kell meggllökerez
tetnie Afrika népeinek lelkében. (t. c.) .

EGY MAGYAR FŐPAP A XIX. 'SZÁZAD KÉT LEGHIRE
SEBB' BIBOROSARÚL. Haz.ánk történetéből tudjuk, hogy az 1832
iJ6.és az 1839-40. évi országgyűlések politikai ütközéseinek legér
zékényebb pontja a vegyes házasságok kérdése volt. A harc nem
is- annyira 'a katolikusok és protestánsok, -mint inkább a liberá
lisok és ,konzervatívok közt folyt. Jellemző, hogy az ellenzék ve
wrszónokaa katolikus Beöthv ödön volt. Az ütközések közép.
pontjában areverzálisok és az. úgynevez~ttpasl5iva assisteniia kér
dése állott. Az utóbbinak 'az volt a lényege, hogy a katolíkus plé
bánosok abban az esetben, haa protestáns vőlegény vonakodott
az összes gyermekek katolikus nevelesére reverzálist adni, a tem
plomon kívül és minden szertartás nélkül egyszerűen tudomásul
vették a veg-yes vallású jegyeseknek két tanú jelenlétében kije
lentett házasságkötési szándékát. Bár az i lymódon megkötött há
zasságokérvényességét -senki sem vonta kétségbe, a protestánsok
érzékenységét mégis nagyon bántotta a dolog s ezért egyre sür
getőbben kezdték követelni, hogy a vegyes házasságok reverzális
nélkül és protestáns lelkész előtt is megköthetök legyenek. Az
1839-40. évi országg-yűlés berekesztése után a megyegyűlések kap
ták fel a kérdést és egyes ellenzéki vármegyék annyira mentek,
hogy az aetiva assistenttát megtagadó katolikus plébánosokat az
1647: XIV. tc-re való hivatkozással miriden esetben 600 forint
pénzbüntetéssel sujtották.

Mivel attól lehetett tartani, hogy az 1843. évre esedékes or
szággyűlés teljesíti a protestánsok követeléseit, a bécsi kormány
és a 'magyar püspöki kar szükségesnek látta, hogy lépéseket te
gyen XVI. Gergely pápánál abban az irányban, hogy a vegyes
házasságokat egyházjogilag akkor is érvényeseknek ismerjék el,
ha azokat nem a trienti forma szerint, vagyis nem az illetékes ka
tolileus plébános előtt és két tanú jelenlétében kötötték meg. A ké
nyes feladat megoldására Metternieh herceg és 'a püspöki kar egy-
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.aránt Lonovies József csanádi püspököt kérte fel, aki higgadt
egyéniségével. széles látókörével, gazdag és sokoldalú tudásával s
Hem utolsó sorban páratlan ékesszólásával már régen országos
tekintélyt szerzetj, magának. Ö ellenvetés nélkül vállalta a kényes
megbízástés oldalkanonokja, Fábry Ignác és kéttagú szolgáló sze
mélyzet kíséretében 1840 október 27-én elhagyta a birodalmi fő
várost. útja majdnem egy hónapig tartott. Az Örökváros kü
szöbét, a Porta del Popolót csak november 24-én lépte, át. A mi
noriták generálisi házában vett magának lakást és azon nyomban
megkezdte a tárgyalásokat, melvek az ügy bonyolultságára és ké
nyességére való tekintettel teljes félesztendeig elhúzódtak.

Lonovics saivés kitartással teljes. sikert adatott: XVI. Ger
gely jóváhagyta a püspöki karnak a passiva assístentia kérdésé
ben elfoglalt álláspontját és hozzájárult a trienti forma nélkül
kötött vegyes házasságok érvényességének elismeréséhez,

A !'liker kivívásában minden bizonnyal jelentős szerepe volt
Lonovies szeretetreméltó egyéniségének és diplomáciai rátermett
ségének is. Akivel csak érintkezésbe jutott, mindenkire a legjobb
benyomást tette. Igy mindenekelőtt a pápára. XVI. Gergely mínd
járt első találkozásukkor nagy szeretettel fogadta őt, külön tár
gyalási napot jelölt ki számára és a tárgyalások során Ismétel
ten kifejezést adott iránta érzett őszinte nagyrabeésülésének és bi
zalmának. A búcsúkihallgatáson többször megölelte és áldását adta
nemcsak rá, hanem kárpátaljára, papjaira és egész megyebeli
nyájára s Ismételten sajnálkozásának adott kifejezést, hogy a fel
ajánlott pápai trónálló méltóságnt elhárította magától. Néhány
nappal később pedig H5 éves anyja számára egy aranyba foglalt
és merő dráigakövekből készült olvasóval kedveskedett neki és
egy sajátkezűleg írott levélben mondott neki igen nieleghangú
utolsó istenhozzádot. De ugyanígy a tárgyalásokat vezető Lambru
schini bíboros-államtitkár, Capaceini helyettes államtitkár és Bru
nelli prelátus is m iudig' megkülönböztetett tisztelettel bántak vele.

Lonovies érintkezése azonban nem szorítkozott csupán a hiva
talos körökre. Már csak az ügy érdekében is fontosnak tartotta,
hogy kapcsolatbakerüljön mindazokkal a tényezőkkel, melyek bár
minő' tekintetben befolyással birtak az, egyházpolitika irányítá
sára; elsősorban természetesen 'a bíborosi testület tekintélyesebb
tagjaival. Ebben a tekintetben igen jó hasznát látta gróf Lützov
római osztrák követ gazdag tapasztalatainak és széleskörű össze
köttetéseiuck, melyek sok ajtót nyitottak meg előtte. Az ő révén
jutott érintkezésbe a kor,. sőt bizvást mondhat.iuk, a század két
legkiemelkedőbbbíborosával. Velük való találkozását így adja elő:

