
SZERKESZTI

SÍK SÁNDOR

BELON GELLÉRT

KEIUJSZTES SZENT J ANOS

LÖRINCZ IMRE

SZEGZÁRDY-CSENGERY JOZSEF

GABRIEL KATALIN

MIHELICS VID

írásai.

1~JJ FI]lH lIi l
Ára li forint



XX. ÉVF. VIGILIA

TAR TALü:M

2. SZA~I

OIJal

(r.): Lumen ad revelationern ... oo. oo· •.• 5i
Belon Gellért: A szerétet szenvedései ;)!I
Juan de la Cru» (Keresztes Szent János): A lélek mú.tkadula

(Gáspár Endre fordítása) íli
. Lőrincz Imre: Dudonics András v.. .oo íl
Szegzárdy-Csengery József: Elnéztelek (Vers) Ili
Gábriel Katalin: Asszonyok (Elbeszélés) í7
llIihelics Vid: Eszmék és tények S8
A kis út ... 0'0 "0 o" 0.0 ~)f;

NAPLÓ
A húszéves Vigilia (9S); Angelo Mai (99); A Hedsra (101);
Hol halt meg a bátrak bátra' (103); A sűkösdi freskó
(105); E,gy szociális kísérlet (lOS); Egy néger szeminá-
rium élete (110) oo. oo. ... oo. '" .oo '" ,.. ... oo. ... \lS

Felelős szerkesztő és kiadó:

Sík Sándor

Főmunkatársak: Mihelics Vid és Rónay György
Kiadja a Vigilia munkaközősség. Kéziratokat Budapest 4. postafiók 152 címre
kell küldeni. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Kiadóaivata]:
Budapest V., Kossuth Lajos-u. 1. A Vig,iJia postatakarékpénztári csekkszámla

száma: 37.343.

Megjelenik minden hónap elején.

Ara: 5 forint.

Budai nyomda F. v.: Ligeti M. 178 55



LUMEN AD REVELATIONEM.
Látták szemeim az üdvösséget,

Melyet minden nép számára
rendeltél, Világosságul a pogá
nyok megvilágításá'ra, És dicső
ségére népednek. Izraelnek
énekli az ag.q Simeon, s az ő
szavaival az Egyház a .qyertya
szenielés ezertartásában, "Lu
men ad revelationem .qenti
um"... A jelenet, amelyet Szent
Lukács örökít meg evangéliumá
ban, maholnap kétezer éves,
maholnap kétezer éve, hogy
Jézus - mint a gyertyaszente
lés liturgiája mondia - "tes
tünk természetében az emberek
közt megjelent és szülei a tem
plomban bemutatták" ; s menu
nyien vannak méc mnis, akik
előtt nem ragyogott föl ez a
"minden nép számára rendelt"
oiiáqossáa: mennyien vannak,
akiknek fölraUJlO.qolt ugyan, de
nem hatolt beléjük, nem járta
át a lelkük méluéi, nem alakí
totta át, nem telte "sötétből"
fényessé őketthocu a szép, dús
érfelmii latin sziiuettre utal
junk: lumen volt u,C/yan előt
tük, de nem lelt reoeláeiáiuk: : ..

Kétezer év alatt sem hódítot
ta mea a viláaot, két évezred
alatt sem tette jobbá az embe
riséget; ba.iaink, más köntösben,
ma is urnranaeok. problémáink.
más ioeolmoeásban, ma is a ré
aiek . . . Nem azt kell-e mindeb
ből metuillapitanunk; hO.oJ! az
evan.qélium kudarcoi vallott?
hogy tanítása puszta utópia?
Olykor még e.aJlik-másik ke
resztény szemlélőt is elioaio. a
pesszimizmus. Akik a keresz
ténység történelmi ezerepét és
helyzetét vizsgálták - s e vizs
gálat rendszerint nem a nuuoa
lom, vam/ éppenséq,qel a hábo
rítatlanságban való kényelmes

elernyedés' idején válik esedé
kessé - nem egyszer néztek
szembe a meghökkentő talány
nyal: a történelem mintha a ke
reszténység ellen dolgoznék, s
mintha a Gondviselés pusztán
csak fikció, kitalálás volna,
amellyel a ma.qárahagyott és
magánllát elviselni nem tudó
ember áltatná, bíztatná, vi.qasz
talná magát.

Csakhogy a Gondviselés nem
kurta emberöltőkben gondolko
dik, ahogyan mi emberek. Aho
gyan a szólás tariia: I sten. .qör
be vonalakkal is egyenesen,ír;
s a mi rövidllátó szemünk nem
mindig tudja me.qlátni egy-egy
bonyolult, ellentmondásokkal
zsufolt kor "görbe vonalaiban"
azt a töretlen és törhetetlen
e.Qyenest", amelynek irányában
a "civitas Dei" épül s a földi
történelem célja, a "lumen"
egyetemes világossága, a "reve
latio omnium gen.tíum" felé ha
lad.

Pedig afelé halad, s egyszerre
kettős mozffással. Mintha két
ezer évvel ezelőtt eüt! kő hullott
'volna az emberisén iaoába: az
áta enurészt mind szélesebb
lJy'Ürűket vet, másrészt mind
méluebbre hatol, Jsten nem száll
le úgy az emberi történelembe,
hom/ földeket háditeon: és 1Ji
láaréseeket fedezzen föl. A hó
diidsol« és fölfedezések a profán
történelem körébe tartoznak,
hivják a;kár rómaiakna;k, akár
spanyoloknak azokat, akik eau
em/ pillanatban a 'fe.ilődés élén
állnak s az ismert vilá{f határa
U lciteriesetik; De akár róma
iak, nkár spam/olok, aká» má
sok: ha művüket megpróbáljuk
rt "civitas Dei" épülésének tá'lJ-
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laiában szemlélni és értékelni,
nem azt láljuk-e. ho.oY e hódí
tók, fö/fedezők csak ú.i és úiabb,
mindig tágabb és tágabb kere
teket állítanak föl a ,oyarapo-·
dó "civitas Dei" számára? Le
het, hogya konkoieztádorok otu
kor csak azért emelték magasra
a keresztet, hogyannál véreng
zőbben sujthasson le a kardjuk;
lehet, hogy olykor keresztény
jelszavakkal a po.oány hatalom
vágy harácsolt javakat magá
nak. De éppen ez a keresztény
ség, a történelembe beléhelye
zett kereszténység egyik nagy
paradoxona.

De nemcsak "szélességben"
terjed a világban Krisztus vilá
gossága, hanem méluséuben. is.
Vannak korok, melyekben ae
Egyház zavartalan békességnek
örvend, külső seeroezeteiben: vi
rágzik, anyagi ,iavakba.n .Qya
rapszik, esetlea politikai és köz
életi hatalma és tekintélye van;
de a lelkekben ilyenkoll" rend
szerint megcsappa.n a buzgóság,
a lényeget sűrű indáiklwJl be
futják a formák, s a kegyelem
és üdvösség túlvilá.qi érdekeinek

Il"Ovására na.qyonis előtérbe ke
rülnek az evilá.oi érdekek. Ilyen
kor szokott azután elkövetkezni
a Gondviselés történelmi mély
szántása: amikor a profán tör
ténelem erői meüindulnak: és
kegyetlenül elsodorják a lénye,O
re kúszott, lénueare fásult for
máIrot, élősködő measzokásokai,
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elmélyülést .qátló illúziókat;. le
rombolnak intézményeket, lát
szólag hogy pusztítsanak, való
jában azonban a Gondviselés
"görbe sorokkal írt e.qyenesé
ben" azért, boa» megszüntesse
az elkülönülés. betokosodás kí
sértését; ledöntenek társadalmi
korlátOkait, hogy semmi bizal
matlanság, kasetszerűséa, osz
tálykötöftség ne állja útját a
megvilá,qosításunkra .sugárzó
Világosságnak s hogy Krisztus
Í,qéje egyforrnán eljusson ki
csinyekhez és na.qyokhoz; mint
szélvihar és örvény, keverik
össze az embereket és forgaiják
föl a kialakult berendezkedése
ket, hogy ráeszméltessék az em
bereket egyenlőségükre, testvé
riséoűkre, arra, hogy felebará
tok és Isten a felebaráti szere
tetre kötelezi őket.

I gy épül I sle n országa, így
építi fl profán történelem a ..ci
vitas Dei"-t e földön. A keresz
tény történetszemlélete nem le
het pesszi.mista; ha oly'kotr ta
lán nem is látja. Hsztán, hiszen
ember, de mindig tudja és érei,
hiszen kereszténu, a Gondvise
lés javunkra való munkálko
dását, Isten ..eauenesét" a min
denkori történelembe-n. Hoas)
ami történik, minden azért tör
ténik, hogy beteljesedjék a
..minden nép számára. rendelt"
üdvösség s mindenütt »iláaos
ságot ontson: "lumen ad reve-

lationcm ,qentium"... rr,!



Belon Gellért

A SZERETET SZENVEDÉSEI
Semmire 1J.émszomjazunk annyira, mint a szeretetre, és mégis

semmit nem hiányolunk annyira, mint a szeretetet. A középkeri
mondás is így jellemzi a szerétetet. - Quid est charitasi In mundo
rari.tas. Mi oa szeretet't A világon ritkán leled.

El kell gondolkodnunk ezen az általános tényen. És ha el
gondolkodunk, hamar rájövünk, hogy valahol elhibázzuk 'a dol
got: vagy elképzeléseink tévesek a szeretetről, vagy la szeretet
gyakorLatában van sikertelenségeink magva. Lindworsky, a ne
ves jezsuita pszichológus említi egy szerzetes esetét, aki mellett
kibirhatatlan volt beosztottjainak élete örökös szekatúrái mlatt,
és nyugtalanító, másokat gyötrő egyénisége miatt szinte pokollá
változtatta környezetének életét. ElőUárói tudták ezt, éppen ezért
később már osak azokat osztották be mellé munkatársul, akik ön
ként vállalkoztak a nehéz ember elviselésére. Mikor elérkezett a
szezzetes halála órája, az ágya köré sereglők előtt őszinte val
lomást tett életének hibáiról és szavaiból érZődött, mennyíre meg
rendítő valóságában fogja fel az Örök Bíró közeledtét- Mégis az
zal a meglepő kijelentéssel zár'ta le vallomásaítc Úgy érzem, hogy
li testvéri szeretet ellen soha nem vétettem, noha életemben csak
szeretetlenséget bapasataltam,

E kirívó eset kapesán nem kell-e mindannyiunknak arra gon
dolnunk, hogy hátha bennünk is ilyesfajta tévedések vannak'[ Hiszen
mindenki tele van panasszal ,a sok szeretetlenség míatt, noha
mindenki magában hordja - mint kiki véli - a szeretet szándé
kát és hiedelmét. Legfeltűnőbben mutatkoznak a szeretet tévedé
seia házasságban, ahol mindkét Iél szeretni akarja a másikat és
mégsem sikerül szerotnie, mert a legjobb akaratok, a legtisztább
szándékok és legönzetlenebb törekvések is csúfos kudareba tud
nak fulladni a másik félreértésén. Tele van az élet panasako
dékkal, sértödöttekkel, kijátezottakkal, sőt szeretetükben megcsú
foltakkal és megalázottakkal - legalábbis így érzik saját maguk.
Tragikus, hogy a legtöbb esetben mindkét félben megvan a sze
retet vagy legalább is annak igénye, csak nem tudják megválo
gatniaz elmérgesedett helyzetekben a megfelelő szavakat, meg
felelő magatartásokat, és nem tudnak nyug-odt, gyanakod'á,s nél
küli nézőpontot kialakítani, ami elsímithatnáa felborzolt kedé
lyeket.

A kívülálló harmadik szeropét gy:akran kénytelen betölteni a
gyóntató vagy a lelkipásztor. Ennek sokszor fájó szívvel kell
látnia, hogy iR mindkét fél részéről meglévő igaz és őszinte sze
retet mílven szerenesétlen fessűltségbe kerülhet, aminek feloldása
gyakorlatilag sainte lehetetlen.

Valahol tehát hibának kell lennie: v.agy a szerétet elméleté
ben, vagy a szerétet technikájábaIl.

Pogány és freresztény szereiei

Sokan !aZt hiszik, hogy a keresztény szeretet: Szeread feleba
rátodat, mint tennen magadat. Holott bár benne van a szentírás
ban és Jézus is legfőbb parancsként hirdeti, ez alapjában véve
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mégis csak pogány szerétet. A pogány jelző itt nem azt jelenti r

hogy bűnös, hanem hogy tisztán csak természetes. Ahhoz ugvan
is nem kell megkeresztelve lenni, hogy ezt a parancsot megtart
suk, hiszen ez a természet szava. Jézus is úgy állitja elénk, mint
amin "függ az egész. törvény és a próféták" (Mt, 22, 40), tehát az
egész ószövetség; az ószövetségi törvény pedig nem más, mint a
természetes erkölcs megf'ogalmazása, "A pogányok - írja Szent
Pál - megteszik a természettől vezetve, amik a törvényben van
nak" (Róm. 2, 14). Ezért nem feltűnő, hogya nagy keleti vallá
sokban, továbbá Epiktetos és Marcus Aurelius tanításaiban is
szerepel az Úr Jézus hirdette szeretet-parancs: "Amit nem akar
tok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti se cselekedjétek
másoknak." Ezért nem lepődik meg a keresztény ember a keresz
ténységtől idegen területeken és szellemi irányzatokban jelentke
ző humanitárius' mozgalmakon,

Hogy az Úr Jézus és n~omábap. a kereszténység mégis oly
nagy súlyt vetett a narancs ilyenfogalmazásá~a, az csak azért
van, mert Jézus a bűn által meg-rontott természetet helyreállítani
jött (Ef. 1, 10) és keresni, ami elveszett (Luk. 19, 10). A keresz
ténység is először jó és becsületes emberekké akar tenni bennün
ket, hogy erre építhesse az igazi krisztusi ember mentalitását, A
kegyelem föltételezi a természetet.

De tudnunk kell, hogy a keresztény szerétet ennél több. Ezért
nevezi Jézus "új parancsolatnak" (Ján. 13, 34). Az új parancs
flzerinti szeretet mértéke Krisztus: "Ahogy én szerettelek tite
ket, ti is úgy szeressétek egymást." A kereszténynek tehát "úgy
kell járnia, ahoay Ö járt" (L J án. 2, 6). Ezért kér minket J é
zns: "Ha tehát én, az úr és mester, megmostam a ti lábaitokat,
nektek is mcsnotok kell egymás lábait" (Ján. 13, 14). Sőt: "Ne
künk is életünket kell adnunk testvéreinkért" (r. Ján. 3, 16).

A jézusi szerétet mértéke tehát már nem az, hogy úgy sze
r('.sem embertársaimat, mint magamat, hanern magamnál job
ban. Igy lép ki a szerétet a természetes körből és emelkedik a
természet fölé, lesz a pogány szeretetből keresztény szerétet.
Ezért appellál az ujszővetségi kinyilatkoztatás er-re a maga fölé
emelkedő szeretetre, mely "nem keresi, a magáét ... míndent el
tűr, mindient elhisz, mindent remél, mindent elvisel" (L Kor. 13,
5. 7)~

Keresztény bárgyúság?
A krisztusí szeretet lényegesen összekapcsolódni látszik a

szenvedéssel, még pedig a tűrő, az alulmaradó, a legyőzött és a
kihasználható élettel. E benyomás iniatt r-iadmak vissza tőle so
kan és inkább megmaradnak ,a - szerintük - becsületesen meg
tarcott és vallott pogány szeretet nívój án, mintsern felülemelked
ve ezen a krisztusi szeretet keresztútjára lépjHnek. És valóban
képtelenségnek is látszik, hogy la keresztény' ai-ra legyen kötelez
ve, hogy mindig csak tűr.iön, mindig csak kihasználják, és min
dig alulmaradjon.

. Pedig egészen másként áll a dolog. Éppen az a Jézus, ki a
fennebb kifejtett szeretet-törvénvt kijelentette, adott példát ar
ra, hogy az embernek nem szabad csak úgy bárgyú módon bele
nyugodnia szenvedésekbe. Bár ,az általa sokszor emlegetett "írá-
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sok" kérlelhetetlen s változtathatatlan végzetet jelöltek meg szá
mára, mégis így imádkozik a Getszemáni kertben: .Ha lehetsé
ges, múljék el tőlem e pohár" (Mt, 26, 39). Az elkerülhetetlenből

is keres kiutat.
Hasonlóképpen Szent Pál is. Bár "örömest szenved bilin

cseiben" (Fil. 1, 7) és kedve telik "a gyalázatban, a szükségben
és üldöztetésben, 'a Krisztusért való szorongatáaban" (II. Kor.
12, 9-11), mégis megrondítően ünnepélyes formában kéri a római
akat: "A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szentlélek szeretetére,
segítsetek engem imáitokban, mellyel az Istent érttem kéritek,
hogy megmenekedjen a hitetlenektől, kik .Judeában vannak"
(Róm. 15, aO-31). És Jeruzsálembe érve látjuk, mire képes, csak
hogy megkerülje sorsát: a zsidók dühét. A semmisnek tartott zsidó
törvények szerint megszentelödik, -elvég'zí a tisztulás szertartásait
és önmegtagadásait, csakhogy "mindenki tudja, hogy nem igaz,
amit róla hallottak" (Csel. 21, 24). Noha dicsekedve emlegeti II
hajótöréseket és éhezéseket, melyeket Kriszausért szenvedett,
mégis mikor fogolyként hajón viszik Rómába, "mivel az idő igen
eljárt és ,a hajózás már nem volt biztonságos, Pál figyelmeztette
őket, mondván: Férfiak, látom, hogya hajózás gyötrődéssel jár,
nemcsak a rakománynak és oa hajónak, hanem életünknek is nagy
károsodásával kezd járni" (Csel. 27, 10). És később, utalva erre
a figyelmeztetésére, azt mondja: "Férfiak, rám kellett vo:lna hall
gatni és nem indulni el Kréta alól s nem szerezni meg ezt a
vesződséget és kárt" (u. o. 21). Megkísérli tehát elkerülni a szen
vedéseket.

Ezt ,ajánlja másoknak is. Az igazán sanyarú sorsban lévő
rabszolgáknak ezt mondja: "Mint rabszolga hívattál meg'1 Ne
gondoU vele: de ha szabad is' lehelsz, inkább használd fel azt"
(1. Kor. 7, 21). Az, adakozás mértékét is megjelöli: "Nem úgy, hogy
másoknak könnyebbség-ük legyen, nektek pedig nvomorúsáztok,
hanem ~g~enlői?ég szorint" (Ir Kor. 8, 13). Ez persze fi szellem i
"ad:akozas -na IS alkalmazható,

Nem áll tehát, hogy a kereszténynek a szeretet terén fcjbó
lintó-jánoskén] kell II vágóhídra mennie, Igenis megpróbálhat
minden lehetséges eszközt, hogyelkerülje a szenvedést, károso
dást. megaláztatást..

De a konfliktusokat nem lehet eltüntetni az életből.

EmJ kevés elmélet

Embertársainkkal való ütközéseinket azonban hivatástudattal
kell felfognunk, mert a természetfölötti ezeretet egészen tisztán
csak ezekhena bajokban tud megmutatkozni. Arra az analégiára
megy ez is, amit ,az Úr Krisztus mond: "A Iöldbeesett gabona
szem, ha csak 0'1 nem hal, egymaga marad, ha pedig elhal, sok
termést hoz" (Ján. 12, 24). Az acélos búzaszem formái felbomlani,
sőt eltűnni látszaniuk ~: bővebb termés érdekében. Igy a termé
szetes szerétet formáinak is el kell tűnniük a bővebb, az isteni
szerétet érdekében.

A természetes szerétet formái: szimpátia vagy rokonszenves
viselkedés; azután az érdek, haszon vag~ csak egyszerűen a vi
szonzás ténye vagy reménye; végül az eredmény, siker vagy leg-
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alább is a hála elérésének gondolata, Ha valakiben ezek bárme.
lyikét sejtjük, lazt mondduk: eet érdemes szeretni. Ha pedig' ezek
közül hiányzik nála valamelyik, kimondjuk; ezt nem érdemes

.szeretni, Az utóbbi esetben ugyanis pazarlásnak érezsük szeréte
tünket és Iáradozásaínkat, És jgazolv,a is érezzük magunkat, mert
a szerétet parancsáhan 'a magunk szeretését kell mértékül ven
nünk - gondoljuk mi - és nem vagyunk kötelesek a magunk
érdekeit feláldozni.

A természetfölötti ezeretet e formák fölött áll. Akkor is meg-
.van, ha ezek a formák nincsenek, vagy eltűntek. Olyan ez a sze
retet, mint az Istené. Jézus éppen 'a szerétettel kapcsolatban
hagyja meg nekünk: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mannvei
Atyátok tökéletes" (Mt. 5, 48), Ezé'I't is nevezzük! a ezeretetet is
teníes erénynek vagy Istenies "szeretetnek, szemben az emberi
sz,cl'etettel. Ha jellemezni akarnánk, legjobban úgy mínősíthet

nénk, hogy az isteni szeretet teremtői. A teremtésnek viszont a
a teológiában két határozott jellege. van: az e~yik, ho~y semmi
ből, tehát semmire nem támaszkodva történik; a másik, hogy
nem belső szűkségessógből ered, vagyis az .Isten nem lesz gaz
dagabb, boldogabb, okosabb a teremtés által, így annak sikere
yagy sikertelensége nem sugárzik! át az ő belső életére. Igy az
Isteni szerétet sem támaszkodik a másik fél által ssolgáltatott
anyagra (azimpátie, érdek, haszon, hála, stb.), akkor is megvan'
tehát, ha mindezekbűl semmi sincs; másrészt nem is érinti ben
sőnk egyensúlyát szerétetünk sikeres va~ sikertelen volta, de
mindezek ellenére van, még pedig megbonthatatlanul és kisebbe
dés nélkül van.

A szerétet teremtői mivoltának e két jellegére utal Jézus, ami
kor azt mondja: "Ha csak atyátokfiait köszöntitek, mí különöset
műveltek'l Nem azt cselekszik-e a pogányok is'" (Mt. 5, 47). Vagy:
"Ha 'azokat szeretitek, kik 'titeket szeretnek, miesoda jutalmat
érdemeltek' Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szere
tik. És ha azokkal tesstek jót, kik veletek jót tesznek, micsoda ju
talmat érdemeltek' mikor a bűnösök is megteszik azt. És ha
azoknak adtok kölcsön, kiktől reménylitek, ho~ visszakapjátok,
micsoda jutalmat érdemebtek l hiszen a bűnösök is kölcsönöznek
a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza" (Luk. 6, 32
34). Ahhoz ,tehát nem kell kegyelmi élei, hogy a szerétet termé
szetes formáit gyakoroljuk, ez nem jelent semmi "különöset'\
Ezért is int Jézus: "Jót te~yetek és kölcsönözzetek (figyelmet,
odaadást, türelmet, áldozatot), semmit vissza nem várván" (Luk.
6, 35).

Ahogya gabonaszem fejlődésének útja előbb 'a földszerűség
(a rothadásban), majd a fűszerűség (a sarjadásban) és csak a vé
gén mutatkozik mee teljes formájában, így a kegyelemből való
isteni szerét is előbb földi ízű (az emberi szeretés formáiban)
és később nő isteni stílusúvá. Amíg a bennünk csírázó isteni
szeretet a szimpatia, érdek és viszonzás formái között él. nem
tudhatjuk biztosan, Víajjon tényleg istenies-e sseretetünk. Ha
szdmpatiák antipatiákká, az érdek érdektelensésrgé, a vIs~onzáB
viszonzatlansággá, az eredmény eredménvtelenséezé váltosik, de
a szeretet mégis megmarad, akkor lesz nyilvánvalóvá bennünk a
szerétet isteni jellege.
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Ezért nem meglepő Szent Péter felhívása: hogy a keresz
ténynek nemcsak, hogy nem szabad megütköznieaz égető szo
rongatásokon, hanem örülnie is kell nekik. Szent Pál is ezzel in
dokolja bajain érzett örömét: "Azért telik kedvem a gyalázatban,
a szükségben, az üldöztetésben, a Krisetusért való szorongatásban ;
mert midőn erőtlen vagyok, akkor vagyok hatalmas" (II. Kor.
12, 10). .

Persze ez az öröm Hem azt jelenti, hogy nem vesszük tudo
másul és nem érezzük áldozataink nehézségeit. Ez önámítás volna.
Hisz a szenvedés örömének e nlagyapostola is fájón említi a
korintusiak előbt: "Bárminúl jobban szeret.lek én titeket, annál
kevésbbé szeréttek engem" (II. Kor. 12, 15). És oly mély emberi
fájdalom csendül ki a nagy Apostol utolsó leveléből, inikor szin
te sorozatban említi övéinek hűtlenségét és hálátlanságát "Dé
más ugyanis a világ szeretete mí.att elhagyott ... A rézműves Ale
xander sok rosszat tett velem... Első védekezésem alkalmával
"Buki sem volt mellettem, urindenki cserben hagyott" (II. Tim.
9-16'>. _

Mélvebbről jön ez, az öröm és együtt tud lenni a lélek felszí
nén érzett fájdalmakkal.

},{ég egy kis elmélet

Annak a szeretetnek, mely túlnő a természetes szeretet kor
látain, van még egy tulajdonsága. A teológia ugvarris azt ta
nítja az Istenfes erényekről - hit, remény, szerétet -, hogy
természetfölötti jellegűek. Ez, azt jelenti, hogy amit embertársa
inkban ezeretünk és ahogvan szeretfük őket, meghaladja a ter
mészetes erőt. Minthogy Krisztusból árad' minden természetfölötti
ség,azért felebarútaiukban Krisztust szeretjűk a bennünk lévő
krisztusí szeretottel. Ez magyarán azt jelenti, hogy felebarátaink
ban nem csak azt kell szeretnünk, amit bennük szemünk szeretni
valónak lát vlagy eszünk szeretni érdemesnek tart, hanem a ti
tokzatosan jelentkező Krísztust, És az a lelkierő, amellyel testvé
reinket szeretdük, nem akadhat a szív természeteis ezeretetéből.

Erre csak Krisztus szeretete képes, melyet a kegyelemben mind
nyájan megkapunk.

