
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

602



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-

6li



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.)
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