,,2. Dec. A Követ ni· kíséretében tiszteletemet tevén több Car
dinálisoknál, kiket otthon találék, legnevezetesebbek köztük M:ayo
és Mezzoí'antí. Az első legottan deák nyelven idvezlett s azt olly
jelesen beszélő mint az illy európai hírű férjfiutól várni lehetett.
Kijelentérn néki, hogy a Magyarhonban is érdemlett tiszteletben
úll neve azon buzgó Iáradozásaiért, mellyekkel több Olassicusok
nak rég elveszett munkáit a palimpsestekből kiirta és különösen
Frentóban és Ciceróban "de Republ" az üres helyeket ön elmé
jéből ügyes-eu és szereuesésen kipótolta, kívánván néki S magunk
nak azon szerencsét, hogy az előtte kitárt l'Ógi iratok s könyveli:
r'ej1:61yeiböl a tudós világot ismét illy forma hajdani kincsek fel-



tárásával és kiadásával örvendeztesse me&". Válaszolá, hogy nem
lehet nem kedves .Jaudarí a laudato viro", sajnálkozásár jelent
vén, hogy a deák nyelv Olasz országból, egykori honából szám
űzve, ma már csak a Magyárok kőzt talál menedékhelyet. Corvin
Mátyás könyvtára jövéu szóba, említé, hogy a Vaticana Bibli
otheca annak néhány maradvánvaival, nevezetesen egy igen szép
festményekkel kiékesített Breviariummal bir s hogy valahol egy
kor olvasta volna, mintha Mátyás a maga könyvtárát Vitéz János
Érseknek s .Ianus Pannonius Pécsi Püspöknek elfoglalt könyvtá
raiból gazdagította volna. Végre megmutatá tulajdon könyvtárát,
mellv magában igen nagy lévén, rakva van a leg-válogatottabb
munkákkal.

A másik egy csuda férfiú, ki (a nyelvek száma nincs kitéve,
de 63-ra teszik) nyelvet ért, ír és beszél. Magyar nyelven köszön
tött, mellyet igen jól beszél s az előtte kedvesebb nyelvek kőzzé
számítottnak nevezett. Szólt hozzám olahul és németül s kérésemre
a chinai nyelvből s a Sanci-itból némolly mondásokat hozott fel.
Az utóbbira nézve dicsérte Körösi Csomúnak Grammatikáját. Leg
főbb dícsérete az, hogy a Magyar, német, oláh és cigán nyelveket
a f'ranez háborúban Bolognában az általa gyóntatott és vigasztalt
katonáktól tanulta s hogy illyen roppant tehetsége 8 istnéretei mel
lett is szerénysége határtalan. Kívánságához képest gyakran meg
fogom látogatni."

Sajnos, a későbbiekből nem derül ki, mennyiben váltotta be
igéretét. Naplójában ezenkívül csak egyszer említi Mezz.ofanti ne
vét. De feljegyzóse így is érdekes tör-téneti adalék a két nag-y
b~boros életéhez; minden szavukon érzik a-f'r-iss benyomások üde
sege. - lifJ. --

BELAPATFALVA. A magyar cisetercita. kiizépkornak, a mo
nasetiku« l"'fáTia-t'iszteletnek máig 'illatozó 1)irá.qoskértje ez a Bélkő
.'fziklarengetegénél me.qhúzódó hortus coneiusus.

Talán nincs hazánkban hely, ahol a természet és művészet, a
környezet és emberi alkotás olyan oéoletes és mégis annyira gyön
géd harmoniában dicsérné Máriát, a természei és malaszi leányát,
mint ez a palóc Názáret.

Nézem ae éde.mnyai egyszerüsé,qgel é.'f tnéltósúggal türuJöklő
templomot, a szenibernáii életeszménynek ezt a magyar remeklé
sét, amely ott tükröződik a falu parasztházainak mennye,Clző.'f ruhát
idéző fehérséaében, oszloprendjüknek ritmikus nyugalmában, latin
derűiében.

Ez azonban csak a külső köntös, amely alatt ott izzik a Mária
részét választó lélek. A Bélháromkút néven alapított (1282) ciszter
cita monosior fejezi. be a táj térítését, adj(I, mes) a lélek időtlen
helyi formáit, majd helytáll a hitú.iitá.'í és törölc hódoltság kemény
naoiadmn: részt kér a barokk uJjászületésből és máig szüntelenül
ihleti a vidék parasztsáflának életét.

A kalaeiarom, ahotn) a nép a numostor hellJét és magát a tem
plomot máig nevezi" a falunak szinte tisztaszobája, ünnepeinek
pedi,q Táborhegye. A J)lébániatemplom bent a faluban: igénytelen
Márta a mindenes hétköznapoké. Itt fönt van azonban a vasárnapi
na.qymise. amely minika máio a cisztercita konoenimise igérzetét
{jrizné. Itt elevenedik mea a nagyhét világ.drámája, itt van al fel-



támadási körmenet és a Jézus-keresés húsvét hajnaifán.. Itt van
Nagyboldogasszony napján a búcsú, amely azonban má'r nemesok
a falu népéé, hanem a messze környéké is egyúttal. Az oltáron
nincs kegykép: a szakrális mult, a Mária szimbólumában teljesedő
ciszterci magatartás, a Bold()gasszony-bűvölte magyar idő ért itt
kultusszá. A liturgiában felmagasztosuló lélek: középkor és népélet
archaikus egysége, testvéri hasonlatossága, a lolytonosságinagyar
csodája ragad itt mea és kötelez életre-halálra.

Hétkozruu: délután. A templom elhagyatott. és magányos, hiszen
a covenfrus testvérek: rt mezűk parasztjai és a cementgYár munká
sai most uereitékűkkel, dolgos két kezükkel magaszfalják az élet
Urát. Ha elszomjaznak, ((, szentkút vizét isszák, amelJ) vízvezeté
ken át jut be' a faluba.. Az élő1Jizek forrása mosi (qy enyhíti meg
azokat, akik a nap hevében elfáradnak, mégis belőle meritenek:

A templomban az ég cisztercita madarai, a fecskék röpködnek
és biz'onyára a zsolozsmát éneklik. (Vasas Péter.)

öSI PRESKöK HIDEGSÉGEN. Nagycenk-Hidegség! Az utas
elindul az országúton, amerre a Pertő partját s a parton Hidegséget
sejti. Az utat zöldséges táblák, hagyma és paradicsomüIíetvények
szegélyezik: a hidegségiek mossze földön híres kertészek. A kilá
tást mindenfelűl' erdők zárják le, csak északon vész bele a zöld
minden árnyalatában játszó horizon a ködös messzeségbe: az. ott II
Fertő nádtengere. Jó negyedóra után az út hirtelen lejtőre fordul,
előbukkan a falu, oly váratlanul, hogy az einber szinte hátrahő

köl, nehogy rátaposson az első házak tetejére. A falu ugyanis a
Fertő síkjából meredeken kiemelkedő partszegélyhez tapad, mint
fecskefészek az ereszaljhoz.