Éppen ezért a továbbiakban tanulmányoznunk kell azt a két
~érdé8t, hogy miképpen fede-zihetjük fel Krísztust embertestvére
mkben és milven indításokat ad nekünk a Iregvelem által ben
nünk lakozó Krisztus szeretete,

Krisziue az emberekben

Szenvedő embertársaiban Krisztust látja a keresztény lélek.
A szimpatikus Ielebarátokban felfedezni Krisztust, e~ nem jelent
nagyobb feladatot. Az igazi nehézség ott kezdődik, amikor kel
lemetlen, terhünkre lévő, velünk szemben ellensége-s érzületű, ne
künk kárt okozó, sőt minket igazságtalanul gyülölő embertársunk
ban kell Krisztust felfedeznünk.

Nem könnyű probléma ez. Tele van rej tel mekkel és érthe
tetlenségekkel, És semmieaetre sem szabad úgy értelmezni, mintha
Krisztus bántalmazna mánket allenségednkben. De mint ahogy a
mennyei Atya előtt elvállalta a világ minden bűnét, pedig ő sem-
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mi bűnt nem követett el, ugyanígy elvállalja ellenségeink minket
gyötrő tetteinek számláját: úgy fizet, mintha az elviselt méltánv
talanságokért Ö tartozna nekünk és úgy juta1maz,mintha Vele
tettünk volna irgalmasságot.

Az ellenünk vétkező embertestvérben Jézus titokzatos módon
valóhan "a bűn testéhez hasonló testben" (Róm. 8, 3) jelenik meg.
Nem azért, mert bántani akar, hanem hogy könnyebb legyen a mi
dolgunk. Isten ugyanis a jelen üdvrendben a megváltással nem
akarta megszüntetni a bűn minden következményét. Jézus pedig
úgy segít m.j tunk, hogy felveszi ezt a neki nagyon is idegen
álarcot, "nehogy a keserűségnek valamely gyökere fölnövekedvén
-'- bennünk -akadályul szolg'áljon" (Zsid. 12, 15>' Végtelenűl e1
keseritő lenne ugyanis Krisztus e közelsege nélkül tűrni a bán
talmakat és mérhetetlenül nehezebb lenne a durvaságót durvaság
gal nem viszonozni, ha nem tudnánk, hogy Jézus áll a háttérben.
Es sokkal fájóbbak lenn~nek a gyűlölőink ütötte sebek, ha nem
tudnánk, hogy Jézus keze gyógyító sebekké változtatja őket.

Csak ezzel a szemlélettel tudunk - ha kell határozottan és
erőteljesen - fellépni ellenségeinkkel szemben úgy, hogy mi ma
gunk ne vétsünk az igazság és a szerétet ellen, Sőt Ö bíztat,
hogy vegyük magunknak az erkölcsi bátorságot, hogy fellép
jünk ellene: "Ha pedig vétkezik ellened atyádfia, meni és intsd
meg" (Mt, 18, 15). Ha pedig ismótelten sem sikerűlt őt "megnyer
ni", akkor v iszont éppen Jézus az, aki biztat arra, hogy mer.iünk
visszavonulni tőle, m.int nogánytól és vámostól. akiket "az Isten
fog megítélni" (L Kor. 5. 13). A bűnösben hozzánk közelálló Jé
zus kívánja nieg tőlünk azt, hogy ez a visszavonulás ne a meg
vetés és harag visszavonulása legyen (Luk. 18, 9), hanem a hall
gatag jóságó (1. Pét, 3, 1-4) és türelmes írgalomé, Mi ugyanis
éppen fordítva szoktuk tenni : előbb magunkban bosszankodunk
embertársunk hibáin és arnikor- felgyülemlik ellenérzésünk, vé
get nem érően veszekszünk, feddünk vagy panaszkodunk. Jézus
épp fordítva kívánja, hogy cselekedjünk: próbáljunk előbb nyu
godtan fellépni és utána birjunkelhallg'atni szemrehánvásainkkal
és örökös vádiai.nkkal.

Csak Krisztus titokzatos jelenlétének tudata képes mecterom
teni fellépésiinkben .vagy vlsszavonulásunkban az· evanzélium-ki
várita légkört.

Krisztus szeretetéuei szcretni

A kegyelem Krisztus ezeretetét adja belénk. Ez-ért tanulmá
nyoznunk kell, rnilven volt az Ür szeretote az emberek iránt. F~.,.
mert ez nagy terület, azért csak néhány olyan pontot vegyünk
fontolóra, amely bennünket is gyötrelemmel tölt el.

1. Vieeonsxütoneáo. - Talán az a legáltalánosabb panaszunk.
hogy nem viszonozzák szeretetünket, Ál ba.lában hitvestársak, szü
lők, több esetben gyermekek szoktak ettől szenvedni. De barátsá
gok, szomszédi jóviszonyok is nemegyszer megszűnnek emiatt. É,.;
ez teszi olykor hideg!?,1é ,az, egy muukán dolgozók közötti kapcso
latokat. - Valóban kinzó is mások figyelmeltlensége 'l:t mi fi
gyelmességünkkel, szívessézhiánva a mi segítő készsézünkkol
szemben, Az Illetőknek fogalmuk sincs, mibo kerül nekünk a ve
lük való jMettiink és nem tudják felmérní, urit jelent időben,
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idegben. esetleg' anyagiakban is a mi értük hozott áldozatunk
Talán feledékenységük vagy érzéketlenségűkaz oka ennek; de' így
is fáj. Hát még ha hálátlanság az oka!

.Az Úr Jézus szivét egész földi életén át eza viszonzatlan sze
rétet tölti be. Bensejét jellemezve így szól: "Tü:liet jöttem bocsá
tani a földre; és mit akarok mást, minthogy már felgyulladjon"
(Luk. 19, 49). E kijelentés megfogalmazása is mutatja, milyen
szomjúság' űzte az Urat az, emberszívek után. De még inkább el
árulja magát, amikor így szól: "Vágyva-vágy'tam .. ." (Luk. 22,
15). És: "Mily nehezen várom, míg be nem teljesedik" (Luk. 12,
50). Ha ilyen égően tudott vágyakozni és ilyen nehezére tudott
esni neki valami, akkor el képzelhetjük, mit jelenthetett neki a
harmincévi rejtett életben és azután is az emberek érzéke-tlensége.
Hogy milyen mélyen érintette az együttérzés hiánya, azt látjuk
a Geteszománi kertben, míkor az alvó tanítványokhoz. lépve így
szól Péterhez: "Ig-v há.t egy óráig scm birtatok virrasztani ve
lemI" (Mt. 26, 40). Pedig tudván tudja, hogy szemeik az iránta
érzett "szomorúság miatt" voltak elnehezedve (Luk. 22, 45).

Aki igazán szoret, annak számolnia kell azzal, hogy ember
társai nem annyira rosszakaratból, hanem legtöbbször tehetetlen
ségböl, sőt sokszor helytelenül értelmezett tapintatból és rokon
szerivből érzéketlenek maradnak szerététe iránt, és így az any
nyira óhajtott szeretet-válasz a mi szeretet-üzeneteinkre elmarad.
De még ekkor sem szabad felhagyni a szerétettel az. Úr szava
szeririt: "Mikor ebédet vagy vacsorát szerzel, ne hívjad barátaidat
és testvéreidet, se rokonaidat és gazdag- szornszédaidat, nehogy ők
is viszont meghívjanak és visszaadják neked; hanem mikor la
komát adsz, hívd meg a koldúsokat. bénákat, sántákat és vako
kat. És boldog leszel, mivel nem tudják viszonozni neked" (Luk.
14, 12-14). Nem nehéz akoldúsok, bénák, vakok' és sánták között
felfedezni a mi életünk sántáit, mozdulatlan bénáinkat ésérzé
ketlen vakjaínkat, kik képtelenek reagálni szeretetünknek lako-
mával felérő tetteire. .

2. Meg nem értés, félreértés. - Ohatatlan, hogy az élet folya
mán ne találkozzunk ezzel is. Bámulatos, hogy jószándékú és jó
akaró emberek közőf-t is mermyire gyakoriak a félreértések. Egy
egy szó, egy-egy feledékenység, és ,az,t, látjuk, hogy ez is, az is
visszahúzódik tőlünk, hidegg-é válik. Ebből a légkörből szület
nek meg a sértődöttségek, molvek nem ritkán az ongesztelhetet
lenségig fajulnak. Való vagy vélt sérelmek tornyosulnak a fejünk
fölé és magunk is megbénulunk, tehetotlenekké válunk.

Az Úr .Iézust is végigkísérte a szeretet e szenvedése, Úgy ke
zeli, hogy kitér a vita elől, szerotetén azonban semmit nem vál
toztat. Az első csodás kenyérszaporítás után az Oltáriszentség
megígéréséről mondott beszédét í'atálisan félre-értik, úg-y hogy
..attól fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és
már nem járnak vele" (Ján. 6, 67). Pedig- e beszéd szeretetének
legnagyobb kisugárzása volt, Még-is rövidesen megismétli ezt a
csodát. - A szamaritánusok közül sokan hisznek az Urnak, mé
gis mikor szállást kér náluk, "nem fogadták be őt, mert Jeru
zsálem felé tartott" (Luk. 9, 33). Bizonyára valami nagy hálát
lanságnak is keHett itt lennie, inert J akab és János tűzzel akarják
megemésztetni őket. De .Jézus megrója tanitványait, maga pedig
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"mils faluba méne," - A gerazalak szűkkeblűsége sem hozza ki
sodrából. akik "kérék, hogy távozzék el határaikból" (Mt, 8, 43), pedig
a közveszélyes ördöngőstől megszabadította őket. Kitér, eltávozik,
de szeretetének tanújaként otthagyja a meggyógyított ördöngős!

evangéliumának küldetésével: "Menj haza ta ti eidhez, és hirdesd
nekik, mily nagyot művelt veled az Úr" (Mt. 5, 19).

Könnyű visszavonulni a meg nem értöktől vagy sértődöt

tektől, látszólag helyesen éntelmeeett tapintatból. De visszavonul
ni úgy, hogy a szeretettel mégse hagyjunk föl és ne égessünk fel
minden hidat, sőt az a törekvés éljen bennünk; necsak nyitva
hagyjuk a kapukat, hanem az utakat is építsük a megbékélés felé
a sérelmek éaengesztelhetetlcnségek feloldására: ez a koreszténv
szeretet.

3. Önösség - önzés. - Nem is gyötrelmet jelent a szerétet vi
lágában az. önösség, vagyis hogy szeretteink nem hajlandók le
térni a maguk útjáról, fölhagyni nekünk ellenszenves cselekedete
ikkel vagy helytelennek tartott elgoudolásaikkal. Többször meg
próbáljuk eltéríteni őket, de ez· ritkán, legalábbia nem mindiárt
sikerül. Az emberek ugyanis szokásaik rabjai és még ha rá is
ébrednek, hogy okosabb lenne másként tenni, a megszokottaáe te
hetetlenségi nyomatéka nem engedi a gyors változtatást, Ebből
nem kis feszültség adódik, különösen azoknál, akik szeros kap
csolatban vannak egymással. Elsősorban a házastársaknál prob
léma ez, hiszen ezeknek egyetlen kőzös pontjuk van, a szeretet;
minden más: szokásaik, hagyományaik, vérmérsékletük, nevelte
tésük, öröklöttségeik egészen különbözök. A szereleni idején kü
lönös oldott-Ielkűsóg jelentkezik, fellazítja a szokások kérgét és
enged a szokások és kialakult vélemények szo.rító pántjain: azért
lehet olyan nagy "egyetértést", tapasztalni jegyeseknél. A termé
szet ösztönszerűen dolgozik itt. De' a szerelrní láz után ez az
ösztönszerű oldottság vagy alkalmazkodni tudás elmúlik és ismét
uralomra jutnak annak ,a környezetnek! ~tői, amelyben éltűnk
vagy arnelvet kialakítottunk. Ezért kezdődnek el a házastársak
k?zött a konfliktusok és a konfliktusok nyomán a esalődások Pe
dig' ez természetes folyamat. Itt kellene sorompóba lépnie a sze
retetnek, hogy amit a szerelem ősatönszerűen tesz" azt iB. szerétet
tudatosan vállalja. .

Hogv lehet a természetek és szokások e szilárd g-yűrűjét át
törni' Meg kell kísérelnünk 'R nyugodthangú' megg-yő7kst. De ha
ez eredménytelen marad, az fog' segíteni, amit az Ül' Krisztus is
tett: "Én úgy vagyok közöttetek, mint aki ezolgál" (Luk. 22, 27).
A kr'isetusi szeretet ugvanis nem uralkodó, hanem szolgáló, A
szolgálat nemcsak parancsok átvételét jelenti, hanem szokások,
ízlések, elgondolások. neveltségek, egy szóval az adottságok lég
köréhez való alkalmazkodást.

Az Úr is ezt a mődját választotta a meggyőzésnek. Bár ,,a
törvény seolgaságából" megváltend jött. azzal kezdte, h,ogy "a
törvény alattvaló.ia lett" (Gal. 4, 4). Alkalmazkodott tehát "sze
gényes, erőtlen elemekhez", melvekről jól tudta: hogy "nem te
hetik tökéletessé lelkiismeretben" az embert (ZSId. 9, 9). Egy az
övénél mérhetetlenebbül alacsonyabb szellemi világba- áll bele
szellemének gazdagságával, és végzi azokat a tisztulási szertar
tásokat, 'amikre neki egyáltalán nem volt szüksége, De még' Ke-
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resztelö J ános keresztségét is felveszi, noha János maga vilá-o
gosan látja ennekasükségtelen voltát .Iézusnál: "Ne,ked kell en
gem megkeresztelned és te jÖ&SZ énhozzám'l Felelvén pedig Jézus
mondá neki: Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden
igazságot." (Mt. 3, 15).

A megtestesülés sem más, mint kiüresítése önmagának, csak
hogy "embe,rekhez hasonló ember" lehessen (Fil. 2, 7). Tehát egész
magatartása az emberi fogalmakhoz, emberi elképzelésekhez, em
bertszokásokhos való alkalmazkodás "a bűnt kivéve!' (Zsid. 4,15).

Hogy meanyire megszenvedte az Úr a kisszerűségeknek ezt a
nehezen oldódó mívoltát, azt elárulja egy-egy elejtect panasza,
amit tanítványaihoz intéz: "Még sem tudjátok és nem értitek-e
a dolgot'i még mindig el van-e vakulva szivetek'í Szemeitek lé
vén nem Iáttok l és füleitek lévén nem haldotokl .. 0' Hogy van
tehát, hogy mégsem ér-tetek]" (Mk. 8, 17-21). Ennek ellenére az
utolsó percig győzi türelemmel korrigálni elgondolásaikat. Niko
démussal is oltölt egy egész éjszakát, bár előre tudja, hogy nem
sikerül kílendíteníe félénkségéből, és eo gyerekesen gondolkodó
ember előtt jelenti ki a legnyiltabban messiási küldetését és az
ujjászületés teljes szellemi nagyságát (Ján. 3).

Ha egyáltalán felnyitható a közelünkben élő embertestvérek
S,WIlle az általunk birtokolni vélt igazságra, ennek útja csak az
Ur Krisztus által ajánlott tapintatos alkalmazkodás nem bűn-jel
legű adottsázaikhoz, Ez egyben 'a legbölcsebb eljárás is, hiszen
igy-is, úgy-is együtt kell leélnünk életünket (házasság esetében).
vagy életünk egy szakaszát (lakótárs, munkatárs stb. viszonylat
ban). Nem takarítunk meg semmit áldozatainkból, ha indulatos
kodunk, vagy vitázunk; viszont türelmes odaadással esetleg fel
nyithatjuk szemét magatartása helytelenségének meglátására.

4. Erőszakosság, kihasználás, követelődzés. - Körül vagyunk
véve erőszakos emberekkel, kik észrevévén szerotettől átjárt lel
künket, szolgálatra hajlásunkat és áldozatokat vállaló készségfin
ket, mindenféle formában ránk telepszenek, kezdve attól. hogy tü
relmesen végighallgatjuk őket, hogy kölcsönkérik holmijainkat.
igénybevesill időnket, munkánkat, pénzünket, mindenünket, Meg
tehetjük, hogy próbálunk kitérni előlük és megpróbáljuk megkí
mélni magunkat ezektől a ,,ká,rosodásoktól." De ez nem minden
esetben sikerül, sőt az esetek nagyobb százalékában nem sikerül.

Ha mégis meghozzukaz áldozatot - mert rendszerint meg
hozzuk - milyen lelkülettel tesszük l Lehet duzzogva, vonakodva,
belső visszatartottsággal - és sajnos így is szoktuk - de az
ilvenen nem csillog a szeretet kegyelmi kedvessége, Ezért van az,
hogy házastársak vag'y lakótársak egymásér-t hozott áldozatai nem
keltik a másikban az annyira várt választ. "Nem kedvetlenségből
vagy kényszerűségböl" kell meghozni az áldozatokat - figyel
meztet már Szerit Pál is - hanem "hogy az úgy legyen készen,
mínt áldás, nem, mint fösvénység" (II. Kor, 9, 7. 5).

Az Úr Jézus is körül volt véve erőszakos, őt kihasználó és
rajta követelődző emberekkel. 'I'öbbször megpróbált kitérni ezek
elől. A názáretiek lelkében élő kérdést: "Amiket hallottunk, hogy
Kafarnaumban történtek, cselekedd itt is hazádban" (Luk. 4, 23)

- - nem teljesíti. A fennebb említett gerazai ördöngős kérését:
"hogy vele lehessen," nem haUgaJtj,a meg. A csodáktól felajzott
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"seregek keresik vala őt és megtalálván tartóztaták, hogy ne
meníen el tőlük" (Luk. 4, 42) - és mégis eltávozik onnét. A Ze
bedeus-fiak anyja is hozzájárul "imádván őt és kérvén tőle vala
mit" (Mt. 20, 20) - de a kérést nem .teljesíti. Van, amikor nem
utasítja el az embereket, de vonakodni ládszik, mint a kánaáni
asszony (Mt, 15, 23) vagy a két vak esetéhen (Mt, 9, 27).

Legtöbbször azonban parttalanulömlik szolgáló szeretete, Ha
fárasztó napok utáni rövid pihenését megszakítva "korán hajnal
ban fölkelvén eltávozék, és egy puszta helyre méne, és obt imád
kozék", a magányáhan rárontó tanítványokat és seregeket nem
utasítja el, hanem velük megy (Mk. 1, 35). Ez nyilván többször
is íg~T lehetett, mert Szent Márk érdemesnek tartja följegyezni,
hogy mikor egy terhes nap után "hazamenének, ismét összegyü
lekezék a sereg, úgy hogy még kenyeret sem ehettek. Míkor övéi
ezt meghallották, elmenének, hogy megfogják őt, mort azt mond
ták: megháborodott" (Mk, 3, 20-21). Valóban észveszejtő lehetett
ez a nyugalmat nem ismerő s magát elégetö odaadás. - Ekőzben

talál időt arra is, hogy nem éppen nemes szándékoktól vezetett
meghívásoknak is eleget tegyen, Simon farizeushoz elmegy enni,
pedig az, a legelemibb udvariassági szabályokat sem tartja meg
vele szempen, és különben is kétkedve s gyanakodva nézi a Mes
tert (Luk. 7, 44-'16). Máskor meg azt, "aki meghívta vafa" kóny
telen kioktatni szándékainak tisztulatlanságáról, de azért mégis
meg'látogatja (Luk, 14, 12).

Leginkább csodatevéseinél látjuk ezt a kihasználással szem
ben mutatott engedékenységet. Minduntalan csodáért ostromolják,
úgy hogy szinte feljajdul: "Hacsak jeleket és csodákat nem lát
tok, nem hisztek" (Ján. 4, 48). Máskor meg Fájdalmasan kell fel
sóhajtania: "Ó hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek veletek
és türlek titeket] " (Luk. 9, 41). Pedig tudja, hogy legtöbbször az
érdek vezeti őket: "Bizony, bizony mondom nektek, kerestek en
gem, nem azért mert jeleket láttatok, hanem mivel ettetek a ke
nyérből és jóllaldatok" (Ján. G, 26). Bár tudta, hogy Szent J ános
nak majd meg kell állapítania: "Jóllehet ennyi jelt tett vala sze
münk láttára, mégsem hivének őbenne" (Ján. 12, 37), nem hagyja
abba csodatevéscit. s alkalmas vagy alkalmatlan időben jövő ké
relmekkel szemben mindig készségesen segít.

Beigazolódik rajta, amit tőlünk kért: "Aki köntösödet akarja
elvenni, engedd át II palástot is; és ha valaki téged kényszerít
.ezer lépésnyire, menj el vele kétannyira" (Mt. 5, 40-41). Ezzel új
szellemet akar nekünk adni, hogyakörnyezetünkbőljövő kívá
naimakkal, követelménvekkel, sőt erőszakoskodással szemben' ne
érezzük magunkat rabszolgáknak, kik a kényszer bi.linesein jár
nak, hanem szahadoknak, akik a kénytelenségekbe is bele tudják
vinni a krisztusí azoretet Iendületét,

Az ilyen kierőszakolt áldoze.thozatalnál az tesz vonakodóvá
bennünket, hogy kilátástalannak és hiábavalónak érezzük. Való
ban nehéz is elképzelni, hogy aki a szerétet nevében zsarolásunkra
vállalkozik,llz bármikor is feleszméljen durva önösségóből. Egy
biztos: a zsugorodott lélekkel hozott áldozat végleg reménytelenné
te-szi felébredésüket. Csak a jóságnak van Isten-adta hivatása
megtörni a körülöttünk lévő önzést: "Ez az Iste-n akarata, ho~
jót cselekedvén elnémítsátok az oktalan emberek tudatlauságét"
n. Pét. 2, 15).
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5. Ellenséges érzület, gyülölet, üldözés és rágalom. - Bármily
hatalmas legyen is valaki, bármily ügye,sen tudjon bánni ezrek
kel, nem kerülheti el, hogy egyesekkel ellenségeskedésbe ne ke
rüljön. Olykor vallami hibánk vagy bűnünk váltja ki ezt, de sok
szor hibánk nélkül is belekerülhetünk ebbe a tragikus feszült
ségbe, Megpróbálhatjuk a magunk igazát Vlagy mentségét elő
tárni, de ennek ritkán van eredménye. Ha megtesszük. igazunk
s föléllyünk tudata, rendszerint belőlük is kiváltja .a bosszú
állús szenvedélyét vagy legalábbis azf az élességet. mely a szaka
dékot még jobhan elmélyíti.

Jézus a szelídség fegyvel'étajánlja és azt niondja, a szelí
dek "lesznek birtokosai a földnek" (Mt, 5, 4). Vagyirs a szelídség
fegyverét tartja olyannak, amivel meg lehet hódítani a földet és
földön élő emberszíveket. És ez Igaz is, mert mindennap tapasztal
hatjuk, hogy nem abosszúállóknak, sérelmeiket hangoztatóknak
s meg-torlóknak van a legtöbb hívük, hanem a halkszavú, jóságos
embereknek. Ezek, ha kényszerítik őket ezer lépésre, elmernnek
kétezerre; jót tesznekazokkalvekik. gyűlölik őket; és imádkoznak
üldözőikért és r águlmazóikérf. (Mt, 5, 89-44). Nem gyengeségből
és bátortalanságból. hanem az erő titokzatos bőségéből. Megtartják
Szent Pál kérését: "Ne hagyd magad légyőzni a rossztól, te győzd

le a rosszat jóval" (Róm. 12, 21). .
Ezzel la magatartással hasonlítunk leginkább az Istenre" "ki

napját fölkelti jókra és gonoszokra, s esőt ad igazaknak és hami
saknak" (Mt. 5, 47). Ezáltal kapcsolódunk bele abba az apokalip
tikus arányú játékba, mely az ördög és Isten között folyik kez
det óta. Az ördög halmozza a gonoszságot, hogy kirnondassa az
Istennel: "Megbántam, hogy embert teremtettem" (Móz.. I. 6, 7),
vagy: "Meguntam már a könvörülést" (Jer. 15, 6). Isten pedig
irgalommal válaszol. A gonoszságot hagyja kif'áradni a g onoszság
ban, de Ö nem tud elfáradni jóságában és irgalmában.

Judással való kapcsolata itt kapja meg isteni hátteret. Jézus
tudta, hogy Judás árulója lesz, mégis tanítványai közé veszi.
Mikor az áruló megkezdi cselszövényeit, nem leplezi le nyilváno
san és az erkölcsi presszió fegyverei,t sem alkalmazzu. Mé~ az
utolsó vacsorán sem tária fel nyiltan a tanítványok előtt árulá
sát. Korábban is tesz célzásokat, hogy egyik tanítványa elárulja.
de nem irányítj.a a tanítványok gyanúját Judás felé. Részelteti a
lábmosásban; és nem törekszik túljárni Judás eszén, pedig csak
egy hirtelen elhatározással máshová kellett volna mennie imád
kozni azon az éjszakán. És hagyja megcsókolni magát, hogy ez
zel jelet adhasson a jioroszlóknak. - Ahogy ezeket az egymásután
következő lépéseket megfontoljuk, egymást váltda bennük a go
noszság és az azon túlnövő jóság;

Ezek a szeretet válságai és szenvedései, Biztos, hogy ezeken
keresztül vezet az út a szerétet őrörncihez, mint az elhalás a bú
zaszem megsokszorozódásához.
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.Juam de lal Crue (Keresztes Szent János):

A LÉLEK MATKADALA

SugártaJan vak éjben,
Szerelmi tűznek lángjaiban égve,

Kimentem észrevétlen
- óh minden élvek élve! -

Hogy már a ház pihent, álomra. tér-oe.

Sötétben, mégse félve,
Mentem a titkos lépcsőn, észrevétlen

- o« minden élvek élve! -
A fátyolos sötétben,

Hogy már a ház pihent, álomra térten.

A boldogságos éjben,
Titokban, senkitől se látva, meniem,

S én sehová se néztem,
Csak az a tűz szivemben

VoU kalausom s vitt fényével engem.

S mert fénye biztosabban
Vezérelt, mint a déli nap sueára.

Legott reáakadtam
A helyre, hol magára

Ifagyatva tudtam azt, ki jöttöm várja.

óh fényességes éjjel,
A kajnalénál szebb a te világod,

Mely együvé vezérel
Má,tkát és hű barátot,

Hogy azt emezzel egybeforrni látod!