A falu fölött a magaslaton magányosan álló templom, kivül
ről nem sokat mutát. Csak az látszik rajta, hogy többszörösen na
gyították, és szentélyi része igen ré,gi lehet. Amikor azután az utas
végighalad a barokkizáló újabh és a csehsüvegboltozatos régibb
toldáson s körülnéz a szentélvben, sejtése meggyőződésséerősödik.

A szentély , ma félkörben zárul, de ott, ahol a körív átmegy az
egyenes alaprajzú falba, világosan látszik, hogy valamikor kör
kápolna volt, amelynek kicsiny oltára a keletre néző apsidiolban
helyezkedett el. Ennek az egykori korkápolnának és aspidiolnak
mészrétegei alatt ránknézve fölbecsülhetetlen értékű ősi freskók
szunuyadtak, mint a templom körüli temetőben pihenni tért fes
tetőik. A plébánia háztörténete szer-int a mult század hatvanas
éveiben az egyik szentélyi kép még jól kivehető völt: sisakos,
lándzsás poroszlók a Golgotára kísérik az Urat, körülötte Vero
nika és a síró asszonyok. Stornó Ferenc, .a híres soproni műtör

tériész és restaurátor vázlatokat is készített róla, de később beme
szelték maradványait s lassan meg is feledkeztek róla. A feltá
rás esak 1949-ben indult meg. Elősz.ör Szentiványi Endre szaba
dította elő a mész alól az apsidiol festményének egy részét, majd
1951-ben Bartha László bányászta e)őannak további részeit és az
ep'ykori körkápo lna falainak még megmenthető képtöredékeit. A
szakkörök fölfigyeltek az eseményre, de a közönség' szélesebb ro
tevei nem igen vettek róla tudomást. Pedig ezek a képek legré~
gihh és egyben legnagyobb felületű emlékei Arpád-kori Iesté
szetünknek.
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Az apsidiol képe egységes kompozíció: palmetta-sor keret fö
lött oszlopokon nyugvó (természetesen festett, nem faragott) fél
köríves, román árkádok alatt az apostolok sorakoznak. Kezükben
könyv, az árkádokra írva a nevük. Valamikor megvoltak vala
mennyien, hatan-hatan a lőrés-szerű ablaktól jobbra és balra. A
későbbi korok barbár alakító szenvedélve azonban a szélsőket
részben vagy egészben eltávolította. Teljes fölirata már egynek
sincs meg, de a töredékek kiegészítése nem nehéz: ... TüLMI... US,
P. ULUS - Bartolomeus, Paulus, stb. Az árkádok között apró,
sátortetös tornyocskák látszanak. Ezek is támogatják a föltevést:
az egykori festő a mennyei Jeruzsálemet akarta a jámbor hívők

szeme elé idézni. De még ezzel nincs vége' a képnek: az árkádok
fölött, a kissé nyomott boltozatú mennyezeten mandorlába* fog
lalt trónon ül Krisztus, körülötte az evangelisták jelképei. Az
egész kompozición az oxidvörös ámvalauai uralkodnak, azután
az okker és a malaehítzöld.

Az apsidioltól délre eső félkörö,s falon egy másik nagyméretű
kép: Krisztus az Olajfák-hegyén, előtte az angyal, körülötte ulvő

apostolok. Az északi oldalon már csak kisebb töredéket lehetett
megmenteni a föntebb említett keresztúti jelenetböI. A kép ott rej
tőzik a mész alatt, de a vakolat annyiru megrongálódott, hogy
érintésre mindenestül lehull.

Mikorra tehető ezeknek a festményeknek az eredete? Irásos
emlékek hiányában következtetésekre vagyunk utalva. Hogy a
századok során nyugodtan mehetünk visszafelé, arra sok bizonyí
ték bátorit. Az egykor apró halászfalu neve igen korai oklevelek
ben előfordul: 1274-ben Hydeg'syd, 1286-ball Hydegseet, Hydegsed,
alakban. De már előbb is lakott terület volt; a honfoglalás előtt
ez a táj alkotta Nagy Károly birodalmának keleti bá.styáját. Az
ásók nyomán római emlékek is kerültek f'ölsáinre. A Fertő part
ján Sopron felé futó országút már II rómaiak korában fontos út
vonal volt, amelyre la nagycenki castrum előretolt örtornvai
ügyeltek a magasból. Nem lehetetlen, hogy annak idején a kör
templomot egy ilyen római őrtoronyból alakították ,.- talán még
a Karolingok idedében - az apsidiol hoezáépitésével. A szentélv
legrégibb külső falát ugyauis veddig- még meg nem határozott
eredetű kövekből építették. Az bizonyos, hogy a közelben sehol
sem található. hozzá hasonló kőzet. A Római Birodalom megtehet
te,.hogy őrtornyait messziröl ideszáltított kövekből éoíttesse, de
egy kicsiny halászfalu nem. Az apsidiol festményei, ha primi
tiv vonásokkal is, de II román-kori francia miuiaturák levegő
jét lehelik. az árkádok íve is román jeUegű. Amikor a keletre te
kintő ablakot gót stílusban csúcsíveere alakították. a festett ár
kádok egy részét lefaragták: tehát a festmény akkor már régen
a falon állott. A mandorlába foglalt, evangelistas>zimbolumos
Krisztus-ábrásolás isa román kor vógér'e utal, bár előbb is is
merték. Mindent összevetve a 12 századru. de talán még korábbra
is tehetjük a festés időpontját. Valamivel későbbinek - 'a 13 szá
zadból valónak - látszik a másik két kép. Az Olajfák heg-yének
jelenete némileg emlékeztet a merev vonalú bizánci mozaikokra.
De az is lehet, hogy a falusi mester ereje eg'yszerűen nem futott

* Mandulaformájú ékítmény, főkén(g-óbti:ií ajtók. ablakok felett
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különbre, amint az apsidiol építője sem tudta boltozatát féllcör
ívre kerekíteni.

A kicsiny, hétszúr. lelket sem számláló község nagy anyagi
áldozatokat hoz, hog-y templomát a megkerűlt kincsek méltó ke
re tévé alakítsa. Az utóbbi évek folyamán nemcsak a freskókat
tárták fül, hanem új áldoztató rácsot, ambószerű szószéket, az idén
pedig modern, de a környezetbe jól beleilleszkedő vörösmárvány
oltárt készítettek, az oltár mögöttí gótikus ablak zavaró fényét
pedig művészi mozaikkal, Mattioni Eszte,r Szent Andrásával zár
ták el. Legközelebb a szentély falát szerétnék olyan festéssel dí
sztteui. arnelvben stílusosan foglalnak majd helyet a föltárt fres-
kók. (L6rincz Imre-l .