Virágz6- kebelemre,
Mely minden ékét neki tartogatta,

Ú gy luiilott szendereiroe,
H ogy csákra csók ioaodta

S arcunk a cédrus szele simoaatt«,

A csúcsküldötte szellő
Szétszórt hajának fürt jeit legyezte,

Szelíd varázS!t lehellő
Keze nyakam sebezte

És lőn valónknak áiulatba veszte.

Kábulat és igézet
Szállt meg, hogy arcom érinté szerettem,

Gond, minden elenyészett,
S feküdtem önfeledten

Liliomok közt, édes révületben.

Gáspár Endre fordítása
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Lőrincz Imre

DUGONICS ANDRÁS

A tizennvolcaddk század közepetől számítható a szellemi élet
ezernyi hajszálerén keresztül a fölvilágosodás eszméinek orszá
gunkba való beszivárgása, majd áradása. Különösen meggyorsul
üteme a kilencvenes évek első felében, amikor némileg enyhül
a cenzura seignra, Valósáeos olvasási láz vesz erőt a nemzeten.
A nekilendülést azonban derékon töri a Martinovicsék kudarca,
A nemesség-nek az a rétege, mely eddig kiállott a fölvilágoeodás
eszméi mellett, most visszaretten a forradalomtól - a mozgalom
vezetői pedig börtönök mélyén sínylődnek.

.A Iölvilázosodás kérdése egy időre háttérbe szorul, Hatását
azonban már nem lehet kitörölni a nemzet szellemi életéből. A
századforduló nemzedéke féllábbal még a nemesi-barokk hagyo
mányokra támaszkodlik, a másikat pedig már kinyujtottaa haladó
eszmék talaja felé, de lépését be nem fejezhette, mert ebben meg
akadályozta a Martinovios-mozgalornra következő elnyomatás. A
he nem fejezett lépés egyensúl'ytalanságia jellemZIi' ezt az egész

_korszakot, mely a barokk megrnerevedő külsőségeiben, Verbőczyre

'~'S '.11 cicerói patr-iotizmusra épülő magvarkodásban és Idegengyű

löletben óli ki magát. Ennek a világnak ad hangot versben Gva
dányi, prózában Dugonics András.

Nagyatyja dalmata telepesként érke:zett .Szegedre. Atyja a
magyar városban gyorsan halad a magvarosodás útján András
fiát magyar iskolába adja, noha dalmát tanító is működik a
városban. A kis Dugonics 1750-bena piaristák gimnáziumába ke
rül, majd belép a rendbe. Tanulmányait abban iaz időben végzi,
melyet "piari$ta fölvilázosodásnak" szokás nevezni. A nevet adó
mozgalom Rómából, ,a rend központjából indul ki. J eJlemző rá.
hogy bölcseletben szembefordulnak a skolasztikával és kitárul
uak a természettudományos bölcselet felé. Newton, Wolff' és
Leibniz nevét írják zászlaiukra. Tanításban pedig a g-yakorlati
"let követelményeit tartják szem elött: mindent tanítanak, ami
a közjót előmozdítja. Természeteseua kegyes ,atyák fölvilág-oRo
dott racionalizmusa végig egyházi mozgalom marad, soha nem
kerül szembe a vallás tanításaival.

. Dugonics szegedi diákéveiben találkoz-ik először a történelem
mel - a piarista iskolákban ekkor már tanítanak nemzeti törté
nelmet - s egész életére eljegyzi magát vele. Növendék és fia tal
tanár korában minden kezeüg'vébeikerülő történeti munkát elol
vas. Mint egyetemi tanár szoros barátságot tart fenn az exjezsuita
törtéaettudósokkal, Kaprinayval és Katonával. Katonát gyakran
tlkíBéri utazásaiban. és az ő példájára leutazdk Világosvárra, rai
előtt Illegírja az Etelkát, hog-y megismerkedjék a történet szín
helyével.

'I'örténetszemléletére és ábrázolására a fölvilágosodás üti rá
bélyegét. A nemzeti lelkesedés, az író fanatikus magyarsága fog
ja eggyé a regényben az eseményeket. Ez szépíti meg a gyenge
rajzot, ezt honorálja közönsége is. Hiszen magyar író eddig még
nem adott közre könyvet ilyen hangú bevezetéssel i
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A-mi pedig Szivemet illeti, lalpíg ki-tcttszhetem lrásombol:
Eleve azt mondhaiom.: igaz Ma.gyar vagyok, és Hazámat szer-fö
lött szeretem. H ogy benne sziilettem; soha sem szégyenlem. Adná
Isten, hogy ő se szégyenlené neoeltetésemet;"

Írásaiból nem hiányzik teljesen a vallásos elem, csak uralkodó
szerepét veszíti el. Erre utal már az is, hogy regényei a pogány
őskorhan játszanak. Ennek ellenére hőseli sokat emlegetik Is
tent: a Magyarok Istene lesz belőle. Ezt a nevet eg-yébként magá
val Etelkával találtatja ki:

Őrűllyetek, és ön)endezzetek Ti meg-.qyőzhetetlen Magyar Se
renelel kiket a nagy Isten, ismét ki-hozván Szittyiánkból, ezen Or
szágunkba, mint édes Anya-földinkbe, bé-segített... Azon nagy
Istenünknek szent nevét ... a mái naplól toaoo, eoeszen. a világ
végezetéig, ne másnak; hanem a MAGYAROK ISTENÉNEK hiv
juk ...

Etelkának ezen buzgó gerjedelmei, úgy-annyim iel-oeriesztei
ték az urae Magyaroknak szíveiket, hogy mindnyájan sűrű lcönyv
hullatásokra fakadának és nagy eokooások között, nem egyebet
mondhatnának: Magasztaltasson a ,MagY:aJToTc Istene l .. '

A Marrvarok Istenének vonásai erősen hasonlítanak a barokk
fres),ók Atyaistenére: ott üla mindenség trónján és gondviselé
sével irányítja a világ- folyását - de az idők változását mutat
ja. hogy hiányzik alóla a lépesőzetes fölépítésű barokk szemlelet
többi ta.!da: nyoma sincs Szűz Máriának, az angyaJli karoknak és
a ezenteknek. s a csoda nem jut szóhoz.

Ami pedig- a pogány hősöket illdi: nem is olyan pogányok.
Közeli rokonai Faludi nemes emberének, csak kevesebb kereszténv
tartalommal, A vallás helyett inkább a társadalmi kötöttsége];:
irányítják őket. 'I'ulaidonképen korának nemeseit vetíti vissza a
rézmultba, Olyanok, minta kötetok elé csatolt metszetek fÍg'urái:
a honfoglaló hősök a tizennyolcadik század végének divatos ru
háiban, rokokóba hajló barokk környezetből tekintenek az ol
vasóra. '

Ez a kor érz.i már a történelem szépsézelnek vonzását, de a
maza naiv racionalizmuséban képtelen fölismerni, hog-y minde»
országban és minden korban mások az emberek, hog-y minden kor
nak meg-vana mag-a Hajátos levegője. aszerint, hog-yan élték meg
az örök emberi nrohlémákat, öt és közönség-ét csak a történeti
nevek csengése érdekli, és az, hogy ezek a régi nag-yok "mit cse
lekedtek ... miként vitézkedtek . .." A nagy tettek vózhezvivőit
akarja kiemelni a feledés homályából:

Azon iparkodtam: hogy honnJlí TörténeleinTcet veqyem irá
som tárrmául, s-tő-képpen azon embereket Országunkbqn, lcik,
midőn éltek nattu névben és böcsű!etben vóltak; de holttJok után
olly felerlék~nsJ.ribe jöttek, horTY ha annyi derék tetteik vagy hit
ván kis Iráskákban, va.qy a parw?ztok szájában nem foro.Qua, mí
nel. Iróink semmit se hapytak irva telőllök, örök teledékenség
ben, a setét TartO'fnánynak völgyeiben heuernének.

* Dugonics saját helyesírást alakított ld magána'k, ezért idézeteinkben ragaszko
dunk az eredeti Ir á smó dhoz ,
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Ezért .gyakran keveredik olyan anakronismusokba, amelyek
ft mai olvasót mosolyra indítják. Például egészen természetesnek
találja, hogy az unatkozó honfoglalók latinauktorokat olvasnak.

Korának történelmi irodalmát tökéletesen ismeri és mun
káiban föl is használja, de az író szuverén hatalmával rostálja és
módosítja őket. Csak ott a hiba, hogy közben egyedül lobogó lel
kesedése vezeti. Adataiból csak azt fogadja et ami jó fényt vet
őseinkre. Haa keze ügyébe kerülő szerző kedvezőtlent állít a ma
gyarokról, fölháborodva utasítja el, legyen bár "Leo, ama nap
keleti bölcs császár", vagy anagy tekintélyű Pray György. Élénk
képezeletének leleményeivel és etimológiai játékaival módosított
anyagát azután teljes tudományos komolvsággal tárgyalja jegy
zeteiben, úgyhogy ,a tájékozatlan olvasót könnyen megtévesztheti.

Balfogásai mellett van néhány szerenesés találata is. Legki
emelkedőbb az, hogy Pray GyörgygyeI együtt elfogadja Sajnovice
korszakalkotó felfedezését, a magyar és lapp rokonság-ot:

Mivel mind-nyájan azok III nemzetségek, meluei É.iszak felé
laknak (a Finomole. a Lápok, a Cudarok, a Botosok. a Kajánok, a
Nyilasok, a Savósok, a Hatmiak; a Honváriak) régenten a ]}fagyal'
nyelvet egyetemben tudták; bizonyosak lehetünk abban: hOfJY
mind-ezek a Scitáknak »éreik, avagy talán Szűőik. - De ezek
ben az üdőkben azon említett Nemzetségeknek nyelvök igen meg
változott. Sok idegen szavak iktatódtak bele. - Mind-az-által: mi
vel (még mostanában-is) ki-teccik: hogy azoknál éppen olyan Q

Szó-szerkesztetés (Syntaxis), és a Szá-eités (Casus nominum, Con
iuaationes verborum), valamint a Magyaroknál, (mert ebbűl a
ketlőbűl ösmértetik-meg a Nyelveknek atyafiságjok); as ő meg
romlott mostani nyelvöket-is magyar ivadéknak kelletik monda
nunk; a-mint ezt bővebben meamutatta Sajnovics bóldogúltt Je
z~!lvita, ki eeeken a tája1con forgott, és az ő mostani vegyes nyel
1)oket a m~ magyar nyelvünkkel elég ezerencsésen tiszeee-hruon
litotta.

Azon kívül, hogy egyebütt is gyakran emlegeti északi rokon
ságunkat, külön trilógiát szentel népszerűsítésének: Etelka, és Jó
lánka című regényeit ésa kettőt összekapcsoló Etelka Karjelben
című színdarabot. Természetesen keze között Sa.inovics sem jár
jobban, rnint többi forrása: iadatnit kr.itdzálja és módosit.ia, s
közben szabadjára engedi etimologizáló kedvét. Riga nevéről íg'v
elmélkedik: ..

Mely uároe! régi Eleink Rigónak; a mostanuik Rigának mond
g,1Ják. Igy udltoetaittik-el (Kariel felé) a többi magyar neveket
is, a-mint a következendőkbül ks-ioo-teccesu ...

A J ólánkában leírja Kjadel határait:

Az aKarjeli Birodalom, mely Etelének örökös Jószága vala,
Pjszak fel.é vagyon a Balui-tenatirnek Fínomi öble melleit (sinus
Finnicus), Ezt a sok részekre el-oszlott Tengört azért nevezhet
ték édes Eleink Baltának: mert (az ő képzelődések szerént) balta
formája 1)Ólt; vagyon. mostanában-is. AKarjeli Birodalomnak ha
tárjai ezek. <l-eeer: a Fínomi öböl és Honvár (Hongria, Ingria,
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Ingermanland) Il-szor: Nap-kele tre, egy gyönyörű kis Ország,
meluet így neveztek: H olmi; mostasuiban. Holmia; Ill-szor: É j
szak felé vagyon egy hoseszú Ország, melyet a Régiek. Savónak
mondottak; most Savólandiának-is, Savólaxiának-is. IV-ner:
Nap-nyúgotra vagyon Bot-ország. (mostanában Bothnia), Az-után
Einomorseáa (most Einnia), Isméit Nyil-ország (most Nylandia).
Végtére Kaján-ország (mostanában Kajánia) , - Ezek bizonyára
mind Magyar nevek, s-ast-is jelentik: hogy Magyar Eleink ezen
TartO'Jnányokat birtokokban tartották; és innét mentek osztá1t a
Világon széjjel.

Ha fantáziája egyszer nekiszabadul, akkor nincs megállás.
Nem, elégszik meg azzal, hogy az egész világot benépesítse maqa
rokkal, hanem az időben LS messze visssanyúlóan kiterjeszti a
magyar történelmet. A bún-magyar azonosság hagyományos tana
segítségére jön, de nem csak a húnokat, hanem az összes szity
tyákat is habozás nélkül megteszi mag'yarokká. Az argónauták
történetét, A Gyapjas vitézeket például azért teszi közzé, mert
"kár vólt vólna pedig ezen régi történetet, új világra nem hozni:
mivel benne édes Ele/inknek, ama régi Scitáknak nyomdokait lát
tvuk", Hiszen Medeának édesanyja szittva nő vott! . " S az ere
detiben vélconvan emlegetett szi'ttvák történetét alaposan kiszéle
síti, hőseikre pedig ősmugvar neveket aggat.

Azon eszközök közül, amelyek sC'gítségével a multat föl akarja
támasztani, külön meg kell emlékeznünk nvelvezetéröl. Amikor a
régmult hőseit szólalfatja meg. nyelve megtelik népies szavakkal
és zamatos szólásokkal. Maga kifejti. hogy hőseit úgy akarja be
széltetni, ahogyan régen szólottak. S erre a célra a nép nyelvét
használja föl, mart - nyilván Herder örökségeként ~ a nép nyel
vét azonosnak tartja a régi, romlatlan magyar nyelvvel. Vwló
színűnek látszik. hogy a maga magyarság-át is hangsúlyozni kí
vánja a népies beszéddel, M'ert egyre több népi elemet visz írá
saiba, sőt az Etelka harmadik kiadását teljesen átíria szögedi
nyelvre és élete végén maga Ls szögediesen ír és beszél.

Nyelvének van még egy nagy érdeme: gy.8;Kran egészen közel
kerűl a mindennapi élet nyelvéhez. megtoldk élettel. Akik előtte
és körülötte írtak magvar prózát, valamennyien nehézkesek hoz
záképost, különösen a párbeszédekben. Ime egy példa a J6lánkából:

GyuZafi: Hát' már én most itten vajon mi vagyok?
Sojmos: Öfödik kerék a GöncöZ szekerén.
Gyulafi: Hát még mi lösz belöllem?
Sojmos: Vagy lúrú, vagy kalapács; de lösz még-is valami.
Gyulafi: Haza mönnyek-e?
Sojmos: Itt-is ide-haza vagy.
Gyulafi: De azt tartyák a Magyarok: hogy jobb ott-hon; mint

itt-hon. ~J, d . oZSojmos: Ott Zeg-jobb laknod; ;.«.01 dógo ' JO vagyon.
Gyulafi: De horlY éllyek itten do1ogfaJanul~
Sojmos: Elég dógodba kerül; ha a jövő esztendőre várakozol.

Az életszerű párbeszédet annak köszönheti, hogy számos szín-
darabot dolgozott át magyarra és ott szükségképen belegyakorol-
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ta magát a párbeszéd techníkájába, Azonkívül mindíg szoros kap
csolatban maradt az élő nyelvvel. A szegedi vásárokban jegyzet
fűzettel kezében szekta figyelni a nép beszédét (tetemes szólás
gyűjteményt hagyott ránk). A beszőtt népies azólások még hosz
szadalmás mondatait is életközelbe hozzák.

Főművének, az Etelkának, van ezenkívül még egy hatáskeltő
eszköze: a belé rejtett politikai célzások tömege. Följegyzéseiben
megvallja, hogy elsősorban politikai okok késztették írásra:

Etelka nevezetű könyvemet 1785-dik es~tendőben kezdettem és
két holnapok alatt szerencsésen el is végzettem . " Ezen köny
vem írásának főoka vala Magyarországnak egykori si'raimas ál
lapottya második József császárnak igazgatása alatt ...

Könyvébe belerejti a kalapos király uralmának minden fá
jó sérelmét, kezdve a vallási intézkedéseken és végezve a fojto
gató németesítésen. II. Józsefet Zoltán alakja mögé rejtve hangot
ad annak a főlfogásnak, hogya gonosz tanácsadók idegenitik el
népüktől a királyokat; nem jó magyar érzésű tanácsosok veszik
körül az uralkodót, hanem idegen és elidegenedett magyar urak:

Azon Tisztségekre, melluek. Országunkban leg-elsők, Kül-or
szágiakat fel-emelni; Én-nállam annyit tészen: mint Ebre bizni
a hájat. Soha az Illyetén Gyütt-ment bujdosó Csillagok jót nem
jelentettek Országlóknak.

A Kádár főpap szájába adott kifakadások nem Idmélik a
külföldet jár,t főurakat sem, akik lenézik az itthoni ál1apotokat:

Ezek csak éppen azért kevéllyek: mert külső Országokban Vól
tanak. Mintha a Csacsi azért érdemelné-meg a bársony nyergel;
mert 'megjárta Tánát-Baranyát. S mintha őket azért kellene nagy
ra böcsülnünk: mert a Föld-mérésnek tudománya csupán a lá
bokban vagyon, nem penig ~ Fejekben.

Ha már így beszél a külföldön forgott magyarokkal, még kí
méletlenebb az idegenekkel szemben. Intrikusnak minden írásá
ban idegent tesz meg. S ezeknek bemutatásában keményen gorom
ba tud lenni. Cserel orvosát imigyen jellemzi:

Német-orszáabul származott, de PannOniában neveltetött. Tu
dománya a tudatlannak csupa zavarék; de harcsaszája irtóztató.
Ökör-nyelvét füstre löhetett vólna aggatni. Ha két szája lenne,
mellette mind mög-süketűltekJ válna a 'ftallgató e'mbörök.

Dugonics tudja, mit és hogyan kell írnia, hogy kedvében jár
jon közönségének, Olvasói mannaként fogadják írásait. Az Etelka'
az első igazi magyar könyvsiker. Első kiadása egy éven belül
elfogy és rövid időn belül még két úiabb kiadás követi. A kriti
kusabb elmék halk ellenvetései elvesznek az országos ünneplés
lelkes zajában. A kirobbanó siker előtt még a felekezeti előítéletek
-sorompóí is lehullanak. Könyveit nemcsak a katolikus papság és
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nemesség könyvespuleain találhatjuk .meg, hanema sárospataki
meg a debreceni kollégium könyvtárában is.

Dugonics dicsőségétaz irodalomtörténet később alaposan meg
tépázta. Idők folyamán egyre inkább kitűntek fogyatékosságai.
Ezeket fölösleges volna tagadnunk. De ha helyesen akarjuk meg
ítélni, nem szabad kiszakítanunk a maga történeti keretéből Ér
demei elv.itathata.tlenok caz irodalmi népiesség előkészítésében.Hi
szen tudatosan gyűjti és propagálja a népi hagyomány addig le
nézett kincseit. Előfutár szerepet tölt be a honfoglalási eposz tör
ténetében is: egyenes út vezet tőle Aranyosrákosi székelv eposzán.
Horváth Endrén, Debreczeni Mártonon, Czuczoron, Vörösmartyn
át Aranv, hún eposzá.ig. De hatása túlnőtt az irodalom határain:
érdeklődést támasztott történelmünk iránt és népszerűvé tette 11

nemzeti öskort, A régi dicsőség csiflog-tatásával ébresztgette a
nemzeti szellemet, a nemzeti öntudatot. Szerényebb eszközeivel
ugyanazt az hivatást teljesítette a maga korában, mint Jókai II
szabadságharc bukása után. Eszközei a mai olvasó szemében nem
eg'yszer furcsának tetszenek. De ne feledjük azt, arnire egyik mél
tatój'a figyelmeztet: "a magyarságnak akkor, évszázados alélt
ságból eszmélkedve. számban megfogyatkozva, Európától elfeled
veszüksége volt ilyen drasztikus eszközökre, hogy önbizalmát
visszanyerje."

ELNÉZTELEK

Elnézte!ek s magamba ittam arcod
S hangod s szemed. S a lényed illatának
Titokzatos varázsa szállt s eláradt
Szivem felett, e!ringatott s felajzott.

S vittem tovább lelkembe zárva fáradt.
Szép arcodat. e könnyű, tiszta raizot
S mint piUenyá,j a nyár nyomán, kirajzott
S futott vágy, ábránd s gondolat utánad.

Ki 'vagy nekem te? Mondd, micsoda végzet
Kötött hozzád:! Jósors? Bűbáj? Igézet?
Ho.qy percem sincs eszmélni néha másrii,

S hogy izeid mindenkor elkísérnek,
Mit adsz nekem te hang, te arc s te lélek,
Sorsom s magányom örök útitársa?

Szegzárdy-Csengery Józsel
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ASSZONYOK
Lr ta Gábriel Katalin

A délutáni nap egy eltévedt sugara fe,rdéne&eH be a hatal
mas, sívár terembe és megcsillogtatta a levegőben úszó por
nyalábot. A helyiség többi része egvenletes, szürke világításban
maradt. Az egyforma, meglehetősen sim sorokban egymás mel
lett álló kis írógépasztalok, a gépek fölé hajló fej ek, az asztalla
pakra ésszékekre halmozott papírnyalábok s szemben ezzel az
írógéphadosztállyal az osztályvezető iratcsomókkal megrakott ha
talmas íróasztala - mindez véglegesen és reménytelenül szürke,
józan és idegen maradt. Sohase fo·gja megazokni ezt a he
lyet: a nagy, országos bankvállalat leveIező osztályát. Most úg)'
tetszett neki, hogy a kis józsefvárosi fiók, ahol még az elmult
héten is dolgozott, kisszámú és e,gy kicsit már ismerőssé vált kol
légáival sokkal barátságosabb, kevésbbé félelmes, otthonosabb
hely.

Pedig hiszen ott sem fájt a szíve kevésbbé.
De itt még alig ismert valakit és e pillanatban csüggedten

érezte, hogy még csak a nevét sem fogja tudni soha megjegyezni
ennek a sok fiatal nőnek, és sohasem fogja elfogulatlanul viszo
nozni a férfi kollégák köszönését, Az, hogy a feléje meredező

problémák valamelyikévol odamenjen a nagy íróasztalhoz és at
tól a közömbös, csíptetős, száraz arctól kérjen segítséget a meg
oldásukhoz, egyenesen lehetetlennek Játszott. Még sohasem csi
nált ilyesmit: sohasem írt még üzleti leveleket, nem töltött ki
inkasszó számlákat és sohasem értesített üzletfelleket arról, hogy
mit frtak folyószámlájuk javára, vagy terhére.

Ugy elmerült megoldhatatlannak látszó fel'adatába, hogy ész
re sem vette az idő múlását, Csak arra figyelt fel, hogy körű
lötte mozg'olódás, suttogás támadt. Néhányan .a fiókjukat huzi
gálták. írógépfödelek kattantak. az asztalok megürültek s lassan
a széksorok is foghijjasokká váltak.

Ugy látszik, vége, a hivatalos órának, 'kezdődik a "magán
élet". Mindenki Ielszabadultan, megvidámodva siet a hatalmas,
~7:árnj"asajtók fejé. Picit, nehezet sóhajtott. Ö nem siet. Neki
nines magánélete.

Az öltözőben éppen amellé a vékony, platinaszőke lány mel
lé került, akiről Szabados doktor azt mondta tegnap: - "Ez az
tán tudja, hogy kell élni egy csinos nőnek Budapestem." A lány
gyors, magabiztos mozdulatokkal készülődött: az ajkát festette,
frissen berakott haját kócoita a tükör előtt s közben eg-y divatos
slágert fütyürészett: János legyen fenn a) J ámoshegyen ... lát
szott rajta, heg'y tetszik önmagának s az is, hogy tudja, miért
akar szép 'lenni. Márta idegenkedve, rajtafelejtett szemmel fi
gyelte, nem tudott volna beszámolni magának sem, láttán mit
érez. Mindenesetre az érzés egy csöppet sem volt kedvező, s mí
kor ezt észrevette, sietve el is utasította magától. Ugyan miért
is 7 Mert Szabadosnak rossz, nyelve van és bizonyára kissé zava
ros fautáaiája is 7

Ezúttal másodszor ötlött eszébe a kisfiúarcú futballhajnok ne
"e " erre a felismerésre bosszúsan megrásta fedét. Ahogy kilépett
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a lépcsőházba, aggodalmasan pillantott körül s szinte szaladt az
örökmozgó felé. Mióta valamelyik szombaton úgy fordult, hogy
egyszerre léptek ki az étteremből. sa szélesvállú fiatalember hoz
zácsatlakozott és egészen hazáig vele tartott, azóta úgy látszik,
jogot formál ehhez. Ö pedig úgy. érezte, neki igazán semmi dol
ga nem lehetott itt senkivel. A kínnakaz a sűrű, erőszakos kö
zege, melv még a lélogzetét is megneheeítette, a tűrhetetlen testi
fájdalom erejével akadályozta meg abban. hogy bárkivel közel
ségbe kerülhessen.

A többiek gyorsabban megértették ezt. Az a vöröshajú fiatal
ember - nevét nem jegyezte meg, csak azt, hogy a cég egyik
ügyésze - csak egyszer, féltréfásan és mintegv véletlenül for
dult hozzá, miközben a fal mellett álló szekrény irattartói közt
kutatott s a szőke Judyvalaz uionnan megnyilt, divatos cukrász
dáról csevegett: - Igazán, Márta asszony is eljőhétne egyszer.
Már csak a milliő miatt is érdemes. Igazi nagyvilági hely. Na.
jőjjön el ma délután I Ö pedig, miközben udvariasan megköszön
te, azon gondolkozott, honnan tudja ez a férfi a nevét és honnan
tudja, hogy asszonv: általában míndenki lánynak nézte. De iga
zán elfogadható ürüggyel utasította vissza: a házaspár, akinek
lakása egy részét bérbeadta. éppen ma fog beköltözni, nem me
het el hazulról délután. De a hangjában, vagy talán a mosolvá
ban, vagy sötét szemében mégis lehetett valami, amiből ma csú
nya 0S okos férfi megértette, hogy .. o Mit isT Azt, hogy ő milven
távol, milven végtelen távol van mindettől. Sohasem próbált töb
bé közeledni.

És az a másik, az a jókedvií szőke,akiről a lányok azt mond
ták, hogy la ,legjobban öltözik az egész bankban - a nevét annak
sem tudja, magában csak "bankfiúnak" nevezi -, az, aki teg
nap, mialatt tízóraíztak, odajött cigarettázni és udvarolni a lá
tryoknak. Mindig a nők körül lebzselt, ha csak tehette. Tegnap
azzal ugratta őket, hogy megfigyelése szerint minden nőnek. ki
vétel nélkül kidagad a lába a cipőből. Nyár volt s a körömcipők
ből valóban kissé kiduzzasztotta a meleg a bokákat, de a lányok
nevetve tiltakoztak. És ő körüljárt és "bekukucskált a kis asztalok
mögé és rájuk bizonyította a szépséghibát, Nála is megállt, de
nála nem okvetetlenkedett, hanem ünnepélyes elismeréssel kije
lentette: - Csak egyedül a Márta nagyságos asszonyé nem. Ezt
én már régen megfigyeltem. - Ö önkénvtelenül lepillantott kes
keny, félcipős lábára s értelmetlen megelégedéssel állapította meg,
hogy la fiú igazat mond, Mo<solygott is - elnézően és szomorúan
mert mindíg elszomorodott, ha valaki a szépségére haszontalan
és oly gyalázatosan megcsúfolt szépségére - emlékeztette. DE
nem szólt semmit és a fiú is elkomolyodott hirtelen. Azóta nem
is alkalmatlankodott neki többé s csak néha találkozott csinos.
barna szemének kutató pillaatásával,

De ez, ez az ifjú futball-bölény, ez nem értett meg semmít.
Hiába igyekezett előle, tőle sietve eltűnni az étteremből, vagy 
ha látta. hogy amaz elkészült már - szándékosan elhúzni az időt,
beszélgetni, megvárni. míg elmegy. Szabados utánaszaladt, vagy
megvárta, de bizonyos lehetett felőle, hogy amikor az asztaltól
fölkel. egyszerre csak mögötte áll, kezében az ő kabát j ával, hágy
rásegítse, s indul vele, mögötte - mintha csak: össsetartosnának.
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Márla csodálkozott és bosszankodott. Nem értette, mit akar
tőle, nem értette, hogyan nem érzi meg vagy mért akarja áttörni a
fájdalomból köréje kövült falat. Lapos udvarlása untatta, a be
szélgetés kényszere terhére volt; egyedül akart maradni, bezár
kózni a kínba, mint egy szobába: -az otthonába.

Most is, ahogy a felvonóból kilépett, máris megpillantotta. Ott
állt a kapus fülkéjének támaszkodva és cigarettázott, szeme a fel
vonón. Kétségtelenül őt várta és azonnal csatlakozott hozzá.

Márta nem tiltakozott, nem nézett rá - szótlanul elindult.
Egy darabig hallgatva mentek egymás melilett. Végre a férfi
megszőlalte

- Láttam, megint el akart tőlem szaladni! Csakhogy az nem
olyan egyszerű ám ! - azon a félig hízelgő, féli~ kötekedő han
gon kezdte, ahogyan a férfiak "kikezdeni" azoktak a fiatal nők
kel. Deaho~ felp illantott rá, Márta észrevett a szemében valami
kis ijedt kérdés,t.ami hirtelen meg-indította. Idáig mindirr igye
kezett ugyanabban a kiltöd'Ö, tréfás hangnemben felelni: nem
akarta, hogy barátságtalannak tartsák. De most hirtelen mást
gondolt. Elvégre semmi értelme, hogy valami ostoba, flörtszerű

dologra kényszer-ítse magát, csak azért. hogy gőgösnek ne tartsák.
És talán azért is, hogy a könnyű szavak mögé elbujhasson a bá
natával Ennek a fiúnak is jobb lesz így. Elhatározta magát: min
den szavára egészen komolyan és a valóságnak megfelelően fog
válaszolni.

- Ig-en, sietek haza, - mondta- fáradt vagyok.
- Nem érzi jól mag-át idebent a központbanI - próbálkozott

n fiatalember. - Pedig hát tudja, ez nálunk nagy ugrás előre, már
néhány hét után bekerülni a fiókból.

- Odakint sokkal jobb volt. Csak most látom.
- Miér-t I Hisz ez oly remek épület. Minden a lehető legmo-

dernebb benne s a legnívósabb kollégák itt dolgoznak.
- Nem tudom. Talán azért, mert ott kevesebbern voltunk. És

majdnem csupa nő. Az igazgató és a főpénztáros kedves öreg
urak.

- Hát annyira utálja a fé~fiakat ,
- Ugy látszik, mostanában rosszul birom őket.
A férfi nem sértődött meg. Elszántan és indisekréten foly

tatta. Talán mesoérezte, hog-y most mindent megtudhat ami iz
gatja. All?i körül már napok óta kutJatva keringtek a g~ndolatai.

- Azér-t hagyta ott az urát'
Márta ránézett. csodálkozva. Mit mer ez' S még jobban cso

dálkozott a saját feleletén. Nem azt mondta: Mi köze hozzá ~
8emazt: Hogy merészel I Ezt mondta:

- Nem én hag-ytam ott. - s a hangja tompánJ csengett.
A fiatalember is elcsodálkozott. A váratlan őszdnteségen, vagy

a válasz tartalmán ,
- Hát ö 1 Ilyen szép fiatal teremtést' Lehetetlen I
- Nincs olyan asszony, akinél még szebb és még fiatalabb

ne akadna, - mondta kiszáradó torokkal.
- Lehet - mormoeta a fiúehrondolkozva. - Ambár talán

vannak a sZépségen túl más tulajdonságok is, amik... de ezt
nem fejezte be. Szóval a l"égi nóta. Kikapós férj, megcsalt asz-
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szony. De az Ilyesmiért nem azoktak elválni Miért nem vett rajta
máskép elégtéteitt Ahogy annyi más asszonvj

Az as-szony elnevette magát. Ezen már igazán csak kaeagui
lehetett. Ránézett kísérőjére" sötét szemében gúny égett, de ez
taián nem is ennek a férfinak szólt. Talán a válasza sem.

- Lássa, HZ eszembe se, jutott. - mondta lassan, Iuldokolva
valami belső. görcsös nevetéstől. Kis idő múlva elkomolvodva,
kisés keményen tette hozzá: - Nem szoktam a 'saját eljárásomat
a mások magatartása szer-int igazítani. Ruhadarabokat se szere
tek kölcsönkérni, de életformákat még sokkal kevésbbé.

- Ezt nem egészen értem, - mondta Szabados, és Márta, ezt
szívesen elhitte neki. Kissé bizonytalanul tette hozzá: - Hát nem
volt a közelében soha olyan férfi, aki... akit .. , egyszóval ...

Márta kissé türelmetlenül vágott közbe:
- De hiszen mondtam, hogy férjes asszony vagyok. Nem hagy

tam ott a férjemet, nem váltam el - nem is fogok. Hogy ő mit
esinál, 'az az ő dolga.

- Ez azt jelenti, hogy szerette tR férjét. Talán még most is
szeréti. - Most már egészen elkomolyodott a férfi. Elgondolkoz
va mormogta: - Akkor pedig meg kellett volna bocsátani neki.
Hány asszony huny szemet az ilyesmi fölött.

- Igen. Mondják, De hiszen nem minden f.érfi igényli a bo
csánatot. Némelyik talán else tudja viselni. Aztán meg tudja
mag-a. hogy - félbeszakitotta önmagát, meg is állt és szembe
fordult a férfival: - Maga katolikus 7

- Református vagyok. - mondta a fiú csodálkozva. - Miért
kérdi. ~

- Nem baj, azért tudnia kell, hogy az Úristen is csak a
b ű n b á n ó bűnősnek bocsát meg. Az olyannak, aki igényt tart
rá. Egyébként nem is arról volt szó, hogy én megbocsátottam-e.
Elment, mert ez neki így előnyösebb volt. Amíg az volt előnyö

sebb, ha mellettern marad - és mindenesetre olcsóbb is - addig
maradt. És én éveken keresztül próbálgathattam megvalósítani a
szörnyű szavakat: Nem mondom neked, hogy hétszer, hanem hogy
hetvonhétszer ... EZlt már nyilvánvalóan magának mondta, nem
törődött vele, hogy valaki halfia-e érti-e, miről beszél. - És én
meg is próbáltam, naponkint és hetenkint, és óránkint - éveken
és éveken át. De sikertelenül. Kétségbeejtően sikertelenül.

Elhallgatott, a lába alatt lassan elszürkülő utcakövet nézte,
nyilván el is felejtette, hogy mellettc is lépdel valaki. F'ölrezzent,
mikor az megszólalt:

- Miért volt neki előnvösebb, hogy otthagvta magát'! Hi
szen nyilvánvalóan tartásdíjat kell fizetnie, ha ő volt a hibás '1

- Nem, én eltartom magamat. - rnondta gyorsan. Igy hát
olcsóbb is. Kevésbbé botrányos is íg'y, Legéllyembernek nem ve-
szik rossznéven, ha .. , -

_ Értem. Igy nem veszik rossznéven, ha barátnője van. De
hát - most -a férfi állt meg és gyerekes arca szokatlanul elko
molvodott, szeme is elfelhősödött - dehát íg-yazt411 már igazá II

nem szabadna ennyire szigorúnak lennie. Miért nem akar senkivel
szóbaállni ~ Hiszen csak nem maradhat egész életében egye
dül' Ilyen fiatalon 7 Hiszen így nincs semmi akadálya annak,
hogy valakit megazeressen. valakit, aki őszintén szeretné magát



Í:s .. , világos, hogy rövidesen kimondják a válást és - férjhez
kell mennie r , • • •

Az asszony egy kis, türelmetlen mozdulatot tett, - Hiszen
már mondtam magának, hogy asszony vagyok. Van férjem. Ho
gyan mehetnék ujra férjheiZ 7 Ez éppen olyan lehetetlen, mintha
egy élő embernek ,azt mondaná, hogy meg fog születni, vagy egy
halottnak, hogy meg fog halni ...

- De hiszen ha egyszer a válást kimondják .,. - ismételte
amaz csökönyösen. .

- Számomra tökéletesen közömbös, hogy az anyakönyvvezető

init mond. A fontos az, az volt, amit annakidején én mondtam.
Amire megesküdtem ... De ... Én már itthon vagyok. Jóéjszakát.

Hirtelen kezét nyujtotta és sarkonfordult. otthagyva a fér
fit. Az elgondolkozva bámult utána, gyerekes arcán csodálkozás,
csal ódás és valami meleg szomorúság maradt.

Márta pedig, miközben fclsietett a lépcsőn, megkönnyebbül
ten felsóhajtott. Remélte, hogy most végleg megszabadult ettől
a fiútól és kérdezősködéseitöl. Már el is felejtette. Végre megint
egyedül lehetett. Ez, jó volt. Pedig a kín, mely eddig valahol bel
sejének egy rejtett zugában lapult. mintha csak erre lesett volna,
most ujra teljes erejével előtört, élesen, tűrhetetlenül, mindent
elborítón. Sóhajtania kellett, mint 'aki nem kap levegőt.

Lassított s egyszerre - minden látható kapcsolat nélkül -
eg'y apró, gyermekkori, rég elfeledett jelenet ötlött eszébe, Ala
POSaI] összeveszett kisöccsével - sokgyerekes ház volt s ők ket
ten a legkisebbek. Már nem emlékezett, min kaptak össze, csak
arra, hogy nagyon fel volt háborodva; úgy érezte, súlyos .igaz
ságtalanság történt vele. Panaszra is ment, de nem Anvuhoz 
túságosan sokan voltak ahhoz, hogy i lyesmivel hozzá Iehetett vol
na fordulni, Délután az iskolában a tisztelendő úrnak panaszolta
el sérelmet, aki szóvátette sírástól kivörösödött szemét.

A kedves, fiatal pap figyelrneeen vég-ighallg-atta, aztán csen
desen megcsóválta a fejét:

- Hát ez igazán bosszantó egy história! - mondta, - Na
gyobb haj már csak nkkor lehetett volna számodra, lm nem teve
led történik ez a komiszság; hanem te csináltad volna Miskával.

A megértően induló válasznak erre a váratlan fordulatára 3
kislány meghökkenve, elégedetlenül bámult a papra. Úg-y tetszett
neki, hogy amit mond, értelmetlenség. Milyen Iurcsákat beszél
ez a tiszi ! - gondolta neheztelve, és elgondolkozva továbbsomfor
dált.

De úg'ylútszik, a furcsa válasz, amelyben akkor egyáltalán nem
hitt, máig sem tűnt el az emlékezetéből. Mert ime most, annyi év
után, váratlanul - bár most is meglehetősen értelmetlenül - fel
bukkant. Csodálkozva, hitetlenül bámult rá most is - és mégi"
úgy tetszett, csöppnyi halk enyhülést hozott. Mintha la nyers,
é'gő húsra langyos olajcsepp hull - nem, nem gyógyulJ meg tő
le, de mégis, pillanatra hűsít,

Lassan ballagott fel a lépcsőn és csendesen nyitotta az. elő

"'iobaajtót. A homályos helyiségből feléje áradó széles csend szí
venütötte. Most, hog'y itthon volt, hirtelen elviselhetetlennek érez
te az egyedüllétet. 'I'al án Darkóezvné még itthon van, gondolta
reménykedve és rokonszenvvel g'ondolt a szép, elegáns hölgyre, aki
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most férjével a nagy lakás egy részét bérelte. Hiszen most a kis-
lányuk is itt van, s ha el is mennek társaságba este, ma is bi
zonyára lefekteti előbb.

Töményteleu jelentkező közül választották ki Anyuval és az
ügyvéddel együtt ezt a pompás emberpárt. Hiszen most, hogy a
lekapcselt országrészekből annyian özönlöttek át, nagy lakáshiány
volt a városban s a hirdetesre olyan tömeg jelentkezett és annyi
mindent ajánlottak fel neki a lakbér mellé, és azon túl - ango)
nyelvoktatástól kezdve az Ingyenes operajegyekig - és vala
mennyien annyira igyekeztek kedvező benyomást tenni, hogy
szinte bűnösnek érezte magát, amikor -:- ezen az egy páron kí
vül - el kellett őket utasítani. De ezek olyan meggyőzőek vol
tak, a férfi oly magabiztos és fölényes, magas termetével. finom
angol-gyapjú utazóruháiában. az asszony olyan nyájas és egyben
méltóságteljes drága bundájában és bonyolultan egyszerű kis fe
kete kalapjában. Az ember igazán biztonságban érezhette magát
velük. Az asszony családi neve ismert erdélyi mágnásnév volt,
a férfié is jóhangzású, s amikor beszélgetés közben még a püspök
nagybácsit is megemlítették, nemcsak az ügyvéd, Anyu is meg
volt győzve; - Hát ezeket 'aztán nyugodtan odaveheted fiam! 
mondta neki hazamenet. Ezek, igazi úriemberek. Nem kell félni,
hogy valami szélhámosokat fogadsz be akik aztán kihúzzák aló-
lad a lakást. '

Igy aztán a ragyogó asszony és elegáns férje beköItöztek
MJártáék megürült hálószobájába és ők használták az úriszobát
is. Márta magának csak a kis szalont tartotta meg, azt a kis
keskeny szobát, amelyet - 'a kisfiú rövidke életében - gyerek
szebának használtak. Odavitette be az ágyát és ott intézte ej
gyors, rövid, magányos étkezéseit.

Délután költöztek be. Autón jöttek és Márta csak este látta
őket ujra; a hallban találkoztak össze, amikor az új lakók éppen
vacsorázni indultak. Az asszonyon estélyi ruha volt, fekete csip
kekö1temény, fején nagy, tűllel keretezett fekete kalap, melv
gyönyörűen kiemelte fényes, sötét haját, gyöngéden rózsás arc
bőrét. A nyakán pompás gyöngysort viselt. A f,érfi éppen rá
segítette a könnyű, puha nere-belépőt. Márta őszintén meg
csodálta őket, egy pillanatra még fájdalmáról is megfeledkezett.
Ime, egy boldog emberpár - gondolta engesztelödve.

Másnap reggel aztán furcs~ meglepe~és érte. A?l,ikor - el~~~€
későn, mert éjjel csak forgolodott ágyaba~ - kilépett szobájá
ból csaknem nekiütközött valakinek, Egy Ideg-en asszonynak. A
nő' csúfos volt és öreg, Fakó haja rendetlenül lóg-ott nyakába.
vonásai petyhüdten szürkéllettek a ráncos nyak fölött. Valami
szfnehagyott, gyűrött, pongyola lógott rajta, ,fakó .viyágai m~g
jobban kiemelték a faradt szemek alatt a sötét karikákat, a tu
remlő ráncokat. Márta visszahökkent tőle. Nem ismerde meg
mindjárt Az új lakók takarítónőt fo,g:adtak, vagy valami öreg
rokonuk' érkezett meg az éjjel. hogy kiszolgálja őkeU Mert az
asszony rryil'vánvalóan a reggeli körül szorgoskodott. Teá.skan~{t
val futkoso,tt. konyakos űvégel csörömpölt. Márla csak lassankint
él> húzódozva ismerte fel fogatlan nevetésében a tegnapI ragyogo
mosolvt, csak nehezen hitte el, hogy amit lát, igaz: ez az ápolat-

82



lan, öregedő asszony azonos a tegnapeste ragyogó nercképpes ki
rálynéjával.

Most inkább buzgó rabszolganőhöz hasonlított, aki szultán
ját szolgálja ki. Suttogva köszöntötte a fiatalasszonyt, óvatosan
nyitotta az ajtókat, lábujjhegyen járt-kelt, mint aki súlyos be
teget ápol. Közben mentegetőző mosollval beszélt:

- Későn kerültünk haza az éjjel... vagy inkább reggel ...
Istvánnak egy kis katzen.iammerje van ... Tudja drágám, milve
nek a férfiak, ha a kártya nem megy úgy, ahogv kellene... Ha
valami nem megy úgy. ahogy kellene, mindig az asszonYa hi
bás ... Rámosolygott Mártára és elszaladt.

Ö csodálkozva bámult utána. Képzeletében fényes éjszakai mu
lató jelent meg, villanyfényben úszó kártvassoba. ahol ez a ha
talmas, szép és erőszakos férfi nagy bankókban játszik. S a mel
lette ülő ragyogó - dre milyen fáradtságosan ragyogóvá vará
zsolt - asszony engedelmesen kacér mosolyával segít neki le
győzni az ellenfelet. Vajjon csak mosolyával 1 Márta osodálkosott
és egy kiesit meg is hökkent. Csalódott volna Anyu1 Mégsem
olyan fenékig tejfel ez a házaspár, ahogy gondolta 1

De csodálkozásra máskor is akadt alkalma. Néhány nap múl
va - váratlanul - egy kis leányt talált a lakásban. Sápadt, vé
konycsontú, félénk tekintetű gyermek volt, anyja nagyvilági biz
tonságából nem vol t benne semmi. Darkóczyné gyöngéd és za
vart mosollval mutatta be és megkérte. hogy "egy kis ideig" ná
luk maradhasson. Fekvőhelyet és ágyneműt is kért számára.

Ez ugyan nem volt benne a megállapodásban, de Mártának
akkor sem lett volna kifogása a gyermek ellen, ha szülei nem
fizetnek olyan gavallérosan s ha neki magának nem lett volna
olyan égetően szüksége a pénzre. Sajnálta ezt a kislányt, bár er
re semmi kézzelfogható oka nem volt. A gyermeknek - akár
csak anyjának - megvoIt mindene, ami fölösleges.

A lakás hamarosan megtelt drága gyermekjátékokkal .és ra
gyogó mesekőnvvekkel, Ezek, elvegyülve az asszonyi öltözködés
fényűző eszközeivel, csakhamar teljesen megváltoztatták Márti!
otthonának képét.

~gy délután bekopogott hozzájuk. Senki sem felelt. Halkan
benvitott. .

. De itt voltak valamennyien:
A férfi a széles kereveten hevert, -mélv álomban. Az asszony

egy karosszékben ült, ölében a kislány. s mindketten mozdulatla
nul, szinte lélekzetüket is v isszafojtva őrizték a férfi álmát. Az
ajtónyílásra megrebbent szemmel fordult feléje, s ujját ajkára téve
könyörgöt esendért. Mártának úgy tetszett, riadt és gyengéd te
kintete kényszeríti a gyermeket is, egyszersmind rimánkodik iR
neki, hogy csendben mared.ion. És úgy látszik, a gyermek érti oo.t:
sápadt arcocskája. koraérett, komoly tekintete mélven bevésődött
a fiatalasszony lelkébe. Ezt a jelenetet, minden részletével együtt
évtizedek múlva is épp oly tisztán és élesen fogja látni, ahogy
ebben a rövid pillanatban lefénvképesődötfa lelkében. Visszavo
nult és csendben behúzta maga mögött az ajtót.

Most is, míz áthaladt az üres szobákon, ez a jelenet újult fel
emlékezetében. De ma szükségét érezte, hog-y beszéljen valakihez,
ha mindjárt csak a kisleányhoz is.
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De a hálószoba is üres volt. V,alahogy nagyon üres. Márla
nem jött rá azonnal, mért érezte így. Hiszen az ezüsthátú kefék
és a metszett öltözőkészlet kristályüvegjei . a szokott rendetlen
ségben hevertek az öltözőasstalon. A telt hamutartók és a nyitott
eigarettásdobozok ugyanúgy keveredtek az üres konyakospoha
rakkal. mint máskor. A nyitott ágyakon. anagyvirágos selyem
kimonó mellett egy dohányszínű öltözőköpeny hevert, a csipkés
párnák összegyűrve halmozódtak a be-vetetlen ágyakon. Minden
szék, heverő ~ mint egyébkor, mióta itt laktak - tele volt se
lvemfehérneműkkel. De ... Mártának hirtelen a szivébe nvilalott:
A kis ágy, Jánoska kicsi, fehér ágyacskája üres volt. Teljesen
üres. A kis kék paplan, a kékszélű fehér gyapjútakaró, a kicsi,
fehér párnák - minden eltűnt. Még a fehérrel bevont kis matrac
sem volt az ágyban. A sodrony karikái üresen ásítoztak a lecsu
paszított gyerekágy négyszögében.

Az asszonynak az első pillanatban valami kimondhatatlan
yeszte,ség-érzet rohant a szivóre. Mintha azzal, hogy Jánoska ágya
Ily végletesen kiüresítve néz szembe vele, most ujra és még visz
szahozhatatlanabhul eIvesztette volna a gyermeket,

Földhöztapadt lábbal ánt,az ágyra meredt és egye-tlen pillanat
alatt - tökéleIescnegyide-jűleg - két egymástól teljesen elütő
és csak lélekzetelál lító valószerűségében hasonló kép jelent meg
előtte. 'I'alán nem ís a lelkében, később is úgy érezte, hogy való
sággal l á t ta mind a kettőt.

A kiságy nem itt állt, a szokott helyén, odahaza volt. AllYU
nál, ahová Márti mindig hazatért nyáron néhány hétre 8 ahol azt
az egyetlen nyarat, arnelven .Iancsika az övé volt együtt től
töt.ték, Csak ketten voltak IIIár akkor is, a férfi már régen 
már kezdettől - nem tartozott hozzájuk. De a k k o r igazán nem
törődött ezzel. Mérhetetlen gazdag volt akkor, nem érezte, nem
érezhette hijját semminek, S különösen itt nem. II ré,gi házban,
anyja és testvérei kőzött, J ános - ha eszébe jutott volna - csak
egy rossz álom lett volna.

A kis ágy Márta régi, kis szebájában állt. Egy kicsit fur-csán,
a szekrény előtt, sziute a szeba közepén, mert másképp nem f.ért
el a pici szobában, a sok régi holmi közőtt. Gyönyörű, Iangvos
este volt lef'ektette már akisbabát, azépen elbúesúztak ketten és
ő kiment még egy kicsit, hogya többiekkel élvezze a szép nyár-i
estét, a csillagos eget s azt a boldogaágot, hogy itthon van, hog)'
mindenki szereti és mindenkit szeret, hogy mirrdenki értli és ő is
ért mindenkit Hogvminden világos és tiszta, hogy nincsenek
érthetetlen kÍI~ok és 'ismeretlen szennyek. A veraudára nyíló ajtót
nyitvahagyta, hogy a gyermek kapja la jó falusi levegőt s ő is
hallja, ha megmozdul.

De odabentről semmi nesz sem hallatszott. Azért e'gy idő múl
va mégis bement, hogya kis alvót megnézze. Felcsavar'ta az ajtó
előtti kis villanyt és a kedves szobát könnyű fény árasztotta el.
Pontosan látja ma is az elragadó képet: A kisfiú ott állt ágyacs
kájában, hosszú hálóingecskédében, két kis kezével a rácsba ka
paszkodva, fejecskéje féloldalra hajtva az ajtó felé lesett, piros
kis arca, cs illogó, sötét, mélv szeme vár-akozás-ól, boldogságtól,
huncutság-tól, szerétettől ragyog: les a közelgő léptek zajára.

84



El:lZ611 kis arca sugárzik, ravasz diadal ujjong rajta: Lám, ő nem
alszik, anvut váda. És anyu jön is.

Márta ma is érezte az akkori boldogság'ot, a szivét csordultig
töltő gyönyörűséget. És ugyanakkor metsző, elviselhetetlen fáj
dalmat is. És egyide,jüleg átélte a másik jelenetet, látta a másik
képet is !