ÓCEANIA ELSő HZENTJE. 1954 júniusába.n XII. Pius pápa
öt boldonot kanonizált, köztük - az általánosan ismert Sooio Do
monko« mellett - Óceánia első szentjét és vértanúját, Pierre
Cheneit.

1SÓ3-ban seiiletett; papi pályára lépett s már szeminarista ko
rában e.qyre azzal a gondolaUal foglalkozott, hogy hittéritő lesz.
ElőbbAmbérieu-ben laipldnkodott, majd plébános lelt Croeet-ban;
itt jutott tudomására, homl a belley-i egyházmegyében új kongre
gáció alakult a Szíiza.nJJn tiszteletére; nyomban kérie s el is nyer
te föl'vételét. A pápa. hamarosan jó1,áha.qyta az új rendet s rábiz
ta a nyugat-óceániai szi.Qct1Jilá.Q evangelizálását.

Piere Chanel magas, sovány, csontos férfi volt, de igen szelid
s inkább félénk; szioesen k'úzódotf meg a háttérben, de ha WI'
kRrült rá, sosem riadt meg a felelősség vállalásától. A rend alapí
tója rövidesen megtelte öt a belleu-i szeminárium vezetőjének,
majd 1837-ben az első óceániai maruinu.s misszió élére állította.
Chanel atya útrakelt Futuna seitietére. Itt csakhamar kiéleződtek
az ellentétek közte és a bennszülöttek közt. Nem személyi téren,
hillzen Niuliki király szí vesen elbeszélgetett a katolikus pappal S
nem egyszer kijelentette: "A te vallásod szép. Annak, aki kíván
ja, szép dolog lehet katolikusnak lenni." Ő maga azonban s-aaasz
kedott po.yányságához .~ a bennszüliiftek tekintélyesebbJeivel együtt
azt oallotta: "A te 1mUá.~odtönkreteszi a miénket", S megindul
tak az üldözések. tJltetvényeitéjszakánkint elpusztították s állandó
zaklatása.ikkal rá akarták kényszeríteni a sziget elhagyására. (j
azonban békén tűrte a háborgatá.sokat és csak annál odaadóbban
[oclalkoeott hifújoncaival, akik közt a legbuzgóbbak egyike épp
a király fia, Meitala. volt.

Niuliki kiadta a rendeletet: "Meg kell ölni a pappt, .hogy val
lása is elpusztuljon:'. Chanel atYa nyu.qodt:an fogadta a hírt, me
tuet a katekumenek közöltek vele, s cgyáUalán nem gondolt ·me
nekilléere.

1841 április 28-án egyedül dolgozgatott kertiében; amikor egy
csapat bennszülött kereste föl s egyikük, Fililka., vizel kért tőle,
hogy kimossa társa, Musumusu sebeit. A pap azonnal bement a
kunyhójába, homl vizet hozzon. A bennszülöttek utána tódultak
s nekiláttak sedllása kiioeetáeának. De nem ez volt a céljuk;
Musumusu rá:iuk kiáltott: .,Mire vártok? Mért nem ölitek már
me.q?" Erre FUitka rávetette magát s egy másik csatabárdjáva.l
fejbesujlotta. Chanel atya védekezőleg emelte föl kezét; egy do-
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ronggal arcába 1Jágtak, aztán a csatabárd másodszor is lecsapott,
,,}Jalie fouai" - mondia, "jól van"; összerogyott s várta a ke
,QJ/demdöfést; de a támadók otthagyták, nehogy elszalosszák (/
Icunuhobon: talált gyarló zstikmdna]: Két hitújonc sietett a hal
dokló segít:ségére de az csak ennyit mondoit nekik: "Malie ioua)
loku mate". "a halál na;gy jó számomra"; erre elfutottak s ma
gára hagyták öt Musumusuvol, Ez eqy bárdot talált a. kunJ/hó
ban, azzal végre megölte a ezerencsétlen papot, lerámaaita róla a
»éres reve.rendát és otthagyta. Később két ass<:on,1j meamosia és
fölravatalozta a holttestet. Délután Niuliki eltemettette. majd széi
romboltatta a kunyhót, abban a me.QflJlő.zőrlésben, hogy ezzel a ke
reszténység utolsó nyomát is eltüntette a szi.getről.

S ma, 8záze.qynéhány évvel' Chanel at.lJa halála után Wallis
és F'lfttfna !1postol~ v!káriusa,. a~ki Fut:/tna 'l;érto;túiú;;tak :~zentté
ayatasara erkezettRomaba, mra[]zo kcresziénu detral sZ'amol be
Oceánia e távoli vidékén. Futuna lakásainal: ..,záma mintegy két
ezer. A szigeten semmiféle á.lf.ami hi1)(ft(Jlnok 1wm él. Az uJolstJ
ötven év folyamán mindössze eJIY' büntén,ll fordult elő: elni férfi
- nem éppen minden ok nélkül - lill!! elverte a f(4esé.qét, hOJJ:II
az rÖ'L'idesen belehalt. Uieáo, 1'ádió nincs. A hely fmött. ahol Cha
nel atya 1Jére folyt, ma. templom áll, luíkuszültetvéY(J/elc kiizt; nyolc
tíz napi hajóúfra Ausz~ráUától. A part itt kikiitésre alkalrnailun :
a heluet - Poi (~neve - rt szioet másik oldalárríl 'Í.~ csak nehezen.
négy-ötómi lova.qlál>snl lehet meakiizeiíieni. OllJcn év aintt nem
il> volt több nevezetes látagatója, mint nÚ!!JI, lel!fölielJb öt. Kö;t-
tük Heduiood érsek; a nl/iZt tcreaeren. hortton ueá 1taj'íról csónakon
közelítette meg a szioetet s mikor partra «záll}, cauetlen. él{) lelkei
sem Iáioit. Egyedül ment a kápolnrihoz, benutiott ,~ mnIlányoMlII
inuidkoeoit II szesü hajdnni vértanúságrinnk hel.lfén.

A szioetnele se stratúniai, ,~e kereskedelmi .ielenfű,~é(/e nincs.
Valósáqgal kivül él a 1,iláuon. "Mhdha eoN mo/'okni/i középkwri
kereseiémtsé« tévedt 'volna a huszrulik századba" - mondia róla
Poncet apostoli vikárius...Keresztényeink boldogan élnek. A szi
aetet nem érintette a Jculiura. háboriiatlan; ősi frissesé;,;'t m.ái.u
'ine.qőriztc. É,~ lakósa; még ismerile II lccl'es,ztén,ll élet örömét". (t. c.)