A kórházi ágyacska mellett állt, a gyermekklinik:a külön
szobájában, karján a halálraszánt - haldokló - kisfiúval. Karja
a le'fogyott drága kis testet öleli, a sze~ény. fájó, beteg fejecske,
a kíntól összecsapzott szőke fürtök a vállán nyugosznak. Érzi
arcán a forró, bársonypuha kis arcot. A teljeis átengedés ellany
huló mozdulatában érzi a kis testből feléje áradó föltétlen bizal
mat, azt az öntudatlanságban megingathatatlan meggyőződést,
hogy csak ő seg'íthet rajta, és hogy ü segít is rajta. Csak ezzel
tudta megmagyarázni magának, hogy a gyermek. akinek minden
mozdulata, fejének minden rezzenése elviselhetetlen kínokat kel
lett, hogy okozzon, mégis az ő karjába vágyott. és lüktető, 'sze
gény: fejecskéje az ő vállán akart pihenni. És érzi a tehetetlen
ség poklát ennyi bizalommal és ennyi fájdalommal szemben. Tud
ja, hogy el fogjave,sz.íteni, érzi, amint az órák, már-már a percek
sűlvesztőjén elsiklik előle, az érthetetlenbe, a sötétségbe, s ez :l

tudat még elviselhetetlenebbül édessé teszi a kicsi, forró tagok,
a bársonyos arcocska,a meghalványodott, elnémult kis száj érin
tését. Senki ~em tudja igazán mije van, addig a pillanatig, míg
el nem veszti.

S most nemcsak Látja miudezt, érzi is. Ügy, mínt akkor.Egy
szerre : a kínt ésa boldogságot. A boldogságot, amely elveszett,
visszahozhatatlanul, ésa kínt, amely megmarad örökre.

Aztán hirtelen harag borítja el.
Hogy merték elvinni Jánoska paplanját ~ Ki merte kif'osz

tani az ágyát ~ Ki mert hozzányúlni a gyermek utolsó ittmaradt
üzeneteihez ~ Hát lehetséges, hogy még ezt is elveszik tőle ~ Tőle,
akinek már semmije, de semmije nincs - az emlékeken és il
gyötrelmen kívül ~

Hirtelen keserű haraggal gondolt a ragyogó teremtésre, aki
nek mindene megvan. aki szép és akit szeretnek, akit filmszí
nészkűlsejű férje segít be a fényes fekete kocsiba. S <likinek bar
naszemű, lenhajú leánykája délutánonként az ölébe ülve sugdos
a fülébe és ... él, él, él ...

Zajt hallott a háta mögött és fölocsúdva megfordult, Dar
kóczvné állt mög ötte. Bundája nyitva lógott rajta, finom selyem
sálja rendetlenül lebegett nyaka 'körül s amint remegő kézzel le
kapta parányi, kócsaggal díszített bársonykalapját, Márta lát
hatta, hogy gondosan ápolt, fényes hajfürtjei is elzilálódtak.

Odaszaladt a fiatalabbhoz és hevesen megragadta a kezét.
- Drágám, ne csodálkozzék, - hadarta kissé Iihegve,

csak egy-két napra vettem kölcsön a kis gyerekbolmit, Nem tud
tam pontosan, hová kellene magúnak telefonálnom•. meg aztán
minden olyan hirtelen joött ... és István is azt mondta, hogy csak
vigyek be mindent, ami kell - és majd elintézzük magával ...

- Dehát! - Márta egy szót sem értett az eg'észből. - Mi tör
tént ~ Hová kellett vinni mindent ~ És hol a kis Enikő t



- Mindent elmondok magának drágám! ... osak legyen egy
kis türelemmel, mert... láthatja, azt sem tudom, mit csinálok .. ,

Miközben beszélt,' ideges kézzel dobál.ta le magáról a kez
tyűt, kabátot. Aztán hirtelen mozdulattal kitárta mind a két
telezsufolt szekrényt, és minden rendszer nélkül kezdte a holmit
belegyömöszölni s sarokból elővont hatalmas disznóbőr táskába.
Közben összefüggéstelenül és látható zavarban hadartar

- Tudja drágám,.... igen, most már meg kell, hogy mondjam,
Enikő nem az István leánya. A férjemtől való ... Azaz hogy ,.. '
az első férjemtől. És most, hogy ... Tudja az úgy volt, hogy mi
ketten rettentően beleszerettünk egymásba és amikor kijöttünk
Erdélyből ... szőkve jöttünk, tudja otthonról is szöktünk, meg a
határon át is, igazán nem vol t idő útlevelekkel meg effélével húz
ni az időt ... Hát persze a gyereket nem akartuk kitenni az ilyen
kalandos utazásnak. na meg, hát a férjem... azazhogy az apja
semmiképpen sem adta volna ide. Azóta sem lehetett rávenni.
Tudja, hogy van az: lehet, hogy ezzel akart rákényszeríteni ar
ra, hogy viaszamenjek hozzá, vagy talán csak meg akarta magát
bosszulni ... De az is lehet, hogy annyira ragaszkodik hozzá. Egy
szóval nem adta ki, és az ügyvédek is azt mondják, hogya gyer
mek őt illeti... mivelhogy én... hogy olyan hirtelen jöttem el.
meg ... egyszóval István miatt. Igy aztán a kislány az apjánál
maradt, de persze én ebbe nem akartam belenyugodni. István
meg bosszankodott, hogy mindig emlegetem. néha sírtam is,
a férfiak meg - hiszen tudja - azt szeretik, ha az asszony min
dig jókedvű, morogni csak nekik szabad... Igy aztán rááHt.
hogy . .. egyszóval, hogyagyereiket elhozássuk. Igaz, sok pénz
be került, de valahogyan sikerült. Meg kell adni, István nagyon
bátor. ha arról van szó és nem sajnál semmit. Akkor éppen pén-
ze is volt elég és Igen, és most az apja meg-tudta, hol vagyunk
és így ... biztosan Az asszony toppantott: - De nem, nem
adom vissza neki, arról szó sincs! Mikor megtudtam, hogy ti
nyomunkban vannak ... - nem mondta a házmesterné, hogy tegnap
kerestek bennünket' Valami férfiak kérdezősködtek felőlünk 1 
Szóval nyomoztat utánunk. NeIJ;l' - S mikor Míárta elámulva
és megrökönyödve rázta a fejét. - Igazán becsületes asszonv I
Igaz, kapott is eleget, de én azt hittem. mégis csak árulkodni fog.
Szóval, mikor meghallottam, hogy nyomunkban vannak ~ persze
Istvánnak a gyerek eszébe se jut ilyenkor - ez ma reggel volt
- én fogtam a gyereket és fölvittem a hegyre. tudja abba a nagy.
francia zárdába. Azok ismerik a nagybátyámat - a gyerek nevét
is - így rögtön fölvették. Ott nem fogja megtalálni. De min
denféle előírás van' ott, hogy mi minden kell a növendékeknek és
én nem akartam, hogy észrevegyék, hogy valami nem stimmel
nálunk. Igy hát ... - igazán nem tudtam, mit tegyeik, ugye belátja,
hogynem tehettem másrí Elvittük ezeket a holmikat. Még ma ve
szek mindent, ami kell és Ielküldetem és visszahozzuk a magáét.
vagy ha akarja, kifizetiük az árát. Hanem előbb - bekattintotta
az utolsó tele táskát is és megkönnyebbülten körülpillantott a hir
telenkopárrá vált szobában, Aztán Ielkacagott: - Igy ni! Most
eltűntetjük a nyomokat. Phű! - Fölkapta az öltözőasztalon ma
radt üvegcsét, vékony zsebkendőjére csöppentett belőle és meg
törülte gyöngyöző homlokát és kipirult arcát. Most -megint na-
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gyon szép volt: víg és diadalmas: - Illa berek, nádak erek ...
Szaladhat utánunk akár az egész, vármegye. Nevetséges! Hisz még
a nevünket se tudják! Darkóczvl Hol lesz már az egy óra múlva1
Volt, nincs. Ilyen ember egyszerűen nincs! Azt hiszik, hogy ők
ki tudnak fogni István eszén!

Aztán elkomolyodott, odalépett az elképedt Máreáho» s gyors
kis csóköt lehelt a homlokára: .

- Ne aggódjon drágaságom. Magácska semmi esetre sem fog
károsodni a dologból. Rögtön itt lesz István, csak hordárt hoz és
szépeii elrendezi a dolog anyagi részét. Éppen csak annyi lesz ra
különbség, hogy visszaadjuk a szép kis lakását és nem fogunk
itt alkalmatlankodni többé. No, jőjjön aranyom, segitsen benyom
ni ezt a bolond táskát, úgy megtömtem. hogy nem birok vele.

Márta csak hallgatta és bámult. Nem is fogta fel egészen, mi
ről beszél az asszony. Csak annyit értett meg, hogy most egy egé
szen másféle, számára eddig ismeretlen és talán teljesen meg sem
érthető világba! pillant bele: rendetlen világba, zabolátlan ér
zések és zabolátlan cselekedetek világába, ahol nincsenek paran
csoló és áthághatatlan törvények, ahol nincsenek emésztő bána
tok és mozdulatlan kínok.

Házasságtörés... gyerm.ekrablás ,... hamiskártyás... ezek a
súlyos szavak röpködtek keresztül-kasul megzavart, fájó fején,
míg - mintegy ködön át - végignézte a viharos költözködést,
amely hordárokkal, soffőrökkel, hajlongó házmesterrel és bőrön
dökkel, esőkabátokkal meg-rakott túraautóval bonyolódott. Dar
kóczy - vagy hogy ÍJS hivják hát -, elegáns és fölényes volt, mint
mindig, a világfi modorában intézkedett, parancsolt. fizetett és
csókolt kezet: az asszony izgalmában, és talán kalandvágyának
ez új fejezetében kipirulva, szebb és ragyogóbb volt, mint valaha.
Márta megdöbbenve, 1sértődötten és ijedten is. de valami megne
vezhetetlen érzéstől e szoruló seívvel nézte őket.

Mikor az asszony, karján köpenyével. és kezében egy kis
utazókészlettel - nyilván az ékszerei voltak benne - búcsúzóra
hozzálépett, hallgatva bámult az arcába. S mintha annak ijed!
ben csillogó szemében, az udvarias zavar rnögött, amellyel az ő

fénytelenaé vált, komoly szemébe nézett - valami mást is meg
pillantott volna.

Aztán az asszony kezetnyujtott és félrefordított fejjel, halk,
kissé fojtott hangon - most egészen más volt a hangja, mint
egyébkor - azt suttogta:

- Isten vele kedvesem ! És kérem, kérem, ne haragudjék rám
túlságosan.

Márta megazor-itotta a kezét és most egyenesen a szemébe
nézve - itt az esteledő lépcsőházban ez a szem most zavarosnak
és nagyon fáradtnak látszott - ugyanolyan halk és gyors sut
tógással felelt:

- Nem, nem haragszom! Hiszen én nagyon, végtelenü! saj
zrálom magát.

Es még sokáig ott állt és elmerülve bámult a hangtalanul 10
vasikló koesí után.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Eleternben az első könyv, ame
lyet jangol nyelven olvastam. a
"Happy Prince" volt, amelynek
csodaszép meséit és megértésük
gyönyörűségét azóta sem felej
tettem. Igy azután nem is le
pett meg, hogy most, amikor
Oscar Wilde születésének száza
dik évfordulójáról emlékeztek
meg hazájában és a külföldön,
valami ritk,a e,gyöntetűséggel

éppen ezt a művet emelték ,ki,
mint amely szerzőjének az írói
halhatatlanságot valójában biz
tosította, Ezek a mesék - álla
pítja meg Vyvyan Holland is a
Time and Tide hasábjain - a
szónak két jelentésében ,.li.dőtle
nek": keletkezésük és hatásuk
nincs történeti időponthoz köt
ve, mint Andersen és Grimm
oly sok meséje, s amit monda
nak, egyaránt szól fiataloknak
és öregeiknek. Uralkodó je,gyük
annak példázása, hogya szere
tet, a kedvesség, il nyájasság s
rnindenekf'ölött a türelem a le,g
nagyobb erények, amelyekből
Így együttesen bolrlogsásr fa
kadhat laz emberekre, Wilde
maga is úgy gondolta, amikor
visszapillantott életére, hogy ez
volt a legjobb és legmaradan
dóbb alkotása, Csak meUesleg
említve: a kötet azóta két balet
tet sugallrnazntt, az, egyikHt a
"li-'ülemül ci ésa rózsa", a mási
kat az "Önz,ő óriás" alapján,

-Wilde költői munkásság'ának
egészéről már nem olvan köny
nyű itéletet formálni, s emiatt
nehéz is helyét kijelölni a vi
lágirodalmi nagyságok sorában.
Mutat.iák a viták is, amelyek ma
sem szüntek meg körülötte. Az
egyik ok nyilván az, hogy nin
csen műf'aj, amelyhez hozz/á ne
nyúlt volna, s miután nem le
hetett e,gyformán sikeres ben
nük, 'a ~élemények aszerint vál-
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toznak, hogy meiv.ik oldalról án
dulnak feléje. A másik ok, hogy
Wilde legkiemelkedőbb alkotá
sai kereken hét esztendőre Z8U
folódtak össze, kezdve attól,
hogy betöltötte 33-ik életévét.
Első köztük a "Bol'dlog h~rceg"
1888-han, utolsó az, "Eszményi
férj" 1894-ben. Utána már csak
,egy nagy mű következett, 1898
han a "Readingi fegyház balla
dája", Wilde legnagyobb költe
ménye, amely már hattyúdala
volt. Zavaró körülmény végül,
hogy WfiJde a fényűzés és élve
zetek tultengő szeretete ellené
re is mély lelkíségrrel birt. EI
képzelő és beleélő képessége így
tökéletesen, olykor túl tökélete
senalkalmazkodott a pillanat
nyi hangulatához és érzékeny
ségéhez. Ennek nyomán viszont
hiányzik az egység költői mun
kásságában : é.ppena Iellegzetes
művei úgy hatnak, mintha
mindegyiket más és más valaki
írta volna.

Vannak, akik kifogásol.iák
Wildenál, hogy másokhoz viszo
nyítva keveset írt. Ezek azon
ban elfelejtik - figyelmezt.et
Holland -, hogya legtöbb szer
z,é~ életében a 40 és 55 közti évek
a legtermékenyebbek, .Wilde pe
dig előbb szünt meg írni, sem
mint e: korba belénett volna.
Annál csodálatosabb persze.
hogy 'aránylag kevés kiadvány
nyal és oly rővdd idő alatt meg
tudta 8ze:rezni magának azt a
rangos helvet az angol és a vi
lágirodalomban, amelyet ma
sem tagadlllak meg- tőle.

Legtöbb művét, mint tudjuk.
mag-yarra is lefordították. Köl
teményeit Babits Mihály, a Bal
ladát Tó-th Árpád. Hat szrnda
rabját nálunk ,is játszották, a
hetediket - "The Importance of
Beinz Earne'st" -, amelyiket



Holland a Iegértékesebbnek
mondja, nálunk (a cím lefordít
hatatlan szójátéka miatt) Run
lJury néven adták.

Közismert dolog, hogy Wilde
Írói pályafutását és életét is az
a szomorú erkölcsbotrány törte
derékba, amely miatt két évet a
reading-i fegyházban kellett töl
tenie. Ott Irta remek vallomá
sát, a "De profundis"-t, majd
kiszabadulása után a híres Bal
ladát, arról a fogolytársáról,
akit azért ítéltek halálra, mert
megölte a kedvesét, A "Boldog
herceg" mellett ez a másik mes
terműve. amelyet a világ vala
mennyi nyelvére s nem is e'f!:Y
esetben lefordítottak. Németben
például magam is két fordítását
ismerem. A Ballada még hazá
jában is rehabilitálta a költőt:

ujból n~itva várták a kiadók
ajtai. Egészsé~ azonban alá
volt ásv'a s két óvre rá, 1900
ban, Párisban, ahová "Me1moth"
néven önkéntes száműzetésbe
ment, 44 éve,s korában meghalt

Vyvyan Holland tanulmányá
nak azonban nemcsak azért
örültem meg, mert noha Wilde
legtöbb műve megfordult a ke
zemben, ez volt az első komo
lyabb elemzés, amelvet róla 01
vastam. Hanem elsősorbanazért,
mert világosan kifejezte azt,
ami t bárki megérezhetett.. neve
zeteseu, hogy Wilde sűrű bot
lásai közott és azok ellenére is
mélyen keresztény lélek volt.
Halhatatlan meséi és az a sok-"
sok misztikus vonás; amely mű

veit átszövi - jusson csak
eszünkbe a .Dorian Gray arc
képe" -, meggyőzőern tanúsít
ják, mennyire vonzódott a ma
gasabb, a természetfölö'tti, sőt a
kimondottan vallásd értékek felé
A readinzi évek, amelyek alkal~
mat adtak a költőnek a fokozott
öneszmélésre, minden keservük,
talán .igazságtalanságuk mallett

IS szinte kegyelmi beavatkozás-

nak tűnhetnek fel előttünk. Kii
lonösen, ha megfelel a valóság
nak Hollandnakazaz állítása,
hogy Wilde, aki ír protestáns
ként született, a halálos ágyon
katolikus hitre tért.

A költő hányatott életének er
ről a befejezéséről én még so
hasem hallottam. Arra kell az
onban gondolnom, hogy mások
számára is ujdonság lehet mert
annak .e. széo meg-emlékezésnek
szerzője, amelyet a centenárium
alkalmából az Osservatore Ro
mano tett közzé, Giovanni Paoi;
sem tud róla. Mi több, Paoli
egyenesen azt írfa, hogy ,ia vég-
ső döntéshez oa nagy individu
alístának nem volt meg a bá
torsága" .

Ettől a kérdéstől eltekintve
azonban, amely eszerint még
tisztázásra szorul, Paoli is po
zitiv módon értékeli Wilde lel
ki-szellemi alakulását. Ezt rög
zítik meg' már a bevezető sorai:
"Abbanaz évben, amikor dog
matikusan is a világ elé lépett
a Szeplőtelen Szűz, szűletett

mez Dublinbana túlfinomult
írek legkülönösebb szernélvi
sége: Oscar Wilde, akinek lel
ki egyenlegét az utolsó pilla
natban Mária hozza rendbe."
Addig azonban az időbeli rövid
ség mellett is hosszú az út, ám
ha hosszú, annál érdekesebb és
tanulságosabb.

Wilde első 40 éve --- mutat rá
Paoli -a világtörténelem és
irodalom nagy hedonistáit idé
zi. Szardananál. Petronius, Ben
venuto Collini, Henry Murger ...
Élet .a tisztán testi örömök.
"Cs,aka gyönyört Imrestem 
vaJlGtta később Wilde -, nem
volt élvezet, amit IDi ne próbál
tam volna. Lelkem gyöngyét
beledobtam a boros serlegbe, fu
volák hangjára futottam be ,a
margaréták ösvénvét, Iépestül
nyoltem a mézet". S ha agyába
VIllant olykor: 1.'7,·-e it boldog-
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ság ], már a gondolatot is elűz

te magától: "Nem, a boldogság
nagyon is köznapi, emberi vá
gyak07..ás. Csak a gyönyörűség
szárnít, S mindig azt akartam,
ami fi legtrflJgikusabb." Innen a
semmibevétele mdndannak, amit
a társadalom erkölcsi és jogi
törvénynek fogadott el. A mű
vészet abszolút szabadságát má
sok is kővoteltók, Wilde azon
han kevesli azt, hogy csupán
meg-írhassa, amit akar. Ö élni
is a kénye-kedvére akar, mert
meggyőződése, hogy Ifi művész

legelső és legközvetlenebb ,alko
tása maza az élete: korlátozni
ezt az életet annyi, mánt meg
csonkítani és hazuggá tenni az
egész művészetet, Színto der
mesztő az a konokság - mond
ja Paoli -, amellyel Wilde ki
tart amellett, hogy a művész

életét is csupán művészetnek

szabad tekinteni. Szer-inte a tár
sadalomnak is érdeke. sőt köte
lessége, hogy tudomásul vecve
ezt. mert számára nagy alkotá
sok csak a művész •.nagy" éle,
t~nek méhéből támadnak. Minél
féktelenehb. tombolóhb ez az
élet. annál bizonyosabb a műre
mek. Ene jeg-yez1te meg' Huvs
mans. aki maga i s sok minde
nen ment keresztül : "Akkor te
hát a tehetség a bűn gyümölcse
lenne'l"

A fegyhá", tett pontot erre a
szakaezra. Hogy mi minden za i
Iott le l'l"k-lmr a readinzi falak
között Wilde bensedében, 'a ,.De
profundis" örökítette meg. A
r"lf"cl,,7,~sek lrrwa kezdf\r1;;tt vele
Fe1fede7.te Wlild~, a fájdalmat:
mint éPi ajándékot, arnelv ~'lOlr

kalta értékosebb a gyönvörn~l,
az alá7.atot, mint a fq;d,.tlom
ha <l7n osf tásán ak oredrnénvét,
felfp(lw~te a fplehuátot és a tAr
sadalmat, akivel VR crvamelv
Ivel f'l7.flmben mindaddiv csak
mPiP.'Vet,é,.t P1"7iJtt. Fl fn1fedp7,te
mindenekfölőtt Krisztust, mint

90

önmagának ,.szakasztott mását"
és a példaképet, nuint az összes

. többi felfedezések szintéelsét,
Amikor ráadták a csíkos gú
nyát, amely megbélyegzi a tár
sadalomból kizártakat. még Íp-y.
kiáltott fel: "Miosoda borzal-

"mas vég ez!", utóbb azonban
még hangosabban kiáltotta:
"Micsoda nagvszerű kezdet ez!"
Úgy érezte akkor: az egyetlen
igazságtalanság, amely érhebi,
ha megétkadályoznák. hogy 00
költözzék "a fájdalomnak feke
tébe vont padlásszobáiba". ŰS>aJk
egy valami gyötörte. Az a gon
dolat. hogy nem cselekedheti ŐH

utána sem cselekedheti ~meg
mindazt a jót, amit tenni sze
retne, Mert ő nem a tettek em
bere, aki kevés pénzzel is áldást
fakaszthat; csupán költő, s mi
értelme az ,.én"-en kívül az egés7.
költészetnek'l S Wilde, aki nem
rég-iben még ,a rossz előtt álló
sorompókat döntözotte, most
amiatt szenvedett, hogy a jó
nak is korlátjai vannak.

Helyes megtátással emeli ki
azonban Paoli : azzal, hogy ma
gához ölelte a fájdalmat és alá
zatot, s tisztelettel tekin tett fel
a megfeszített Krisztusra, Wil
de még' nem fordított hátat az
individualizmusnak és az ellent
mondások hajszolásának. A jó
ban is ő maaa akarná d'iktálni
önmaga számára a törvényeket,
mint ahogy előtte a rosszhan
cselekedte. Saját elhatározását
veszi az egyetlen szabálvnak,
arnelvnek nincs szükség-e sem
nl'ökre, sem útjelző kövekre.
Wilde úiabb élete is tehát me
gint csak kaland, nyilt és sze
szélves kaland. amelynek meg
n~llJ. jósolhatnók a kibontako
zását,

A fh:idaloPl. amely hirtelen
s7,akadt rÍJ Wildwra s ú i neki
ind'lhí<lra kÁf'l7teUe. másokat is
fon-1alkoztatoU azokban a na
pokban. Nietzsche fellázadt el-



lene, Schopenhauer uralkodó
nak ismerte el. Wilde pedig azt
hiszi, hogy úgy jár el, mint Jé
zus, ha a fájdalomból ékességet
készít, 'a feiére teszi koronának
és énekel róla. Az á Krisztus
azonban, akinek hűségére tér.
magán viseli Wilde esztetízáló
elzondolásának minden szerte
lenségét, Ez a Krísstus kizáró
lae művészi és művéss, életében
és beszédeiben, csodáiban, sőt a
Kálvárián is. Mi:vthogy pedig
lényegesen műrernek, kell, hogy
ez a Jézus legyen a középpont
ja minden magas művészetnek.

amely utána következik, Ez a
magyarázata annak, hogy Wil
de, aki minden idegszálában
még míndiz a renaissance esz
t.éitája, ellene fordul most a re
naissancenak, ellene 'azért, mert
ez a renaissance szakít()tt a ke
resztény művészettel.

Nyilvánvaló - fejti ki a to
vábbiakban Paoli -, hogy Wil
de Kriaztusa inkább a Renané,
mint az evangéliumé, Mutatja
az is, hozv a "Jézus életét" Ő
massa jellemezte ekként: "Az
ötödik evangélium Szent Ta
más szerint." De egészen furcsa
a viszony is, amelyben Wilde
szemleli magát Krisztussal. Nem
a Teremtő ósa teremtmény, az
Istenség és az imádó viszonya
ez, hanem a "k.artársé",azzal a
kiilönbséggel mindenesetre, hog'y
Krisztus mérhetetlenül tökélete
sebb nála. Rokonnak érzi magát
az individualista törekvésben, a
fájdalom átélésében. 'a farize
usok megvetésében, abban az
optimizmusban. hogy mindazok
üdrvözülnek.akikakarnak üd
vözülni. s annak hirdetésében,
nou a külső törvénynek mesz
87A fölötte áll a személyes lel
kiismeret. Wildeban. sajnos,
nincs mez az értelmi felkészdilt
sé~. amely átseeíthetné ezen az
érzelmi és érzeleőahullámveré

sen, Látszik. sokkal jobban ra-

jong a művéssi paradoxonokért,
semhogy beálljon a hitújoncok
közé, s a börtönben felfedezeM
alázat ellenére is sokkal gőgö

sebb, semhogy imádásra hajt
sa meg a térdét.

De mégis! S amit Paoli c
"mégiis" utána elmond, ugyan
csak megragadhat minket, Azt
írja szószerint:

- Wilde elveszett volna. ha
a kereszténységhez. az út csak a
pápán, vagy Jézuson. .. igen.
Jézuson át vihetné el az embert,
Van azonban e~y 'I'eremtrnény,
akivel nem lehet vitatkozni,
mint ahogya pápával. vagy Jé
zus Krisztussal vitatkozhatunk:
ez a Madonna, ,aki századok óta
képes arra és mezszokta, hogy
"nagyobb dolgokat esolokedjék,
mint amelyeket Én cselekszem"
(Jézus szavai), Emberi módon
vonzódva Jézus felé, de angli
kán módon visszariadva a ka
tolicizmustól 'a pápa miatt, aki
nek "tizenegyezer szobája" van,
Wilde a Szűzanyához meaekül Fi

őt köszönti. akit "örömmel és
fájdalommal koronázott meg- az
lsten". Zseniiének utolsó fellán
golásában "Rosa Mystica" cím
mel olyan költeményeket ír.
hogy nem is hinnők tőle szárma
zásukat. A jó művelésének, az
apostolkodásnak, az alázatnak.
a megujhódásnak szándéka és
elhatározása: hatvánvra emel
ve ...