A. SZJ<.:Ml~J~LÖnö ~~LFj'l' iránt ~gyre mply,~llh érrleklödés nvil
váuul meg" az Egyesült Allamokbau; ez nr, órdeklődés az észak
amerikai katol ikus úlet etrv ik Icgfigyd'eml'pmpItóbb .vonása nap
jainkban. A trappista apácáknak egy, uo vizi tációs nűvórcknek hat,
n dornonkos nővéreknek tíz. a klur isszákuak huszonhat. It kárme
lita nővéreknek nerrvvenhut koloshu-uk vn.n ; az utóbbiak közli!
negyvenkettő Liaieuxi Szeut 'I'eréz halála óta alakult. A sz.igorú
szemlélödő életet élé) f'~rfirendek közü! II trnpuisták púru.tlnn föl
Icudülése It legérdeke;.;ehb. Szúz neuvven h'll élllekh"\\lpislúk Am«
rikában: I'Z első a.uierikai sz,i'!letúsri III i l1te!1'Y őtvou ÓVI' !(~pett 'I
rendhe. l 944-beII három házuk volt: Gethsóman i IKenl11ekvhan),
Now-Melleruy (Jowúban) t.s Notre Dallw de l,! Val h',!, (Hhn{},,
Island-en). J944-től, azaz tíz ln.. nlutt a knlosto rok szám» tíZTP
szaporodott: Gethsélnanibúl IlÚ}~'Y ,'j i húz telelJiilt. New-Mellerav ta
valy a1apított idat Missouribun. Ma ;lZ eg'{'s'l: vi\ú.go1\ ÖSS'l:BSf'll 77~

traunista novicius vn.n, phbö.l :J:íO, Illajd a j'f'Jp Ameri kúbuu
1935-ben Fredertek Duuue, az elsii !lllH'l'ikai Sl.iil('t{"dí, tr'Hl"
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pista lett a Gethsémani kolostor apátja, - sorrendben az ötödik.
Ekkor hetvenöt szerzetes élt a házban. Ez a szám kilenc év alatt
inegduplázódott, 145-re emelkedett: akkor a kolostor egy rajt bo
csátott ki 'Georgia államba; ettől kezdve átlag minden második
esztendőre esik egy-e,gy új házalapítás. Az utolsó nyolc évben az
anyaház 125 szerzetest bocsátott ki, s ma is kétszázhetvenen élnek
benne, ami azt jelenti, hogy nyolc év alatt 250 taggal szaporodott
a rend.

Vannak, akik 25 éves koruk után jelentkeznek. Volt egy 65
éves jelen tkező, aki nemrégiben, 85 esztendős korában halt meg
a rend kötelékében. Jelenleg mindössze kilenc rendtag, idősebb
hetven évesnél. Sokan egészen fiatalon kérik fölvételüket. A Ge
thsémani szerzetesei közül 25 konvertita, 31 más rendekből jött,
többen előzőleg világi papok voltak. U6-nak főiskolai vagy egye
temi végzettsége van. 'I'öbben katolikus egyetemekről jönnek,má
sok a H arward, Yale, Princeton, Columbia egyetemről, Oxfordból
és CambridgebőL .

Természetesen nem minden jelentkezőt vesznek föl: általában
a jelentkezőknek mintegy ötven százalékát; s a fölvetteknek álta,
lábán hatvan százaléka tart ki végleg elhatározása mellett, A Ieg-.
különf'élébb f'ajú sze rzetesok élnek együtt, s mintegv harminc
nemzetiség képviselői: bruzilok, kubaiak, hawaiak, fülöpszigetiek,
japánok, luxemburg-lak, németek, írek, kanadaiak, s egy I konver
tita izraelita. Köztük ötven hadviselt, volt magasrangú és sok
szorosan kitüntetett katonák; vannak ott mérnökök, építészek,
ügyvédek, orvosokvegyetemi tanárok és sportklubok volt vezetői.

Mi 'vezeti ezeket az em hereket a kolostorba ~ E.gy alkalommal
egy volt pilótaezredes, a tőzsde és a New-York Klub tagja kérte
f'ölvételét, Harminc éves volt, évi 20.000 dollár jövedelemmel. Kö
;:ölték vele, mi rnindenről kell lemondania, s milyen szigorú éle
tet kell élnie a rendben, az táu megkérdezték: "Még mindig be akar
lepniI" Bólintott. "Igen..Mindent oda akarok adni Jézusnak".

Egy huszonöt év körüli fiatalember, a General Motors nagyfi
zetésű alkalmazottja, néhány napos lelkigyakorlatra kereste föl
II -kolostorr; Az első napon azt moudta egyik társának: "Az aztán
biztos, hogy nekem-itt semmi kercsnivalóm", A másodikon: "Azért,
ha meggoudolorn, nem ü; olyan rossz". És a harmadikon: "Beszélni
fogok az apáturral". A negyediken pedig valóban fölkerestie az
újoncmestert, Az részletesen ismertette előtte a rend szabályait és
a kolostor naptrendjét. "Itt nem arról van szó - rnondta neki ~
hogy S5 vagy !J!) vagy 9!J és ról százalékig adjuk magunkat J ézus,
nak, Itt teljes, száz százalékos áldozat kell". A fiatalemher így
feleli: "J1.'zt akarom: niindent odaadni, száz, százalékig; egós.zcll.
Hat hónap rnulva visszajövök". Elintézte dolgait! a világban és
hat hónap mu lva belépett It kolostorba.