Kár, nagyon nazv kár, hogy
a halál megátolta az utolsó
fordulat őszfnteségének lernéré
sét, A hódollat és tisztelet Mária
iránt azonhan így is biztató
tény marad. Ha nem is nevezte
volna annak. a végső é<s felsza
badító sog'Ítsóget mégis csak cl
katot ieizmusban találta meg OF
car Wilde.

"S lehetséges-e fejezi bt'
Paoli -, hog-y olyan Anya, mint
Mária, s olvan két gyermek.
mint a Wilde gyermekei. no
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tudták volna megmenteni az
apát, aki már az üdvösség út
ján haladt!"

Mert Wilde két fia, Cyril és
Vivien, mind a k8'ttő szerzetes
lett.

*
"Milyennek képzeli a jövő

szentmiséjét'l" - ezzel a kér
déssel fordult az Universe szer
kesztősége Clifford Howell Jé
zus-társasági atyához, akiről
így méltán Ieltételezhetem,
hogy szakértője a liturgiának s
alkalmasint személyesen is
résztvett ,a reformot előkészítő

nemzetközi megbeszéléseken.
Válasza mindenesetre a legérde,
kesebb közlemény a tap kará
csonyi, ünnepi számában; ak
kor is az, ha - mint gondolom

többrendbeli kiegészítésre
szorulna, s általában is hiány
z,~k belőle vagy mögüle az, amit
.,perspektivának" vagy "hori
zontnak" szokás nevezni. Elvi
problémár ugyanis csupán a be
vezetőben vet fel Howell: sza
bad-e hozzánvúlni a misemon
dás megszokott menetéhee.I Ér
dekessége mellett azonban így
is megvan a közleménynek az az
értéke, hogy legjobb tudomásom
szer-int ez festi meg az első át
fogó és szemléletes képet a
szentmise szertartásának aián
lott módositásáról. amely felől

mindeddiz csak részletek kerül
tek a nvilvánossác elé.

Mindannvian tudjuk - bo
csátj,a előre Howell ,hogy
amikor az Úr Jé'luS az utolsó
vacsorán parancsba adta: "Ezt
f'selekedjétekaz Én emlékeze
temre", ezzel megalapította és
intézményesítette n szentmise
úldozatát. Nem állapította meg'
azonhan annak liturg-iáját,
vagyis azt II módot, ahog-yan a
meg-hagyásnak eleg'et kell tenni.
Csupán a lényeg volt mego:az
apostolok és utódaik veg-yék ke
zükbe II kenyeret és bort, az

!\2

üdvözítő szavainak megismét
lésével változtassák az,t Krisz
tus testévé és vérévé, s részesít
sék belőle a jelenlevőket is. Min
den más, ami körülveszi és meg
világítja ezt a lényeget, már Ii
turg'ia, amelyet az egyház dol
gozott ki. Következésképen az
egyház meg is változtathatja
ezit a liturgiát, mint ahogy is
mételten meg is változtatta II
történet folyamán.

Az, utolsó négy században
nem változott a szentmise szer
tartása, nagyon valószínű azon
ban - mondja Howell -, hogy
hamarosan újabb változások
nak leszünk tanúi. Az elmult
négy esztendőben ugyanis a
Szen1:JUJtya bátorítására és he
lyeslésével értekezletek sorát
tartották e tárgyban a világ
vezető liturgiai teikintélyei. Bí
borosok, érsekek, püspökök és
nagy tapasztalatú lelkipászto
rok jelenlétében s ezek· támo
gatásával vitatták meg a teen
dőket. A SzentatYa mindannvi
szor áldását adta reájuk, két
alkalommal pedig- a Ritus-kon
gre,g-áció részéről megfigyelő t is
küldöbt, A Szentatya ezzel vilá
gosan kifedezésre juttatta
emeli ki Howell -, mekkora
fontosság-ot tulajdonít ia meg
beszéléseknek il a belőlük kiér
lelődő konkrét javaslatoknak.

Ezeket la j'avaslatokat - foly
taija Howell - most tanulmá
nyozzák Rómában. Senki sem
tudja, hogy mennvi idő múlik
el ezzel. Nem sedteni az,t sem.
hogy mi lesz la sorsuk az egyes
.iavaslatoknak. Az azonban bizo
nyos, hogy a Szontatva szilár
dan meg- van győződve a reform
szük,s-égéről, s az is bizonyos.
hog-y nem fog késlekedni azok
nak a változtatásoknak életbe
léntetésével, amelyeket haszno
saknak itél. A Breviárium és a
Rituálé eddici reformja, a hus
véti vigilia bevezetése, a szent-



ségi böjt új szabályozása, elég
gé megmutatta: a Szentatya
haboz-ás nélkül és azonnal cse
lekszik, mihelvt felismerte és el
döntötte magában, hog-y mi vá
lik a lelkeknek javára.

Howell nyomatékkal hangsú
lyozza, hogy az eddig előterjesz

tett összes javaslatO'k csupán az
ünnepélyes, a hárompapos nagy
misére vonatkoznak. Szerinte
ugyan nem kétséges, hogy már
ez a részleges reform is megfe
lelő változtatásokat vonna ma
gával az énekes és a csendes
szentmisékben is, de hog-y mik
lennének ezek, erről e pillanat
ban még csak személyes nézete
it adhatná elő. Kísérjük figye
lemmel tehát, hogyan folynék
az ünnepélves nag-ymiseabban
az esetben, ha a Szentatva ma
gáévá tenné a nemzetközi litur
gikus értekezletek valamennyi
javaslatát.

Amikor a miséző pap és a se
gédlet belén a templomba, a
kórus megkezdi az Introitus
én eklését, nem várja meg tehát,
míg azok odaí i s lépnek az ol
tárhoz.

A szentélybe lépve a miséző és
11 segédkezők térdet hajtanak
az oltár el ő,tt , utána az ülőhe

lyekhez mermek Ól' felsorakoz
nak. Nincs tehát ima az oltár
lábánál. s nem niennek fel az
oltárhoz, hogy elmondják az In
troitnst.

A kórus és a nép most a
Kvriét énekli. A miséző és a se
g-édkezők együtt énekelnek, nem
pedig' egymásközt mondják el a
Kyriét, mint jelenleg.

A pap a Gloriát intonálja s az
PgéRZ hívősereg belekapcsolódik
az énekbe. A miséző és a segéd
kezők nem mondják el csend
hen a Gloriát s nem ülnek Ie
után a. mint most, hanem végig
II néppel egyÜ!tt énekelnek.

Utána a -pap az olvasópolchoz
meg-y, amely a szentélv köze-

pén áll. A nép felé fordulva
Domínus vobiscum-ot énekel,
amelyre a hívők felelnek. Ore
mus következik, utána a pap az
oltár felé fordulva a Colleetát
énekeli, amelyre a nép feleli rá
az Ament. Osak egy Collecta
van. Utána a pap visszatér ülő

helyéhez, s Ő is, meg a hívek is
leülnek,

Most a szubdiákonus lép az
olvasópolchoz s a nép felé for
dulva n hívek anyanyelvén
énekli el a napi szentleckét, A
miséző pap nem olvassa el a
szeritleckét latin nyelven
sem -, hanem mint mindenki
más, ő is a szubdiákonust hall
g8Jtja, Nem .mondja el a pap a
Gradualétsem. mert ezt is a
kórus énekli, mialatt ő megáld
ja a szubdiákonust, majd a diá
konust a könyvével együtt.

Az evangéliumhos a segédlet
ugy.anúgy sorakozik fel, mínt
jelenleg, majd odakíséri az 01
vasópolchoz a diákónust, aki
szembefordul a néppel. A hívek
is felállnak s ők felelnek a Do
minus vobiscum és a Sequentia
sancti Evan~elii saavakra. A
diákonus a hívek nyehén éneik
li el a napi evanzéliumot, A mi
sézö pap egyáltalán nem olvas
Sa el az evansréliumot, latinul
sem, hanem helyén hallgatja
állva a diákonust. A szentléokék
és evangélium-szövesrek a javas
lat szerint csak négyévenként
ismétlődnének,

Az evangéliumot követő szerit
beszéd végeztével mindenki fel
áll. A pap, aki szintén felemel
kedett ülőhelvéről, a Credót in
tonálja, amelyet az egész nép
énekel tovább. A miséző és a
seg-édkezők ti. Credót sem mond
ják el maguk között, hogy utána
leüljenek, hanem állva marad
nak ésa néppel éneklik vég-ig.

A pap most az olvasópolchoz
lép s a nép felé fordulva Do
minus vobiscum-mal köszönti
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őt. A válasz elhangzása után a
nép nyelvén énekli: "Imádkoz
zunk Isten szent egyházáért ... "
Ezt a felszólítást ma csupán
Nagypénteken hallhatjuk, akkor
is latin nyelven. Miután a pap
így bedelentette az imaszándé
kot, a diákonus éneke hangzik
fel, ugyancsak a hívők nyelvén:
"Hajtsuk meg' térdeinket."

Rövid ideig mindcnki magá
ban, csendesen imádkozik, A
szubdiákonus énekére: "Kelje
tek fel", a hívek felállnak s a
pap az oltár felé ford:ulva ének
li: "Mindenható örök Isten ... "
Az Ament a nép feleli rá.

Utána a pap a hívek felé for
dulva énekli: "Imádkozzunk ál
dott pápánkért, Piusért ... " A
diákonus és a szubdiákonus fel
szólftásai, a pap imája és a nép
válasza ugyanúgy követik egy
mást, mint előbb. Hasonlóképen
a további imaszándékoknál is.

E,zelmek la könyörgéseknek be
f'ejeztóvel a miséző pap és a se
gédkezők felmennek az oltárhoz.
A pap nem olvassa az Offerto
rium verseit, hanem a kórus
énekli azokat. A kenyeret és
bort előhozzák, felajánlják és
meefüstölik, mint eddig. Az Of
fertorium mai r-itusában nincs
változás egészen a Secrotáia, ezt
ugyanis a pap most hangosan
énekli. És Secreta csak egy van.

A Praefatic ugyanúg-y folyik
l~, JPi,nt most., de v~,g-eztévela mí
sezo es a segedkez(}k nem mond
ják a Sanetust. hanem együtt
éneklik a néppel, egészen a Be
nedictus vég-éig. Csak mikor az
Ilnek vézetért, kezdi ela pap a
Te igitur-t.

A Canon csendes, ugyanúgy,
mint ma, de több Amen elma
rad belőle. A doxológiából a
pap nemcsak a négy befejező
szót énekli hangosan, de az egész
Per Ipsum et cum Ipso et in
Ipso seövezét, Térdet csak a hí
vek Amen.ie után hajt.
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A Pater nostert ugyanúgy
énekli a pap, mint eddig, az
Amen azonban elmarad. Elének
li az embolizmust - Libera nos
- is. Utána csendben követke
zik az ima a békéért. A Pax
Domini továbbra is hangos s
ezt követi nyomban a Pax adá
sa.

Most a pap megtöri a Szent
ost~át., Ala~ta a ~é'P ,~Z, Agnus
Del-t énekli. A rmsezo es a S8
gódkezők sem nem mondfák,
sem nem éneklik.

A pap áldozása ugyanúgy tör
ténik, mirut eddig, de nyomban
utána la nép is a szentséghez
járul. Nincs tehát Confiteor.
Misereatur és Indulgentiam. Az
egyes áldozóknak a pap csak
ezt a két szót mondia: "Corpus.
Domini" , nem pedig a jelenlegi
hosszú formulát,

Aldoztatás alatt a kórus a
Communio zsoltiárát énekli i
annyi verset belőle, amennyr
szűkséges. Mindezvik versre II
nép rövid választ énekel.

A pap elvégzi az abluciókat,
mínt most is. de nem olvas sem
mi Communiót. EhelyeH lelép
az oltárról az olvasőpolohoz,kö
szönti a népet és elénekli a
Poatcommuniót.

A diákonus énekli most az lte
missa est-et - minden misébe
ez kerülne kivéve a requiemet

, utána a pap áldást ad,
amelyre az egész nép feleli rá
az Ament.

A pap és a segédlet térdet hajt
most az oltár előtt és kivonul
a szentélyből. Vége a szentmi
sénele Nines utolsó evangélium.

Közleményének befeje7,ő ré
szében méltán mutat rá Clifi'ord
Howell: az olvasók most köny
nyen ellenőrizhetik, vajjon is
merik-e és értik-e eléggé a
szentmise szertartását, annak
szerkezetét és a különböző re
.szek jelentőségét. Mert hissen
nyilvánvaló f{ízi hozzá



hogy nem szerepel itt egye,tlen
változtatás sem, arnelvet a li
turgia szakemberei ok nélkül ja
vasoltak volna. Ehhez természe
tesen nem is férhet kétség. Biz
ton remélhetjük azonban, hogy
magukról az okokról ésa hoz
zájuk kapcsolódó érvekről,nem
kü!önbenu liturgiatörténeti és
pasztorális szempontokról is ka
punk még- majd, itt a folyóira
tunkban is, avatott t ájéko7.t,U
túst.

*
Azok közül az állatfajok kö

zül, amelyek csak az újabb kor
ban vesztek ki, az őstulok, a
.,bos primigenius" nagyban fog
lal.koztatta a természettudó
sokat. Ez az állat, amelyet nem
szahad összetéveszteni, mint
ahogy sokáig összetévesztettók,
az európai vagy az amerikai
bölénnvel - "bison bonasus" és
..bison americanus" --, az, eddi
g'Í meg-állapítások szerlru kere
ken 300 éve tűnt el földünkről.
Utolsó néldánvát, amelyről biz
tos tudomásunk van, 1627-boll
ejtették el a Visztula erdősézei

ben. Legalább is ezt ída Nicola.
Rusconi, kapcsolatban azokkal a
figyelemreméltó és elvi szem
pontból is jelentős kísérletek
kel, amelyeket az őstulok "visz
szafejlesztése" irányáhan végez
tek.

A paleontológusok és a zoo
lózusok mind egyetértenek ab
ban, hogy az őstulok hazája In
dia volt. Innen vándorolt be
EU!"ópába és És~,akafr.iklÍ?1l; m§g
a Jegkorszak végefelé, lépésröl
lépésre haladva, úgy ahogy a
környezeti változások kedvezőbb
éghajlatok és Ieeelők keresésé
re ösztönözték. Külön ösen Kö
zéoeurópa erdős síkságait száll
ták meg, ahol hosszú évezrede
ken át meelehetős zavartalanul
élhettek, Vég'ÜI is azonban az
emberi népesség szaporodása és
terjeszkedése egyre keletebbre

ezeritotta állományukat, ame
lyeta folyionos vadászat
amúgyis alaposan megritkított.
Életfeltételeik. amelyek Afriká
ban már jóval előtte tűrhetet

lenekké váltak, Európában is
fokozatosan romlottak. Számuk
folyvást csökkent, majd telje
sen elenyészett.

Hogy "rnik voltak az őstulok
külső .iellegzetességei, a reánk
maradt ábrázolásokból elég pon
tosan megállapíthatjuk, törnegé
ről és bonctani szei-kezetérőlpe
dig a esontmaradvánvok teljes
hi.telességgel tájékoztatnak. Az
őstulok átlagosan kétszer ak
kora volt, mint a mai szarvas
marha, a "bos taurus". Mariá
nak, vagyis válltájának magas
sága két móter, Szarvai két vé
ge közt a távolság ugyancsak
két méter, 'I'estvonala eltért a
mai szarvasmarháétól. A him
sokkal nagyobb és testesebb volt,
mint a nőstény. Utóbbinak ter
mete nem igen multa felűl II
mai szarvasmarha jól fejlett
példányának termetét.

Mint.hogy a mai szarvasmarha
az evolucíonisták feltevése sze
r int az őstulok fiziológiai el
korcsosulásából állt elő, a szá
zad elején több tudós agyában
is megfordult a gondolat, hogy
keresztezések és más genetikai
beavatkozásole útján ujból ki
lehetne tenyészteni az összes tu
lokfélék ősét, a "bos prímizeni
us"-t. Meg is indultak a kisér
letezések a legkülönbözőbb tu
lokfajtákkal, a kanadai és in
dián bölénytől kezdve az euró
pai szarvasmarháig, Nem való
színű azonban, hogy valahol is
kielégítő eredményre jutottak
volna, mert mindeddíz csak két
német zoológus, Lutz Heck é8
Heinz Heck jelent.éséről ~rtesiUt
a nagy nyilvánosság. Ebben a
jelentésben. amely még 1934-ben
íródott, a Heek-testvérek közöl
ték, hogy 20 éven át folytatott
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fáradozásaikat siker koronázta,
mert előállították azt a tipust,
amely hasonló az antik őstulok
hoz. Előadták, hogy bikaviada
lokban kitűnt spanyol bikákat és
jól futó teheneket párosították,
mint amelyek leginkább meg
ordzték az őstulok fiziológiai és
pszichikai vonásait. A végül is
kitenyésztett hímeknek már fe
kete a szőrözetük, akár az őstu

laké, s megvan 'a farukon a jel
legzetes. világos sáv is. A nősté
nyek vöröses színűek, Az uj
szűlött borjak színe szürke,
amely idővel megsötétedik, úgy
amint az őstuloknál is történ
hetett. S a Heek-testvérek csak
hamar be is népesítettéik a né
metországi állatkerteket az ő
tenvészetűkkel, amelyről még
szakkörökben is sokáig azt hit
ték, hog-y azonos a hajdani ős
tulokkal.

Cs-ak a háború után, amikor
cl tudósok ujból munkába fog-

A KIS ÚT

hattak, merűltek fel kétségek az
őstulok ilyen feltámasztását ille
tően. Egyre többen kezdték fir
tatni, hogy a Heck-Iéle állatok
nak nincs sok közük az ő8tulok
hoz. Nemcsak súlyban és tö
megben maradnak el messzo mö
gőtte, de hiányzanak belőlük a
valóban jellegzotes jegyek is,
köztük a feet vonala, oa szarvak
alakja és a testtartás. Nem be
szélhetünk tehát még "törpe" ős
tulokról sem; amit Heckék an
nak neveztek el, csupán a házi
szarvasmarha különböző válfa
jainak keresztseését tükrözi.
Legutóbb azután - mint Rus
coni írja - Kőhler, a közismert
kiváló biológus zárta le nemle
ges értelemben a vitát. Kimu
tatta. hogy az eredeti tipust még
elmélethen sem állíthatjuk visz
sza akkor. amikor az "elkorcso
sult" utódok csirasejtjében több
mint 60 kromozómával kerülünk
szembe.

... összetett kézzel kért és úgy könyörgött, mint egy kis gyer
mek, hogJ) ne álljak boldogsá.qa útjáoa, mert az illető tisztessé
ges nő, és csak akkor hajlandó férjem közeledését elfogadni, ha
az elválik tőlem és őt annak rendje és módja szerint feleségül
oeszi. Mit legyek luii.? Ut6végre van bennem annJli önérzet, hogy
ne fussak olyan szeké}' után, amely nem vesz fel. Amellett sa.}
nálom is, mert úgy lefofiyolt, min: egy csontváz. Mé.q al gyere
kekhez sem szól, sem. az anJ/jához.; persze, mert ez az én párto-
mon van. Csak azt tudom elgondolni, hogy menien, én nem var
rom mo.aam a nyakába, wtn bennem annyi büszkeség ...

Csakhogy ez nem büszkeség és
önérzet kérdése. hanem a hité
t~S erkölcse. Katolikus házassá
g-ot köt.öttek. vagvis holtomig
lan, holtáiglan való felbontha
tatlan frigyet. Ennek tudatában
hagyta el anyját és apját, így
adta oda leányság-át, igy hozta
világra gy,ermekeit és a magyar
házassásrkötési formula szee-int
,"ITe még kűlön meg is esküd-
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tek. Ez a házassáz Önt éppen
úgy köti, mint Őt és, e~yikük
sem mentheti fel a másikat. Ön
nek nincs módjában a férjét fut
ni engedni.. esrvszerűen azért.
mert ön nem illetékes ennek a
..szabadsázolásnak" a megadá
sára. A házastárs/ak akkor is
egymáshoz vannak kötve, ha
közben bármilyen testi-lelki baj
éri öket. Ha például az egyik



fél megörül, még a világi tör
vény sem választja el hitestársá
tól. És ha az a szerencsétlenség
éri őt, hogy érzékei fellázadnak
jobb belátása és lelkiismerete
ellen, a házastársnak akkor is
rnellette kell maradni és segíteni
őt ennek a nagy krizisnek a
legyőzésében. Önt ugyanúgy kö
tia fel nem oldható házassásri
kötelék, mint őt, és nincs mód
jában önérzetesen kitárni ,az aj
tót, hogy: menjen a most meg
talál t tisz,tességes nőhöz!

Mind a ketten súlyos megpró
háltatáson mennek most keresz
tíil : a hűség mezpróbáltatásán.
Nemcsak ő forog most a hűt

lenség veszélyében. de ön is,
amikor e,lakarja engedni a
nyugtalankodó kezet. Most kell
mellette 'állnia, amikor neki meg
kell vívnia nag-y harcátnlacso
uyabb ösztöneivel. elvan seen
vedéllvel, amely talán egészen
észrevétlenül lopakodott be szi
vébe, - egy sodró erejű élmény
nyel, amel" talán valóban tra
eikus módon szakadt rá, vagy
könnyelmű csábítással hálózta
be. Akár hozvan jött is, Önnek
segítenie, kell. hogy hú lehessen
a kötelessézéhez, amelyet őnnel

-- és Lstennel - szemben vál
lalt. hogy ne kelljen magát sz.é
g-ye1nie édesanyja előtt, aki csa
lódik fiában. hog-y házas ember
létére szerelmí kalandok után
futkos. - hogy ne legyen kény
telen azzal ámítzatni mazát,
hogy gyermekeiről maid bősé
ges tartásdi.ijal gondoskodni
fog - (mintha az apa nélkül
felnövő gyermekeket ki lehetne
fizetni néhány forint tartásdíj
ial n. Igen. melletto keH állnia.
hogy ő ne legyen kénytelen
megvetni önmag<át és hátat for
dítani az ISitennek és 'az ő bé
kéjének.

Persze, ez a mellette-állás nem
könnvű feladat. Nem, semmi
p setre, sem szahad azt az utat

járnia, amelyet levele végén em
lít: "csináljak botránvokat'l je
lentsem fel hivatalos hatóságá
nál I" Semmi esetre sem ! Ne te
gyen az önérzetnek és büszke
ségnek nevezett sértett hiúság
szerint, Ne csináljon jeleneteket
és ne engedjen a féltékenység
nek. Ne kérdezze: "Nem vagyok
már elég szép' Kedvesebb a má
sik. mint én' Persze, két gyer
mek sa hivatali munka mellett
a háztartást is gondozva. nem
lehetek olyan cifra, mint amaz,
aki mindent csak magára költ."
Nem, nem, így sem l Ez hamis
vágányra viszi és katasztrófába
fut.

Férjét mosr úgy kell kezelnie,
mint súlyos beteget, aki még
hozzá rossz néven veszi, ha 00
tegként kezelik. Tehát még ész
re sem szabad vennie, hogy
ápo.lják.

Beszélje' meg vele mégegys'zer
a helyzetet, Jelentse ki teljes
határozottsázaal. hogy semmi
e.setre sem válik, mert e2 az
Isten törvénye, a gyerekek java
ellenére volna és férjének, meg'
saját magának lelki nyugalma
ellen irányuló cselekedet. Aztán
pedig soha többé ne ér-intse est
a témát, Ha későn jön haza, 
későn jön; ha vasárnap nem
marad otthon - hát nem maradi;
ha szomorú, - hát szomorú, ha
mogorva - hát mozorva. Ne te
gyen me·gjegoyzéslt édesanv.in
előtt sem; azok előtt pedig, akik
híreket akarnak hozni rólnk.
zárja he ajtaját, mint veszedel
mes ellenségek előtt.

Élje tovább a békés családi
életet gyermekeivel. Talán fér
jét is megnyerheti annak, hogy
a gyermekei'\{ előtt derűs arcot
mutasson. Már elz is nag-yon so
kat ér. Ha férje bármi kedves
kedéssel, vagy figoyelemmel kö
zeledik. fogadia készség-esen és
ne kérdezze, vajjon felsz,ámolta-e
a másik ügyet. Ha nem közele-



dik, legyen türelmes a várako
zásban, meglátja, végül is ön
és a gyermekek fognak győzni.

Hogy túlsok az, amit követe
lünk t ezt nem lehet elvárni egy
asszonytól ~ Nem mi követeljük,
hanem az Isten, aki Önöket egy
életre összekötötte s akinek tör
vénye félreérthetetlen. Keresz
tény ernber számára itt nincs is
probléma (mert az Isten paran
csa egyértelmű), csak nehézség.
De Isten öntől semmivel sem
kiván többet, mint amennyit

NAPLÓ

férjétől is megkíván: szálljon
szembe alacsonyabb ösztöneivel.
tagadja meg azt, amit fellobba
nó vére sugall, gyakorolja a hű
séget hősi fokon - mindegyik
másmás síkon.

Egy mondatba fogl:alva: ko
molyan kell venni a keresztény
séget és ennek megfelelő elvek
szer-int élni az életeit. - Aki így
tesz, számíthat rá, hogy az Ur
isten megadja megnróbáltatásá
hoz II szükséees kegyelmeket.

F.

HUSZADIK FJVET lépi át ae 1935. Gyertyaszentelőjének: 1Vlp"
ján indult Vigilia. Eddi,oi története pontosan két külön évtized
n: válik. Az egyik 1935-től 1944 áprilisáig tart, a másik az 1946-08
'ujraindulástól egyelőre máig. A lap nem áll mea, tovább halad
szlÍmaival hónapról-hónapra; de a Vigilia első tíz évének szer
kesztője mégis 'megállhat egy piUanatrfIA az indulás huszadik év
f9f'dulóján. FJppen csak egy pillanatra. Éppen csak emlékezésre.
Eppen csak fö/mérni azt. ami húsz évvel ezelőtt. csirázni kezdett
az akkori Vi,qilia h.asnbiain: s ami kiérett belőle.