Ji1gy nngv tehetségű, ragyogó jövő előtt álló fiatalembertőlmeg
kérdezték, amikor fölvételre jelentkezett: "A te korodban. a te
tehetségeddel ugyu.u mi késztet arra, hogy trappista. légy. A7.,t fe
lelte: "Azúrt jöttelll, hogy megtalál.iam itt Jézust".

liJzek a fiatalok nem alkudoznak, nem akarnak könnyen élni,
nem kívánják a szabálvok enyhítését. Bár a modern élet légköré
Len nőtkék fül, lélekben nem puhultak el: mindent föl akarnak
;'iJdm~.nj. [<;s m i nden hátsó A'OlHj'o \ at, miuden leülönösebb becsvágy'
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nélkül. S ennek a lelki mozgalomnak éppen eza legmegkapóbb
vonása: még papságuk Iehetőségét is fölálóozzák s beérik vele.
hogy mint egyszerű testvérek éljenek iR rendi közösségben. A trap
pista monostor életének középpontja a szentmise és a közös kórus,
A kórusbeli szerzetesek fehér ruhát hordanak, a testvérek barnát
A Gethsémani kolostor 270 szerzetese közü] 142 egyszerű leonversus
frater, és csak 128 a fölszentelt karbeli pap. 150 noviciusuk van:

• a többség - kilencven - testvér-újonc, köztük 35 egyeteruet vég-
zett, diplomás ember. '

"A mi menostorí életünk egyik legfonosabb tényezője a telje:
CBeI!d - irja a trappista James Fox, a Gethsemani szerzetese, aki
nek cikkéből a föntieket vettük. - A csönd nemcsak penitencia
/>8 nemcsak fölvett szokás. Hanem légkör is, körn,yezet, melyben
a szerzetes rnintegy magába lélekzi Krisatust, Mert a mi lelkisé
günk lényegát ebben a két szóban lehet összefoglalni: Meg1:Ia
lálni Jé~ust. Erre vezetjük szerzeteseinket: hogy állandó kapcso
latban legyenek Jézussal, birtokolják Jézust, és Jézus is birto
kolja őket, teljesen, száz százalékig. Igy, magunkat elfeledve, ma
gunkról lemondva leszünk valóban krísstocenteíkusak, s elmond
hatjuk Szent Pállal: élek én, de már nem én, hanem Krisztus UZ.
aki énbennem él". (yy)

EGY'ESZTENDEJE kalt meg Laczkó Géza, a ssáeadetei; trnl
gyar irodalom egyik halkszavú reprezenidnsa. Sokak előtt talán
ismeretlen ez a név, hiszen Laczkó sohasem tartozott a néoszerü
irók közé, sohasem voltak kirobbanó sikerei, csak egy seűkebb
kör ismerte tehetséoét és széles, átfogó tudását. Az osztatlan írói
siker sohasem Jutott oeztéturéseéiü; de talán kárpótolhatta ót ha
ladó szellemű iróink és kritikusainkelismerése. Ez elOtt a kÖ1
előtt, amelyet irói és tanár-társai alkottak, virágzott ki néhán.y
évtizedes miívészi pályája. Egyéni hangú kritikai munkássága és
páratlan műgonddal csiszolt elbeszélő prózája joggal érdemelte
ki a kortársak megbecsülését.

Az első és leggyakoribb kép, amelyet rajzoltak róla, könnyed,
vdlasztékos írómiívészre utal, hajlékonysága és csípős ezellemeseé
ge a legnagyobb francia mesterekre emlékezteti- az embert. Sajnos,
hosszú éveken keresztül csak ezt a bélyeget viseli magán. Dicsérik
remek archaizáló képesséoét, azt a játszi könnyedséget, amellyel
a legnehezebb nyelvi problémákat is megoldja; dicsérik leírásai·
nak hangulati gazdagságát, hiszem a kor, amelyet kereiül vá
laszt, teljes egészében m,egjelenik az olvasó előtt, de ezek a voná
sok korántsem meritik ki írói szineii, A szellemes és csipkelődő
hang.sokszor elhalkul és finom bensősége.~Urává alakul át. Mennyi
lfzín és humánum rejlik benne, ha írói magányába vonulva lemál
lanak róla azimpassibili.té szabályai. A természet ölén; min.tha
teljesen eloesziené mesterkéltségét, közvetlenül, a bölcselkedő em
ber mély regiszterein szólal meg. A fenyők között muzsikáló szél,
az erdei málna, a zeg-zugos utak és vízesések mind feloldói en
nek a hangnak. S az irót,aki különben az e[lyszerií érzelmeket
is leplezi, .seent, Istennel töltött nyugalom lepi el" és egyszeri
ben megnyitja lelkének zsilipjeit. A magányos kápolnák, az űt
széli keresztek és Mária-szobrok látogatója lesz s most már attól
sem fél, hogy. írói attitüdjét megltmJarják ezek a belülről iÓlf'na(lt
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ereesek. Már a ltábO'l'ú swrn'l/ű fórgatagában megvallja hitét,
pedig ekkor közöny és fásultság keríti -haialmába az egész embe
riséget: "TO'rnyaim állanak, a· Hit' és a Magyarság:'

Laczkó. a lelkiismeretes 'írók közé tartozik, hivatását a közép
kori meeterek. átélésével vállalJa. Sohasem nyugszik meg, állan
dóan hajtja valamilyen erő, alkotnia kell "gyérült foggal, gyérült
fantáziával, hulló hajjal és hulló ábrándokkal:' Élni sincs ideje,
!lem engedheti, hogy a nuJ.gánember fölébe kerekedjék az írónak,
nehogy "kidobálja az élet süllyedő léghajójából a megírásra vá
ró emlékeket:'

A iértikor delén ujjáéli egész életét és az emlékezés színes
uilágában. ujból kifejezésre jut régi, gyermekkori hite. "GYermek
korom elsüllyedt világából, a dunántúli kis templomból ó-Mária
ének zsolozsmázik föl, a feszületről a Megváltó földre hajtott, szen
vedő dicsősége sir mosolyogva felém... Katolikus vagyok, a
Pantheon szeniétuében. hatalmas kereszt ragyog, meri összehason
lító Szellemem úgy találja, hogy ez a legköltőibb vallás."

Laczkó Gézának sokat köszönhet a magyar olvasóközönség.
. Evtizedeken át közvetUője volt a magyar lculturanak és nemcsak

nállalta, hanem becsülettel be is föltötte ezt a küldetést. Seűletésé
nek hetvenedik évfordulójan némán hajtjuk mea előtte az elisme
rés zászlaját. (Szeghalmi Elemér.)