Mi volt az első Hz é» Vigiliája? Nem tudok tár,qyíla,qos len
1ii; húsz évvel eze'őftről az ifjúság és a férfikor közti időszak
leaszebb évei fénylenek felém. De azért ÚfJY érzem, hít'en fedik
az igazságot emlékeimr a magyar katolicizmusnak az a nemze
déke, amely akkor a Vigiliát létrehozta, lelki szorongásból és
8zükséglelből, - és saját lelki hiányainak, de egy al magyar ka
tolicizmus kultúrájában 'i.~ me.qlé1JŐ nagy iirnek a betöltésére al
kotta meg egykor ezeket a hasábokat. Mire eszméltünk rá mi,
akkori "fiatalok"? Arra, homl a maouar katolicizmus oolamiiue«
ideaenkedés és fázisdmaradás hullámvölgyében van a katolikus
1Jilágnak nem is egy, hanem több norm áramlata mÖ,qött. Mik
'voltak ezek az áramlato1.? Mindenekelőtt az egyetemes szociális
aondolat, amely világhorizonttá tágult. Másodsorban a világ ka
toliciemusának a modern korban ujjáéledt misztikai áramlata:

E modernkori misztikában az éledt ujjá élményekkel, kutaiás
.''0 l, élő szentekkel s élJ1,é vált tudományanyaggal, amit az uj
kor hajnala A?Jilai Seeni Terézzel, Keresztes Szent Jánossal, Ala
coeque Szent Margitlnl és a többiekkel adott a~ Egyháznak. E
modern. felú.iu 7ás a lelki életnek és az egyetemes emberiességneh
olyan példáját állította elénk, mint amilyen Lisieuxi Szent Te
réz, s olyan tudományos középpontokat teremtett, mint az E t tA 
fl e s O a r m e l i t a i n e s és szellemi köre. Ú gy éreztük, azt a
szellemi kincset, amit A'ci/ai Szent Teréz és Keresetes Szent Já-
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nos öröksége jelen:tetett - s ami iránt a magyar szellemi éle!
ruldig nem 'nagyon érdeklődött - meg kell próbáilnunk itthon is
megjeleníteni, s ha lehel, '1:alamilyen módon magyarrá tenni. An
nak, amire vállalkozt'ilnk, ez volt a tUlgyobb és súlyosabb része:
a maauar szellemiségben addig alig akadtak últörései.

Hogyan hajtsuk végre ezt a feladatot? Nem kívántunk sem
mozgalmat ala.pítani, sem tudonwnyos szeroezetet. Azt tettük, ami
Jfagyarországon természetes volt. IUyés Gyula fejti ki ,egyik
naplójegyzetében nagyon szellemesen, hogy Magyarországon az
irodalom a nemzeti és szellemi élet mindenese, mindent rá lehet
ruházni és mindent tőZe lehet várni. Mi is irodalmi orüánumot
alapítottunk. E sorole írója, aki itt csak az első tíz év nevében
beszél, legjobban teszi, ha inkább árnyoldalaira muica rá, arra;
ami törekvéseinkben bizonyta.lan, meaoolásuláebon. kitormcuülan;
.\zinvonalban olykor nem elég ldelégíiő voU. Mennyi ingfldozás,
Yfwnnyi egyenetlenség, m.ennyi [éteredménu. És csupa nehéeséa,
Minden szám anyayí bizony'talanságok, közt jött létre; lapunk
nem. /togy "jó" üzlet nem volt, de még csalo üzlet sem; s anyagi
rdapja hiányzott. MéY'is megélt; a Gondviselésnek bizonyára cél
.iai voltak vele. Sőt hatott is, egyre határozottabb sugárkörrel.
Külön szint jelentett a magyar szellemi élet színképében. Az idők

elnehezedtével pedi.Q egY1"e inkább, föladatának tartotta belevonni
programmjába rt harmincas évek végétől mind jobban és jobban
támadott e,qyetemes humanizmus és szabadsá,q »edelmét is. Ezt
a lap az első tíz esztenlő utolsó két évében legalább ugyanolyan
mértékben. képviselte, mint indulása időszakában lelki vtnuüko
zású programmját. 1944 márciusában jelent meg utQljára, azután
kél és fél évre elnémult a Vigilia, hogy 1946 decemberében u,jm
föltámadjon, eredeti p1'O!lrammjából megtartva mindazt, ami k'/
állta az időki próbáját.

Erről - a tnai Vigiliáról - netn kell szolanom. A lap otoasoi
tudják, mit [elentenek: ezek a hasábok. Az első évtized, Vigiliájá
nak szerkesztője az indulás huszadik fordulóján csak azt mond
hatja, amit az első évfoluam húsvéti számának vezető tamulmá
nyában a folyóirat mai, főszerkesztője, S í k S á n d o r irt, aki a
lap tervezésénél is ott volt s "A lea t o l i k u s i r o d a l om
jJ r' o b l é m á j á h o z" hozzászóló mindenkorra érvényes ieiteae
tései végén: ,,8 e r v i i n u t i l e 8 s u m u s; q u o d d e b u i tn u ...
f a c e r e, f e c i tn U s," - Esendő kis szolgák vagyunk; de amit
megtennünk seűkséqes t'olt, megtettük . '. (Possonui László)

ANGELO MAI. XII. Pius pápa 1954 április hó 3-án meleg
hangú levelet intézett a bergamói püspökhöz abból az alkalomból,
hogYa tudós világ az egyházmegye legnagyobb szülöttde, Angelo
lIl3.i bíboros százéves jubileumának meg-iilésére készül. Levelében
'a legnagyobb elismerés hangján szóla nagy tudós érdemeiről.
Angelo Mai a XIX, század legnagyobb és legszerencséeebbkezá
kutatói közé tartozik: éspedig' nemcsak egyházi, hanem profán
vonatkozásban is. 'I'öbbszázra rugó fel fedezésével egész serep;
klasszikus és keresztény író profilját sikerűlt gazdagabbá' és sok
oldalúbbá színeznie é>l mindenki másnál nagyobb mértékben si
került a késői ókor és :8 korai középkor irodalmára és általában
szellemi életére vonatkozó ismereteinket gyarapítania, Pedig- pá-



lyája egyáltadában nem úgy indult, hogy csendes és nyugodalmas
munkálkodásra nyujthatott volna. kilátást, Ifjúkora és tudós el
indulása a francia forr adalom ésa napóleoni császárság mozgal
inas éveivel esett össze.

1782 március 7-én született a bergamói egyházmegyéhez tar
tozó Schilparío nevű hözségben. Mivel tudós hajlamai korán je
lentkestek, szülei engedélvével ötödmagával együtt a bergamói
szeminárium egyik jónevű tanárának, Mozzi Alajosnak vezetése
<dá helyezkedett. Igy történt, hogy amikor Ferdinánd parmai her
{jeg VI. Pius pápa hozzájárulásával a visszaállítani szándékolt je
zsuiták számára aparmai Colornóban kolostőrt építtetett, a fiatal
Mai társaival egyetemben ide is követte mosterét, sőt 1799-ben ma
ga is. jezsuita lett. Mint novicius. az imént (1954 május 29---30)
szenttéavatott Pignatelli József atya mesteri vezetése alá került.
Mivel kevéssel ezután YII. Pius pápa IV. Ferdinánd nápolyi ki
rály sürgetésére a kettős sziciliai királyságban visssaállította a
.Jézus-társaságot, Pignatelli atya Colornóból Nápolyba tette át
működése szinhelyét, Mai itt főleg klasszikus tanulmányokkal
foglalkozott s többek közt a költészetben is figyelemreméltó pró
bálkozásokat tett. De a nápolyi tartózkodás is csak rövid inter
mezzónak bizonyult. A franciák már 1806 elején bevonultak a feb
tőivárosba és Pignatellit növendékeivel együtt Rómába való me
nekülésre kényszerítették. Mainak csak hasznára volt a változás.
Miután a collegium Romanumban befejezte teológiai tanulmá
nyait és felvette az egyházi rendet, az Orökvárosban csak .annál
nagyobb buzgalommal látott már megkezdett héber és görög ta
nulmányainak Iolytatásához, Még nagyobb kedvvel mélyedt bele
a paleografia tanulmányozásába. Két tanult spanyol jezsuita, Mo
uero és Menchaca útmutatásával ekkor ismerkedett meg a pa
Iimpszesetusok, vagyis az u.iból átírt papirusz- és pergamenia 
uok kivakart. í lletve lemosott eredeti szövegeinek előhívásával és
megfejtésével, Kiterjedt kémiai ismeretei révén hamarosan mes
tere lett ennek az akkor még uiszerű tudománynak.

Már jónevú kutató volt, mikor a forradalom ismét lendítő
J"g nyult bele életébe: Napoleon Róma bekebelezésa után szigorú
paranccsal kötelezte mindazon olasz alattvalóit, akik a főhatósága
alatt álló olasz királyság területoo születtek, hogyeredJeti hazá
jukba térjenek vissza. Mai a parancs értelmében mesterével, Mozzi
atyával együtt Milanoban telepedett meg, Ht hamarosan bejá
ratos lett a világhírű bibliotheca Ambrosianában, sőt. 1813-bell.
könyvtárőri kinevezést nyert. A könyvtár kimeríthetetlen gaz
dagsága hatalmas lendítő erőt adott a fiatal tudós kutató kedvé
IH~k. Ugyszólván mirulen idejét kedves kódexei közott töltötte é~
egyre tudatosabban a palimpszeeztusok tanulmányozására speci
alizálta magát. Mivel pedig azérencséde semmivol sem maradt
mőgötte kutató kedvének, egyiksoonzáci6s felfedezése a másikat
követte.

Első nagy sikere az Ulfilas-féle gót bibliafordítás jelentékeny
töredékének. Szent Pal leveleinek megtalálása volt. Ezt követte
a II. század ,e.gyik nagytekintélyű rétora. Marcus Cornelius Fronto
(t 170 k, Kr, u.) irodalmi hagyatékának napvilágra tárása. Hali
karnassosi Dionysios római történetének, Porphyrius ujplatonikus
bölcselő és a zsidó Philo 'több eredeti munkádának, Antoninus
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Pius (138-161), Marcus Aurelius 161-180) és Lucius Verus (161
169) császárok több levelének, aezibillai jövendölések 6. és 14., ké
sőbb még 11-13. könyvének és több ókori Vergilíus-kommentác
nak a felfedezése.

Ezek a felfedezések egykettőre a szerencséskezű kutató felé
terelték a tudós világ' f'ig'yelmét. VII. Pius pápa 1819-ben Con
salvi bíboros-államtitkár ajánlására a vatikáni könyvtár első
órévé nevezte ki és, hllg'y annál teljesebben élhessen hivatalának.
felmentette szerzetesi fogadalmai alól. Utódai hasonló megbecsű
lést tanúsítottak iránta s Hgymás után vatdkáni kanonokká, ró
mai prelátussá, apostoli protonotár-iussá és a Propagandh tit
kárává nevezték ki. V&gül XVI. Gelrgely pápa 1838 február 12-én.
Mezzofanti Józseffcl, a XIX. század legnagyobb nyelvzsenijével
egy napon, bíborosi címmel tűntette ki és több kongregáció mel
lett rábízta a vatilcáui könyvtár és a vele kapcsolatos gyűjtemé

nyek vezetését.
A külsö fény és ragyogás 'azonban semmit sem változéatott

Mai egyszerű életmódján. még kevésbbé munkatempóján. A va
tikáni könyvtárban ugvanaz a fáradhatatlan kutató maradt, aki
nek az Ambrcsinában bizonyult. A szerencse egy pillanatra sem
pártolt el tőle. És ez természetes: hiszen la világ leggazdagabb
gyiijteményének akkor még jórész,t feltáratlan kincsei közt kuta
tott. Világi vonatkozásban legszerencsésebb fogása Cicero rég
óta keresett államtudományi munkájának, a De republicának fel
fedezése volt. Nem kevésbbé je.lentékeny szelgálatot tett a tudo
mánynak a Justinianus-előtti jogaIkotás számos töredékének.
Aurelius Symmachus több levelének és Julius Victor retorikájá
nak napvilágra hozásával. Működésénok súlypontja azonban a
vatikáni korszakban inkább a patr-isetikána és a kereszitény iro
dalomra esett, Szerit Agositon, Nagy Szent Vazul, Szent Atanáz,
Aranyszájú Szent János, Nolai Szerit Paulin: Naziánzi és Nyssai
Szent Gergely, Alexandriai Szent Cirill egész sereg ismeretlen és
kiadatlan munká.iát sikerűlt meg-találnia, Irodalmi feUedezéseinek
száma idővel 359-reemelkedeU: olyan szám, mellyel egyetlen
elője és utódja sem dicsekedhetik.

Mai azonban nemcsak szerencséskezű kutató, hanem elsőran
gú tudós is volt; nem elégedett meg az ismeretlen szövegek el
olvasásával és hozzáférhetővé tételével. hanem rninden oldalról
fpl is dolgozta és méltatta is őket. Kutatásainak eredményeit
négy monumentális Hagy vállalatban tette kőzzé,

A nagy tudós élete fogytáig fáradhatatlanul dolgozott, A ha
lál 1854 szeptember 13-án érte utol rendes nyári pihenő helyén,
Albanóban. Érdemeit már életében viláaszerte elismerték és mél
tánvolták. A kűlönbözőakadémiák siettek tagjaik közé iktatni.
Az angol akadémia nagyaranyérmet veretett tiszteletére ezzel a
körírással: Angelo Mainak.va palimpszesztusok felfedezőjének és
megfejtőjének. A mostani százéves ünneplés tehát olyan embernek
szól, aki mindcn teekintetben rászolgált. (-bg-)

A HEDSRA 370-ik évében, Kr, u. 980-bnn Eisenében. Bookara
mellett született Abu Ali al Hozain Abdullah ibn al Hozim ibn
Ali ibn Szina, vagy latin néven (az első és utolsÓ szótagpárból
összevonva): Avicenna. A Hedsra 1370-ik évében millenáriumot
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ült az Iszlám Eisene ma a Seooietbirodalom. városa. az Amu Darla
partján fekvő Bochara seonietköztársaság. s Aoicennará! a szov
iet folyóiratok is megemlékeznek, de Avicenna korában Bochara
irtini tartomány volt s Irán révén az Iszlám kultúrkörének tagja..
Ezért két címen ünnepelhette Teherán is Avicennát, ki ezer hoai
évvel ezelőtt seiiletett mohamedán, perzsa állami tisztviselő fia
ként.

A teheráni kongresszuson, mely most 1954. áprilisában zajlott
le. 27 küldöttség vett részt. Külön érdekessége volt az ünnepsé
geknek. hogy a római Szentszék is kűldiitt képviselőt Kutsch S. J.
és Me. Carthy személyében. Még egy katolikus pap volt a kon
gress.zuson, P. Anawati dominikámus: atya, aki az Arab Ligái; kép
viselte. A többi résztvevő egészen kÜlönböző foglalkozású világi
tudós volt: avicentalista, iranológus, nyelvész, orvos és hiouuru«
~ megfelelően annak a sokoldalú tevékenységnek, amit a poli
hisztor Avicenna a különböző tudományok terén kifejtett és meg
felelően annak a sokszerű hatásnak. amelyet a szeuemi élet kü
lönböző terein elért. Hiszen az ő ötkötetes orvosi kánonját még
1~50-ben is használták Lőwerben és Montpellier-ben. A fieioló
ina; hygienia, pathologia és therepeutika [e.esei a reneszánsz év
századaiban is megadták neki az orvostudomány fejedelme (rais)
cimet, amint a korabeli bölcselők is fejedelmükként tisztelték.

Avicenna elsősorban orvos volt - még állami hivatalát is
annak köszönhette. hogy a bocharai szultánt meggyógyította. ki
~tán tanácsosává, majd miniszterré tette. Talált azonban időt ar
ra is. hogy az állami ügyek elintézése után elmélkedjék és foly
tassa azt o. filozófiai munkát, amit ispaháni tanár korában kez
dett. Estéi könnyű szórakozással teltek el - nem volt aszkéta.
Hihetetlen munkabirása volt. ötvenkét éves életében na.gyon sok
művet alkotott - azt írják rála, hogy utazásai alatt lóháton üLve
is írt. Főműve a K i t a b a s s i fa (A gyógyítás könyve). Ez
azonban nemcsak. sőt nem is elsősorban orvosi kérdésekkel fog
lalkozott. hanem summaszerűen iisszeioqla.to. a logika, fizika. me
tafizika igazságait. Ezt a 18 kötetes arabnyel.vŰ enciklopédiát
Gundisch (és Avendahut) lefordította és a fordítás a XII l. század
egyetemein nagyban hozzájárult az aristote.esi irány megerösö
déséhez. Avicenna Aristoteles kedvéért tanuít meg görögül. A
bizánci birodalom elzárkózottsága okozta azt a különös jeienséget,
hogy Aristotelest arab közvetítéssel. ismerte meg a latin világ.
Erről a hatásról P. Anauiaii szólt, kiemelvén, o. nagy Aristoteles
tisztelő Aquinói Szent Tamás és Anicenna felfogásának kűlö,.,l)··
séoét;

Szent Tamás kora a bölcselet történelmének talám. legviharo
sabb korszaka volt. Az akkor már kétszáz éve halott Avicen~a
gondolatsorai ott kava.rogtak a küzdő felek, Platon és Aristoteles
hívei között. Sajátos jelenség volt: a. moha.medán filozófust. aki
'Itek enciklopédiáját a. ba.gdadi kalifa e'éaettette (Kr, u. 1166),
mert nem tudta tételeit beleilieszteni a. Koránnak szerinte helyes
értelmezésébe, a. gyaurok tanulták és belső ~,itáikban döntőbíró
kh.t fogadták el, mint aki nem vá!asztott mereven Platon és
.Aristoteles között.

A ma négy részre seakadtan: élő Mediterra,neum gondo1atvi.'á
gána1c motivuma.i adta.k találkát egymásnak Teheránban s tft>Ö-
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götte ki nem mondottan. Platon és Aristoteles. Az ellentét ma
sincs feloldva. Pedig a tudományos világképnek megváltozása 
főleg a fizika és biológia terén, ahol még ingathat(J)f;lannak vélt
nagyságok tanai kerültek revizió alá és az anyag ezerkezetéről
vallott felfogás egészen új perspektívákat nyitott meg - sürge-
tően kíván ieloldást.

Mikor a VII. század elején az Iszlam népei leszakadtak a Fö!d
közi tenger partvidékeinek: akkor már szakadozó egységéről, még
nem volt mohamedán világnak egységes, önmagában zárt és bel
ső ellentmondás nélküli ideológiája. A Korán maga nem volt eléD
- úgy látszik, alkalmas sem - arra, hogy beilleszkedjék egy lo
gikai keretbe. Az a veszélyes tétel, hogy: "C a e s a r s u p r a
g r amm a t i c t o 8" nehézzé tette egy bÖ.'csfiletileg védhető és el
fogadható világkép kialakulását. Csak a Hedsra után kétszáz év
vel próbálta meg a bagdadi Al Kindi (meghallt Kr, u. 873). majd
utána a nagyhírű Al Farabi .meghalt Kr, u. 950) beilleszteni a.
Korán szétfolyó és Mohamed életszakaszai szerint alakuló szuv
ráit a görög bőlcselet kereteibe. A plátoni (vagy inkább neopla
tonikus) felfogás mindjobban helyet adott a szabatosabb aristote
lesi iránynak, amiben talán legnagyobb része volt az erősödő gö
rög hatásnak. Ú gy mondták: "A sorsban való hit a híd a gö
rögök és az I szlam között".

Al-farabi után Avicenna helyzete könnyebb volt - bátrabba.n
és önállóbban irhatott. Szerinte minden, ami létezik, az anyag
nak és az eszméknek a világában létezik. Az egyetemes lényegek
még a dolgok létét megelőzően élnek az isteni értelemben. Azután
élnek az anyagban testet öltve, végül élnek az emberi értelemben.
A megismerés lényege szerinte, hogy ami az anyagi megvaiósu
Iás előtt (ante res) anyagtalan eszmeként az Istenben élt, majd
anyagi meyvalósulásakor a létezők immanens lényegét alkotva tá
rul e'énk: (in rebus), azt az emberi értelem megragadja (post res)
és nevet ad neki.

Avicenna tanítása, hogy a nem szükségszeruen létezők léte
vel igazolja egy 'szükségszerűen létezőnek létét, aki létezik és ter
mészeténél fogva birtokolja a létezés és élet teljességét. Ez a létező
,az Isten, aki minden létezőnek teremtője és fenntartója, a leg
főbb értelem, a legfőbb jó, a ra.qyogás és a legtisztá.,?b szépség.
Az emberi lélekről azt tanitia, hogy szorosan egyesulve van a
testtel, mégis szellemi szubstancia, magában tökéletesen egyszerű
é., halha.tatlan.

HOL HALT MEG A BATRAK BÁTRA ~ ..Katonák. egyenest
a szivembe l" - kiáltotta a .,báltrak bátra", Napoleon híres tábor
noka, Nev marsall 1815 december 7-én a kivégző katonáknak; a
30l'tÜZ eldördült s a napoleoni csaták hőse holtan esett össze. Más
nap temették el a Pere Lachaise-ben ; ma it ott nyugszik. Leg
[;lábbis így tudja ezt Franciaország és a világ. kivéve az amerikai
Dél-Karolinát, mely váltig' dicsekszik, hogy az "igazi" Ney mar
sallnak ő adott végső földi nyugvóhelyet,

Third Creck kisváros temetőjében valóban máig látni egy sír
követ, ezzel .a fölírwttal: "Pierre Stuart Ney emlékére. aki Fran
ciaorszáeben született és Napoleon Bonaparte alatt a Forradalom
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katonája volt. Meghalt i846 november Ifi-én, hetvenhét éVM ko
rában".

Ki volt ez a titokzatos "Ney marsall", A kérdés nem is volna
olyan érdekes, ha Amerikában nem akadtak volna "irók", akik
Michel, a tábornok és e Pierre Stuart azonosságát hangoztatva
egész fantasztikus Nev-legendát koholtak, olyannyira, hogy vé
gül is valódi tudósoknak kellett kideríteniük nem ugyan az igazi
Ney marsall 1815 decemberében végleg lezárult sorsát, hanem en
nek az ál-Neynek a kilétét.

Stuart 1819-ben tűnt föl egy Cheraw nevű délkarolinai köz
ségben. Hatalmas termetű, katonás kűlaejű ember volt, nyelvtaní
tónak jelentkezett s a helybeliek örömest alkalmazták. Csakha
mar a vidék legműveltebb emberének tartották. Sok helyen meg
fordult, mindenütt mint tanító; tekintélye egyre nagyobb lett,
mert hovatovább híre terjedt, hogy valójában nem más, mint ti
nagy marsall, a világ legbátrabb katonája.

Honnét keletkezett ez a hiedelem.I Stuart meg-lehetősen szűk
szavú volt származását illetőleg, mindössze arra célozgatott, hogy
régi katonacsalád sarja. A vele egyivásúak mód.iára szívesen kel
tette azt a látszatot, mintha bizalmasabban ismerte volna a napo
leoni háborúk egvik-másdk kiemelkedő alakját; és Dél-Karol.iná
ban bizonyára se nem nehéz, se nem kockázatos keresztnevükön
emlegetni Eylau, Wagram, Austerlitz vagy Berezina hőseit. Kü
lőnösen ha az ernber kissé kapatos! Mert Stuart Ney később rá
szokott az italra, és most már maga is megerősttette keletkező
legendáját; sőt állítólag halálos ágyán határozottan kijelentette:
,,r am marshal Ney, of France". Amiroaztán Third Creck derék
lakosai rávésték sírkövére az említett föIírást.

Egy titokzatos sírkő s egy zengzetes történelmi név mindig iz
gatja a fantáziákat. Csakhamar munkába álltak a ;,kutatók". Do
kumentumokat gyüjtöttek. Ney öngyilkos akart lenni, mikor hí
rülvette Napoleon halálát. Ney búskomorságba esett,amikor a
Sasfiók haláláról értesült. Nev sokat mesélt Napoleon híres csa
táiról, És Nev egyszer meglátogatta a falu asztaiosát, rámutatott
egy készülő koporsóra és rejtelmesen 'azt mondta: "Egyszer azt
hitték, engem is koporsóba csukhatnak". Végül évek multán meg
jelent Third Oreekben egy bizonyos Nevmann. aki Ney marsall
fiának mondta magát és apja sírját kereste! E megcáfolhatat
lan érvekhez most már csak azt kellett ..kimutatni", hogyan szö
kött az agyonlőtt Ney marsall Amerikába.

Mi sem egyszerűbb: úgy, hogy nem Iőtték agyon ! És a köz
ismert kivégzés l Ügyesen rendezett színjűték, semmi több. Stuart
NoY "történészei" remekül rekonstruálták a dolgot, mégpedig "a
szép Ida", azaz, Ida St. Elme kalandornő segítsésrével, akinek
"Egy kortársnőemlékiratai"címmel jelentek meg annakidején a
-- szélhámosnő Iantáziájára valló - memoárjai. Fűtémájuk: Ida
lángoló szerelnie a marsall iránt. Nyilvánvaló tehát, hogy Ney t
barátnője mentette meg! Mégp,edig ugyanazoknak az angol tisz
teknek a seg-ítségévelvakik pár héttel a bátrak bátrának kivégzése
után Lavallette tábornokot megazöktették. Az angolok rokon
szenveztek a Császárság bátor katonáival. Párisban ekkor Wel
lington volt a teljhatalmú úr. Megvannak tehát a szálak: Ida, a
három tiszt és Wellington kifőzik a tervet, illetve Ida kifőzi, a
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három tiszt bemutatja őt Wellíngtonnak. s az admirális, akí nem
tud ellentállni a női szemeknek, ráadja plácetját,

Kiviszik tehát Nev marsallt a vesztőhelyre. Elhangzik a ve
zényszó. Nev elkiáltja közismert végső szavait s rácsap a rnellére:
ezzel a gesztussal összetöri zubbonyaalatt a vérutánzó vörös lé
vel telt üveget; II katonák belelőneka Ievegőbe és Ney összeesik.
A "hullát" beviszik a közeli kórházba, de a koporsóba már egy
csomó követ raknak nehezéknek s a "halott" Neyt éjszaka ki
r-sempészik , Bordeauxban hajóra száll Amerika felé.