ÉSZAK "lGAZMONDOI". Amikor a mult század nyolcvanas
éveiben August Strindberg a romantikus idealizmus és az aka
démikus klasaeieizmus után meghirdette az irodalmi "igamnon
elás" programmját, úgy fogadták, mint egy szabadítót. O és lá
zadó társai elsősorban a valóság hamis ábrázolása ellen keltek
harcra; 8 kétségtelen, hogy "becsületességüknek" köszönhet egyet
mást a inai világ. De ugyanakkor az is kétségtelen, hogy ez fl.
.,becsületessóg" korlátolt és egyoldalií volt, s éppen ezért több
szempontból káros is. A dolog már magánál Stríndbergnél föl
tűnik. Elgondolkoztató, . hogy róla, aki oly szfvesen nevezte ma
gát "igazmondónak", egykori barátja s később ellenfele, Werner
von Heddenstam kereken kijelenti, hogy "Ő a svéd irodalom leg
;tugyobb hazugja". A vád kemény s részben nyilván a rivális
indulata sugallta; mégis különös azonban, hogy Heidenstam, aki
lek még'iscsak volt kritikai érzéke, éppen az ellenkezőjét állapitsa
~trindbergről annak, amit maga Strindberg a maga legfőbb tö
:ekvésének és jellemzőjének valL .

Érdekes kérdés ez, melvre hamarosan választ .kapunk, ha el
olvassuk azt a három kötetet. amely Strindberg tíz kötetre terve
zett levelezéséből nemrégiben megjelent. (E három kötet az 1858
tól 1883-ig terjedő anvagot közli.) Afelől nem lehet kétség, hogy
a levelekben híven megnyilatkozik írójuk mindenkori meggyőző

:lése; meglepő viszont, ruennyire csak egyik oldalát látja a va
lóságnak. Szándékosan vagy önkéntelenül, de mindenkéepen el
fordít egyes tények~t, szertelenül megnagyifia azt, ami vele kap
«solatos, embertársainak viszont jóformán csak annyiban tulaj
donít értéket, amennyiben ővele valaminő viszonyban állnak. Szen
vedélyes állításai mihamar a saját szemében is jelentőségüket
vesztik, sőt nem egyszer előfordul, hogy egy-egy "igazmondásnak"
';;ppen az ellenkezője iHSZ rövidesen újabb "igazmondás". Igy vált-
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ja föl föltétlen nnarchizmusát és reformszocializmusát a Nietzsché
vel való megismerkedés után az artsztokratizrnus; így lép a hetve
nes évek olykor már-már eszelős káromlásainak helyéhe a "Kék
Könyvek"-ben bízonvos vallásos megindultság; Ha e .levelek író
;ja ,;igazmolldó" volt, mindenesetre nagyon szub.iektív módon volt
az.

És hogyan állunk ma St.rindberg utódaival l Ha az, "igazmondás"
é" "becsületesség" mai északi irodalmi igényeit összehasonlítjuk
Strindbergéivel: sokkal radikálisabbnak látjuk őket. Strindberg
sosem menj el odáig a "becsületesség" terén, hogy önmagát mínt
egy meggyalázta volna. Csak nemrégiben bukkantak rá életrajzi
regényének, "A szolgáló fiú "-nak korrektura-Iveire ; az,t a részle
tet, melyben valaminő alantas tettel vádolta magát, utóbb a kor
rakturábau kihúzta, úgy hogy ez a szaknsz sosem jelent meg"
nyomtatásban. S noha Strindberg "nyiI.1 isúga" korántsem fiigget
len atheizmnsától, a mai északi "igazmondók" peddg többnyire
afféle oxfordiánus-keroszténv életgyónásokra vállalkoznak: vitat
hatatlan, hogy önvádjaik sokkal Ieplezetlenebhek, ruint aminökre
Strindberg valaha is gondolt. Strindberg, mint maga mondta, so
sem tudta levetkezni veleszületett szégvenérzését, míg a mai írók
nemcsak magukat, hanem környezetüket if> sz inte meztelenül lát-
ják és ábrázolják. . .

Napjainkban a hetvenéves Sven Lidmant tartják Észak lelr
főbb igazmondójának. Emlékiratainak két kötete jelent meg eddig,
nagy föltűnést, vitákat, érdeklődést keltettek s bírálói -mesrálla
prtották. svéd szerző még soha ilyern messz.ire nem merészkedett
az önleleplezésben. Főtémája a nemiség, s ennek útjait - két
ségkívül Freud, Gide, 8'Őt Rousseau és S tendhal hatása alatt 
elvan könyörtelen eltökéltséggel követi nyomon, amelyet semmi
léle tapintat vagy tekintet nem mérsékcl. A vallomástétel valósá
gos fanatizmusa vegyül itt cinizmussal és exh ihieion izmussal. A
svéd krltika, főként azért a szinte tüntető kitárulkozásért rója meg.

Bizonyos, hogy az őnleleplezés e szcnvedélve - mely Lidman
szavai szerint végülis "a. kloákába torkollik", következetesebb a
srrindbergi önkímélésnél, de hatásában ugyanakkor rombolóbb ig.
Lidmau Belli veszi tudomásul, hogy annak a természetes szó,gyen
érzésnek, melyről Pál apostol beszél, nagvonIs komoly értéke van
az ember szellemi életében, él'> korántsem szabad holmi kényeskedő

.prüdériával összetévesztenünk, És noha kereszténynek mond ia
mag-át, elvetendőnek minősíti mindazt, ami a teljes "nyiltsá,,,,)t"
bármiként is korlátozza. S ebben nem áll egyedül, hiszen akadtak
ismertetői, akik "tisztának" minősítették határozottan porno-r..<if
jf.llegű részlet-rujzait is, azzal a megjegyzéssel, hogy bennük- Lid
mam a -l,beesületessé.g", "nyiltság" követelményének tesz eleO"et.

MégIS egyre nvilvánvalóbb lesz hogy az "igazmondás" isrénve
erős revizióra szorul, Ennek a svéd irodalmi közvéleményben roind
határozottabb nézetnek adott hangot legutóbb a költő Barn Mar
tíson - a tizennyolc akadémikus enike - amikor rádióelőadásá
ban azt mondta, a radikális "becsiileteflség" oka nem egyszer a
valódi élmény és mélvséz hiánya. (R. B.)

Felelős kiad6: S í k S á ft d o r
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SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Sz. T. Hogy mikor vált hivatalosan ünneppé a Mindenszentek
Napja. azt nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy már a ne,gyedik
században a görög egyház minden vértanúnak ünnepét megülte,
Pünkösd utáni első vasárnapon. A latin egyházban 610-ben IV.
Bonifác pápa 'a híres pogány Pantheonból keresztény templomot
szentelt, éspedig az összes vértanúk tiszteletére; ennek a tem
plomnak búcsúja volt november elsején. Jámbor Lajos idejében
az egész világon elterjedt a Mindenszentek ünnepének megülése.
Ma az .Egyház nagy ünnepei közé tartozik, amelyet vigilia előz
meg és oktáva követ.

Lelki olvasmányok. Véleményünk szerint nem helyes feltenni
a kérdést: pótolja-e a lelki olvasmánya lelki vezetőt. Vannak a
lelki életnek olyan útjai és vannak olyan egyéniségek. amelyeknél
és akiknél semmi más nem pótolja a lelki vezetőt. Altalában azt
mondhatjuk, mindenkinek hasznos a lelki vezető, mint ahogy föl
di tudományokban is szerfelett jó, ha szakember és tudós mellett
indul neki valaki 'a tudományág megismerésének. Hasznos ez, ak
kor is, ha valaki egészen magasra tör, és ha meg is vannak
benne a képességek. ho.gy magasra hatoljon. A lángelméket is
egyszerű tanítók oktatják 'az elemi ismeretekre.

A jó lelki olvasmány akkor is nélkülözhetetlen, ha valaki lel
ki vezető irányítása alatt igyekszik előrehaladni. A jó vezetés
egyik hathatós eszköze a jó könyv és olvasmány. Amint az egyik
aszketikus író mondja: "a lelki könyv nem egyéb, mint írott lelki
vezetés." Ami azt a kérdést illeti, mely könyvek tekinthetők lelki
olvasmányoknak. a következőkben foglaljuk össze véleményünket.
Kétféle lelki olvasmányt kell megkülönböztetni: első és másod
rendűt. Elsőrendűnek nevezhetjük azokat a lelki olvasmányokat,
amelyek közvetlen célja a lélek tápláléka, vezetése, nevelése. Má
sodrendű minden könyv, amiből erkölcsileg hasznos tanulságokat
lehet levonni.

Az elsőrendű lelki olvasmányok között természetesen a Szerit
írást, abban is az Ujszővetséget illeti meg az első hely. Nem csu
pán azért, mert ott megtaláljuk Krisztus Urunk példáját és taní
tását, hanem azért is, mert mint sok jámbor lélek tanítja, az is
teni Mester minden cselekedete és szava kegyelmet közöl. Szorosan
kapcsolódik a négy evangéliumhoz aZ Apostolok Cselekedetei és
az apostoli levelek. Az Apostolok Cselekedeteit egyesek a Szerit
lélek evangéliumának szekták nevezni. Valóban kegyelmeket köz
vetít ennek is minden szava.

Az ószövetségi könyvek közü! Laoordaire szavaival élve: őse
ink imádságoskönyvét. a zsoltárok könyvét kell első helyre tenni.
Haszonnal forgathatók a bölcselkedő könyvek is. A történeti él;
prófétai könyvek olvasásához ajánlatos előtanulmány. vagy szak
ember vezetése.

A Szentírás után következnek a ezentek életleírásai és művei.

Amíg a Szentírás az alapot adja meg, a szentek életében és írá
saiban megtaláljuk az egyes lelki ösvények, utak, igazságok rész
letesebb kidolgozáswt és alkalmazását, Szorgalmal;'l keresés révé;n
csakhamar rábukkanunk azokra a szentekre, akik mintegy ke
zenfognak bennünket és vezetnek a lelki életben. Nélkűlözhetet-
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len a kőzépkor nagy telki olva smá nya: Krisstus követése és a z
ujkor é: a Filót ea.

A magunk részéről nagyon ajánljuk önnek a másodrend ű
lelki olvasmányok : egyházi és világi történelemkönyvek, lélektani
és tár sadalom tudományi , termé szet ű és néprajzi tanulmányok ol
vasását is, nemkev ésbb é a na gy költőket és j ó r egény eket is. -H n
elmélke dve olvassa ezeke t, még a h iány osságaikból és , té ve dése
ikből is meríthet. Az a fontos, hog y kellő kritik ával és a miben
gyöngéne k érzi magát. megfelelő szakem ber eligaxításai ala pj á ll
olvasson. ,

Dr. I, L. Bpe si. Nem tudunk il yen keresztény er kölcsi parancs
r ól, hog y ha ldoklóh oz p apot hí vatni a hozzátartozók , j og a és kő

Telessége cs up á n. Sőt az t kell m oudanunk, sokszor na g-yobb leh el
e téren a felelőssége a nem közv etlen hozzátartoz óknak. A csa
ládtagokat. sokszor annyira lesujtja a csapás és a halál közeledő
á rnyéka, hogya legegyszer űbb és l egkézenfekvőbb dolg okra sem
g ondolnak. Aki higgadtabb és eszébe jut, hogy ÍJ. haldokl ót el kell
látni az ú travalóval, a n nak kö te lessége felhívni a h ozzátartozók
f ig ye lrnót r á és ha látj a. hogy Hem tudnak intézked ni , m agának
k ell m en nie vag y üzenn ie pap ért . hacsak egy m ódi a van r á , v agy
elfoga dható indoko k nem ukadálvozzák meg. Az aztán m á r más
kérdés, hog y ön t nem értesí tették a beteg állapotáról kell ő idő
ben és m egnyuzta t t ák, hog y papot hí vnak. Ez m enti í'el ön t il

lelkii smeret e előtt, nem pe di g a z. hog y nem k özvetlen hozzátartozó.

F. K. A L i Gi Kínának egyik ősi k önyve ; a szokások at j eg-y
zi fe l; a leg fö lség esebb I st ennek való áldozattól k ezd ve a z élet
minde n helyzet ére utasít á st a dl a z ősi szokások a t illetőleg. (Mellé
je sorakozik m ég n ég y klasszik us könyv: az Okmányok k önyve,
a z Énekek kö nyve , a Változások könyve. és a 'I'a va szi és Öszi
A uua lesek.) A k önyv wlapgondola t a , hogy amint a z ember gon 
dolatai utat keresnek belü lrő l k if el é, és ezzel az é le te t formálják ,
úgy a k üls ő mag a tartás, a cselekvések megszok úsa . de még a r uha
és OR mozdulatok is visszahatnak belsőnkre. A szokások gondos
á polása fon tos eszk öze volt It ko nfuciánus nev el ési r endszernek,
me r t, - mondot ták -- a tör v ény megfél említés útján terem t enge 
del mességet, a szokás pedig k ölcsön össégen, teh át egy b izonyos
szociáli s egymá shozk ő tűd ésen a la pul. A magasabbrend ű s égre tö
rekvő ember önként vállalja ezeke t a szokásoka t, mert a kínai
e tika fogal mazása nem az, hogy "tedd vag y ne te dd " hanem
,.a nemes ember így és így cselek szik ."
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