Nos, 1874-ben egy ameirikai lap riportere a következő fölfede
zést közölte: kinyomozta, hogy 1815 decemberében egy Petrie nevű
waterloói veterán indult el az Egyesült Aliarnokba Bordeauxból.
A fedélzeten csakhamar fölismerte Ney marsallt. hajdani parancs
nokát; figyelemmel kísérte és Charlestonben, amint kikötöttek, a
nyomába szegödöté, látta, amint egy boltban fuvolát vásárolt;
- s tudvalévő, mily szenvedélyes fuvolás volt Ney marsall! Pet
rie aztán, sajnos, nem láltt'a többé a tábornokot,

Hogy végül a hiteleis adatok sora teljes legyen. 1920-ban egy
angol szabadkőműves a párisi N agy Orient páholy levéltárában
saját szemével látott egy köteg levelezést 1816-ból; egy "testvér
nek" titkos Amerikába szökéséről volt szó benne. Kire vonat
kozhatnék másra, mint Ney marsallraj

Bertier de Savigny. aki ez,ta "tudományos" csodabozurait a
tollhegyére tűzte, joggal jegyzi meg, hogy Dél-Karolinában megle
hetősen furcsa fogalmakat táplálhatnak a történetírásról. Talán
még furcsább azonban, hogy akadt tudós. aki legalább annyira
komolyan vette, ezt a f'antasatikus legendát, hogy nem szánta cá
falatához az időt és a munkát s azt a jobb sorsra méltó tudomá
nyos apparátust, mclvet ennek érdekében mozgósított. "Kezünk
közt van - írja Savigny - egy kitűnő amerikai történetírónő
széleskörű kutatúsok alapján megírt kifogústalan kritikai műve,
rnclynek az It célja, hogy szétoszlas.sa II thirdereckiek illúzióit" .

Kérdés. vajjon sikerül-e. Hiszen a jó délkarolininiak még
legutóbb is űnnepelyesen megülték. stílsserűen sírja fölött, az ő
saját Ney marsalljuk halálának százados évfordulóját. (R.)

A SÜKÖS.DI FHESKÓ. A huszadik század embere állandó lel
ki feszültségben- él. A társadalmi. politikai és gazdasági átalakulás
mélyen megrázta, Fogalmait, az életről alkotott és örökölt kép
zeteit összezavarta. Ez a külső körülményeit oly döntően befolyá
soló átalakulás a lelki PIet területén is gyökeres változást ered
mélyezett, Nem állítjuk, hogy II tömegek lelki átalakulása. hí
vővé-válása már: bekövetkezett. A kollektív hid, amely az új vi
lágkép kialakítására, a mai forrongó állapotok Iecseudesítéeére
hivatott, ma még csupán csírázóban van.

Ennek első jelentkezését éppen az egyházművészet terén érez
hetjük. Az egyházművészetben, amely az utolsó két évszázadhan
mesterséges üvegházi növényként tartotta fenn életét. Teljesen el
szakadt az élő művészet termékeny áramlataitól és a megszokás
lomha erejével a keresztény tömegek izlését is a giccs uralma
alá terelte. Igy állhatott elő az a különös helyzet, hogy a tisztán
formai, az átélése tökéletesen nélkülöző, keresztény ideál.iainkat,
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hőseiuket ŐS szeutjeiuket éppen benső 'tartalmuktól . megfosztó,
stílustalan stílus vált uralkodóvá egyházművészetünk egész te
i-ületén. Az új egyházművószet ennek a tarthatatlan állapotnak
üzent hadat, A képzőművészetekben ujból ős önként feUép az
igény a lelki élet- problémái iránt. Ez már nem mesterségesen,
p.álYázatokkal táplált érrieklődés, mínt a 19-ik században, de a lel
kekben. a szivekben ujjáéledő vágy. A vajúdó új világ forró
vágya ez, amely megút-iuti és megihleti a huszadik század új mű

véssetét.
Az új magyar egyhazanűvészet is errnek a meg-újh ódásnak

pregnáns jeleit mutatja, Képzőművészetünk az utóbbi évtizedek
formákat bontó, látszólag a hagyományokat lábbal tipró harcai
ban, valójában az újjászületés lehetőségeit kereste. Összetörte a
közvetlen mult nyomasztó terhét, hogy fl tényleges hagyományok
gazdag örökségéhez jusson, Összezúzta a l'art pour l'art tetszetős

elméleteit. hogy az élet lényegéhez hatolhasson. És ezen 'az, úton,
a művészct valódi hagyományainak keresése közben, uiból fel
í'edezte a legnagyobb hagyományt. -u hitet, a lélek igénvét. Igy
csrrázott kia romok küz,ött,eleiute félénken, alig észrevéve az
új magyar egyházművészet, Aba Novák Vilmos, mai egyházmű
vészetünk egyik legnagyobb, legbátrabb úttörőie nyelvújításnak
nevezte ezt a megíudult harcot. Nvelvújításnak, mivel teljesen
ujra kellott fogalmazni mindent.

Ezek a gondolatoka sükösdi freskó előtt rajzottak fel ben
nünk, mint egykor Jászszentandráson. Aba Novák Vilmos Utolsó
Itélete.láttán. Aba Novák szava régen hangzott el, és néha sziute
úgy tünt, hogy életműve pusztáhan elhangzotteeó volt csupán.
Korai halálávalegyházmüvésze,tünk f'ájón nélkülözte azt a bátor,
heroikus hangot, amely torzóban maradt élete művét végig jel
lerneste.

Nem véletlen, hogy Kalocsai Prokop Péter, a sükösdi Min
denszentek-f'reskó alkotója, az-abanováki örökségbe, kapcsolódott
be. Nem véletlen, mert a fiatal festő egyúttal p.ap is. Egy kis el
dugott faluban lelkipásztor. Pap és festő. Minő ritka és szerenesés
társulás! A hivatás-szolgálat milyen kitárulását, minő lehetősé
geit igéri. Nem csupán szóval hirdetni az, Igét, de meg is je
leníteni azt, a papi hivatás. a felkent kéz különös ihletet adó ere
jével. Ez a szándék, amely pedig freskójának tanúséaa szer-int
eleven erővel él a fiatal pap-festő lelkében, magától értetődően
teiÍÍe ő't az abanováki hagyomány örökösévé.

A sükösdi barokk templom főoltár mögötti szentély-falát dí
szíti a hatalmas, mintegy 90 négyzetméter felületet elborító fres
kó. Nem kis feladat eg~" sokat tapasztalt művész számára sem ily
nagy területet benépesíteni, élővé varázsolni. A fiatal művész
bravúroson meghirkóaik ezzel a nehéz feladattal, pedig ez volt
első. ilyen nagy rnéretű vállalkozása,

A főtéma, mely a freskó felső régióján uralkodék, Krisztus
királysága, az Atyától való megkoronázása, Az Atyaisten örök
nyugalrnú és Krisztus gondoktól terhelt, messzenéző carculatában,
az angyalok diadalt, örömet, megrendülést és Iesujtó itéletet ki
fejező mozgalrriasságában a földöntúli lét f'enségét, erejét, a szí
nek csillogó pompáiávnl, a mozdulatok ritmikus ellentétével. a

106



tömegek harmonikus elosztásával varázsolja ellrinető erejűvé. A
Szentháromsáz; minde.i keg-yelem forrása. a kompozició magva,
amelyből a fehéren lebeg-ő Istenanya közvetítésével árad a kegye
lem ,a földi lét vándoraihoz. Ez,t fejezi ki a megkapó bensőséggel
ábrázolt hófehér jelenés. a freskó középterében, és vezeti át a
szemet a kép alsó régióiba, a jók és gonoszok világába. Balra a
kegyelmi életet élők csopor-tját látjuk, jobbra pedig a hét fő

bűn egy-egy mezszállottját, A kompozició felső részében ural
kodó fenség, a Szentháromsárrot körülvevő szentek imádságos
nyugalma itt. a hívők csoportjának bensőség-es leírásává és a bűn

measzállott.iaiuak markáns jellemzésévé alakul át. A freskó hár
mas tagozódása r itmfkus ,egyensúlyt teremt, annak ellenére, 
vagy talán éppen azért --, mivel kifejezési formája, szfnei, n rajz
dinamikája az 'alkotó kűlőnböző lelkiállapotát tükrözi. A felső

mezőt a művész hódolata, leborulása ihlette. diadalmas hite a
túlvilági létben. A közérisőt gyermeki szereteten Szűzanva iránt,
óe az alsót a földi lét gyarlóságánJak átélése, a jó és a gonosz
örök kűzdelrnének kifejezési vágya. E-lelkiállapot két pólusa eev
részt az áhítat fensége, másrészt a bűnök feletti felháborodás
háborgó indulata.

Kaloc-sai Prokop Péter soka.t valósított Illeg' a maza elé tű

zött feladatból. Fenntartás nélküli elismerést érdemel elsősorhan
11 bátorságáért, őseiuteséaéérf. Élt az alkalommal, hogy nem be
folyásolta senki. öt mazát peJig művéuek tarrúsá.e» SZCl''Ílü csak
nzaz egyetlen cél vezette. hogy szivének ih letét, indulatát, sugal
mazását kövesse, Erényei, hibáieg'Yaránt ebből a szinte perzselő

tűzből, II befelé néző hevület lázából születtek. Eszel magvaráz
ható n éha nyerseséne. A kivitel iH-ott egyenetlen elnazvoltsáaa,
a léptékben előfordult'! kisebb 'aránytalanságok és ,aze'gyes me
zők közőtj.i átmenetek nem mindisr harmonikus megoldása. De
ezek a hibák. arnelvek nagyrészben tapasztalatlanságból is
folynak- hiszen amint már mondottuk is, ez volt első nagy al
kotása -, e,1enyészneka művében megmutatkozó szándék és la
kivitelben ;ielentkező sokatigérő felkészültség előtt. Elsőrancú

komponáló kész:ség'. biztos rajztudás, kiváló színérzék és főleg
igen erőteljes jellem-ábrázolás egyesül benne nagyfokú képzelő
erővel, Mind olyan tulajdonsáz, amelyek sainte nrsdesstinálják
az alkalmazott feladatok - la freskó, a. szekkóvaz üvegablak, mo
zaik művelésére.

A süktisdi freskó 1!'50-hen készült. Azóta négy év telt el, és
nem tudunk róla. hozv a fi a tal pau-művész újabb nazvobblétek
7p i íi fpJndatho7. jutott volna. Kisebb művei - így az urrvancsak
Sükösdre készül}, egyes szeriteket ábrázoló freskó-sorozat. készü I
tek el azóta. De ezek inkább csak sturliumoknak tekinthetők; nem
késztethették a rnűvéset tel.ies erőkifejtésre. E,gyik-másik fiznrá
júban ~ így főleg Szent Ferenc alakjáhan - felcsillannak itt is
rendkívüli képességei, de ugyanakkor azt is mesr kell állanita
n unk, hogy bizonyos stílusbeli bizonvtalansáz jelentkezik ú.iabb
alkotásaiban. A szentek figuráihan és a, Szent Család oltárképén
bátor; őszinte hangja mintha kisséelbágvadna, Érezzük, hogy ke
resi végleges stílus áJt, de hitünk szerint nem e'ZI a helyes iránya
fdlődése továbbérlelődésének.A Mindenszentek-Ireskón meaütött
férfias, az őskereseténv bazilikák fenséges hangját felíMrő st í-
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lus felel megegyéni.sé.gének. Ezt érlelje tovább, tokintet nélkül
a gáncsoskodókra. A ma még talán felhangzó tiltakozás, gúny ne
zavarja! Akik nem értik meg' szavát, azoknak fiilél.go, szeméig'. szi
véiz még- nem hatott el a, mélyről egyre. inkább feltörő sóhaj, az
cgvre erősbödő kívánságaz egyházrnűvészetőszinte alkotásai utá!;.

. (Kopp Jeno)

EGY SZOClAUS KISÉRLlCT. SpnnJJolor.~zá.'l «eocuilis elma
radotisáua évtizedek óta c'é:q[Jé kiizismert, Ma is Rurópa c(IJ/ik
lcghátramnradoftabb országa. Az IL na.qy seocuiiis feszültség,
amely az Ibériai félsziqelen metnmitatkoeiíc, itt is ott i8 bizonyos
leezdeménuezéseket és kisérleteket kelt életre, Katolikus szemront
Ml talán a. legérdekesebbek eouike Emilio Berunieni pl'ó1Jálkozá
,WI, amPlyről a Neue Zitrcher Zeitun.rt mromán «zdmolu.nk: 1Je. Emi
lio Benanieni értelme és kiváló~áqa nuír akkor feltünf tanárainak,
amikor mé.a az ClJ:1le femen biilcselet i tárouakkal toolalkozott; A
1JOlaárháború kilenditette eredeti pályójáról. Tanulmán:uai mea
szakrultak és a fialalember 'elhatríroz'ta, horm pap lesz. Kiilföldre
keriilt s meatomult anaolul, franciául és olaszul. Leainkább azon
bau ae orosz t1JJell' érdekelte .~ minda«. amit akkoriban le.qinkább
csak oroszul lehetett oloasni. Beh.aumm kezdett fog'alkozni rt marxi
lenini tanítással. Hamarosan. hírnévre tett szert hazáJában,
niini modern, «zociáti« seemnontbo! képzett pap. Mala(Ja püspöke,
Aiutel Herrera is érdeklődni. kezdett u fiatal pav iránt. Heirera
piispök maaa is erntike a leoérdekesebb főnapoknuk Spanyolor
szá oban. Min! kiválrJon k:(',Jzeft .io.aász és é'es tollú bátor publi
cista. kezdte életpályáját. Ő alapította a "Ya" című katoliku» na
lJilapot és elnöke noit onnok a kereeztérni demokrotikus pártnak,
amely szemben állott Primo de Ri.rera tábornok diJclrdúrá.iával.
Ilerrern csak hosszú közéleti prílyá,in derekán, 50 éoes korábtu:
seentettette manát parmlÍ ('S a Szentat?l(/. eoéeeen rövi([ idő mul
fán piispiikké '/W1'C<Je ki. Heluzete nem k;;nnl/ű, mert ('(/1/ike azok
nak a főpa/Joknole, akik: a span1fol niis/löki '/,:01'1)(/11' tel.ie« lélekkd
és narlY enerauioal erőteljes társndalrni u:jjárend~zést kívánnak,
19-[8 'n;llarán Jl.fala(lában szociálisinfh,ctet n.1apítoft pUJJOk részé
re s az ifJú Emüu: Benaoeniét, mint nta!Jántnnárt híutamell az
intézetbe.

N é011 é'/l1'cl ezelőt! a kormdnijzat áihelueztette az intézetet
Madridba. Kibő1Jítetfék és laikusok s.zámára is hozzáférhetővé tet
ték s az eimkor! kis intézet: oolosáao« etruetem-iéíéoé 1,áltozott.
Emi'io Benamentét szemelték ki (l, rektori székre é.\' a tehet séoes
'fiatal pap előtt fényes pálya bontakozott ki. Kiirmsezeténeí: és a
hlvotalos fórumoknak 7eqna,QJ/Obb meglepetésére azonban Benn
rent lemondott a kilátásba h.eluezett tudományos posztról, lemon
dott a karrierről, titer! - leaoláhb is to» okoita me.Q - al ,qya
korlatban akarta seocuilis mun~~áját kife.i'eni és elképzeléseinek
maooait eliiltetni. Tervét püspöke, előliáró;Ía és bardt.ia. Herrera
meleoen. párffO,oolla és Benament ma, Mn7aqa külvál'osában püs
pökének [obbkeze és pótolh.atatlan munkaidrs«.

Benaoeni elh.atározását csak az értheti, mea, aki már hallott
oalamit az ottani szociális állapotokról. Malaqa 240.000 lakoeú vá
ros. de valóság.qnl tükre az eaész Dél ,qazdasá.lJi nstomorústiatinak.
Lakosságának többsége hihetetlen nélkülözések közepett él. A mun-
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krdeliételek ezen a vidéken egészen el1fépzelhetetlenül rosszak, a
cukornád ülie l1,én1Jek és a szánfóföldek dúsgazdag nrunthirtoko
,~ai birják a földet s nagyrészük kü1földön költi el birto~ainak
jöredelmél. A földmunkások sorsával pedig ezek a na,qybtrtoko
sok édes keneset törődnek. Érthető, hogy a sokqyermekes földmű
1'Clő családok vidékről euure többen költöznek Malaqába. abban
a reményben, korm a: váro.<iban jobb munk.afeltéfelekhez jutnak.
A udros ipal'ából él, de csak kevés .qyárkéménJl füstölög s a vi
déki beoiindorlák egyre sZ'apol'ítiák a munkanélküUek számlát.

Malaqa leaseeaénuebb ne,q,1Jedében, Huelinben. 15.000 ember éli
ri déli kiüuároeok: műoeletlen, piszkos és nyomorÚSá(IOR életét,
Főlcy hnláseok; földmunkások. gyári munkások és ci,aányok élnek
ezen a mromorteleoen. Az utcákon kecskék uorándoznalc. ae árúsok
nornthanoow kindlgatják oortéloiikai, délies eleoeneéoael nyüzsöa
nek a rosseui öltözött emberek és a levegőben por és piszok száll.
Az ernrmd« hel"IYire-hátám épített földszintes hűeokban főleg mun
lcások: tehát fl, kerillet 1)iszonylaq ,,:iobban szituált" emberei lak
nak. Dp ezekbe a luizakbn is a1iq jut némi napfény sa vizet a
leqköz,,'ebbi utcai kútl'ól cipelik be a lakók. A terwerparton sok
apró h.alászkunmh ohnn. élnek: az elmaradt tecknil<á1'al dol,qozó
spanyol haltiezote: Kunuh.áikon. méo ablakok sincsenek, A parton
,~zéfszrírt halászkunyhók tál'oll'óf iaen. festőiek és romanrikusok;
belülről azonban rettenetesek. Kietlen seeoénasé« uralkorlik ben
niilc, merl a férfiak alia keresik meo a leasziibéqesel}bet. Lea
több kun:lllinl}f/n mé« takará liincs az é:iszalrrik hideae ellen, esnk
nem. minden hnláseputrihon. eau-ean híz",.s ouermek 1)(lrm beten
fhfi lehzik, Sokan szenoednek '»J/ilt flllJerkulozisl)(1n, amihez az
alu!fáp1áltsár, teremti metr az alanot. A 1,i.zcf az aSRzonyol< eau-:
e ou arra hah:dó 1wsúfi moedonvból szerzik, teliéoe, homJ a moz
dnn1IVPzefő nines rossz hanuulatbrtn, s hajlandó eint-eint vödörrel
odnl(jfl,ljinf('ni r/('kik, ne nemcsote a halászok rcuomorielenei, ha
nem a· (,IIJwrnríd-mupkrisok laJfóházai is hasonló benurmuist. kAl
tpnp~.. ff lrítoqatófwn. Kiiriikbe». is az phséo p.~ a beteaséa uralkodik.
A ferfink ea(;'~z nap fl me7őkön doiooznok és ali a keresnek va
f((1I1ft· U fI1/f1nphhez fl 11.erTJ1Pdhez tartozile mé a elm körzet, amelnnek
lahn hulladékok mril,jféséhő1 (S,~ azok érfékeúféséhő1 élnek. A sze
méttelenen. öS,"ze8zedeff rnnrndékolwf kirnkják száradni kUfl1jhóik
el,; és. to» a Ietmek é,'? bokrériumok: 'vnlósá,C/os 1)aTadic8om~ ke
letleezik a n,lJomol'ne.q,lJed házai előtt.

Ezek közé fl szen1wdő és éhező emberek közé meni élni és
doll1ozni a leendő elmeferni tanár, don Emilio Benaoent, Camino
de la jlfj,~pricol'dia - (q,lj hiv.íák azt a ,qÖl'Önfl1Jös, lyua,(latott bur
kolatú főutcát, ameiuen ern) öre,Q sártra 1Jillamos döcöa ae ala
csony, házak, rJJlárak. az üres arundok. kiizt, Az u/ca 1!é,qrm, eau
szerre csak e.(I1/ Iiáiehér templom és iskola falai tűnnek fel: Be
namrnf első alkotásai Három év"el azelőtt mé,fJ semmi sem 1W[t
pzekből az (jpil1elekb6l. A lelkeeedéstől álfűfött finto.1 pap első és
leotonlosabb feladatának azt tekintetie. 1Ioml is len lát építsen és
ezeket a munnortol és tudafla}Jsáqfól á!lwfoft embereket va.1ami
képpen a társadalmi tenékenusé« leqelső fokaira vezesse. Sz-ílle
tett kednesséaéoe! és Jdt(lrlás(Í1?a~ »ikerid: a re,aJlőzhetetlennek lát
szó nehézséoeket i.s lebírnia Jí'irrfol fanífrínőket nYAr! me« önkén
tes munktüúrsakul, hornI rt kisebb-naauobb !J.1lermekeket meutanit»
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sák az írás olvasás, számolás és varras tudolnánllara. Egyetlen
séta a ,piláqos iamtermekben; s az olvasóteremben a,zi bizonyítja,
hogy Emilia Benament fáradhatatlan tevéken.llsége mári.'! bizo
nyos sikerrel ,Járt. Ezerötszáz teljesen civilizálatlan és elhrunra
tott gyermek .Jár ma minden. ludosáa! kénY6zer nélkül az általa
megn.yitott iskolák/mo Mert nemcsak a temolom. melleiti téren,
hanem a tengerpa:rtou is felállHott e.ay kis barak-iskolát, ahová
olyan fiúk és leányok járnak, akiknek még a legelemibb femJe
lemről és tdrsa.s maoasortásrá! sincs fo(/a.lmuk és való.wígrml elő

nevelésbe kell részesíteni őket, ho,qy később a normális iskolák
ba Járhassanak. ErJY na.qH és tiszta iskolakonyhából a leaszeoé
nstebb háromszáz tntcrek: kap ebédet, A főzéshez szüksé.qes nuers
anuaaot Benament iSlltJ'rőseifől é.'l' lmrátnitól f1yüjti. iiesze, Lépés
röl-lépésre me,ay torúbb : a fintnl ipari é,~ mezŐ.qazdasá.qimunkás
nők esti tanfolyamait is meateremtette. ezek rendseeresen: zsufol
ua. vannak. Az az egészséoii.a.lJi állomá«, amelyet eredetileo a be
Ica «uermekek számára állított fel, ma mes) van szálloa: fclnöt
tektől,' akik tanácsot, gyó.q,1/szert vaml ornosi seoitséstet »árnak:

N yílván1mló, llOay mindez tüzes »asra hullaltott eQ.11-C(J.1! 1,íz
csepp csupán, ezt Emilio Bennoeni is tudut, Odáig szereiné fe,j
lps:cflmi intézm('ny/eii, ho.ur/, ennek' n. külvárosi nyorno'rnegyerlnek
a lakni lassanként maouk: letnienek. képesek arra, homJ me(/'ra
,,/adJák sorsukat. N aau ter-oe, nm.el1let most kpzrl me(J1)alósífani:
eo» 'ipari és rnezőfl(tz(fa.~(í.oi s<!nkisko,1n az ifJak' számára;, szö,pet
kezet a halászok és földtnunkások részére k'? új, eabzséncs ln
kátelepek) építbe, amihez a te Ileeket a tölJbn,1lire kiilföldön élő
fö'dbi.rtoko.'!októl akado measeerezni. Berutoeni - mint pa,p 
nem foalaUfOzik poUtiká'nal s nern érdekli az seJ11, hotn: (f hoesá
fordulókat miluen. politikai meam/őződés füli. (j seaiteni akar
roituk; ÚJIY aho ai) tud. "Me,a kell tanulniok - szokta mondani
- hOfnI én. tn/int pali netn politi?rílok. homern. mint Kri.'!?-tu,~, csak
seaitr n! akarok embert.ársnimon", Benaoent lreedeménuezéseinek.
rmiimölcsei máról holnapro bieowutir.» nem érhefnek be, de irni
olvasni tanítván rt auermckeke« h felnőffekef. lehető'pé te.~zi s.zá
HW krn. 11 oml elő1>/J-'lltóblJ kiszal}(/dífsril,~ moouko: elmnrmloti I?á

{Jukból é.'? IIIP(Jfo:7áliák azokat az eszk'ő:cölcef, omeluekke! elmromo
rodott hel;lJzeliikből is kilálwlhatnak. Ez' Emilia Benevent kisér
tetének. a jelen16ségc. (sz. e.)

IWY NÉGER SZE:MTNÁHI1TM ÉLJnTE. Eqoés7: Közénafriká
nak ma kétséekívül II kacheberei kőzpon.t.i szem inár-ium rt leO'szebb
~s leenaavobb belfo!!'rtdó képesség-ü papnevelő intézp,t.e. A Nyasz
sza,fi.ild és Ész,akrhodézia nyolc egvházmeg-vé ie nevelteti benne le-

, endő papiait, Az intézd el'erlBtilA!.t 64 növendék befogadására épült;
a Iezú iabban eszközdlt bővítésekkel azonhan e7Jt u számot; 135-rc
emelték.

A szeminárium növendékei a missziós. iskolák legtehetsége
,.:ebb tanulóiból kerülnek ki. Kiválasztásuk rondk ívűl gondosan
b; nagy körültekintéseel tií1"ténLk.

Ennek a gondos olőkász.ítésnek van esrv előnye és eg-y hátrá
nV8: előnye, hOgYa f iatalok II profán 'tudományokban is alapos
kikénzést nYNnek s hátránva, hozv éppen 37:- alanos rrrof'án fel
kéfojziiltség sok esetben erős csábítás .a ·gyeng'ébb hivatásúak szá-
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mara, hogy az egyházi pályán kívül keressék boldogulásukat. Hí
szen (az előkészítő iskolákban és kisszemináriumokban megszeréz
hető tudás a legmagasabb, ami 'a két territoriumon egyáltalában
elérhető Másrészt a tanult bennszülöttek után II közdgazgatás és
il gazdasági élet terén igen nagy a kereslet, A szeminárium kü
szöbét á,tiépett növendékek közül körülbelül ötveuílzázalék jut
ela fel szentelésig,

A szeminár-ium tanulmányi ideje a ini viszonyainkhoz képest
f'eltűnöen hosszú: nyolc esztendő. Ebből két és félév a f ilozófiáea,
a többi pedig a teológiára esik. Ennek a két alapvető tárgynak
mindennap délelött két-két órát szentelnek, A délutáni órák az
úgynevezett másodlagos tárgyaknak vannak szentelve: ezek: az
egyházjog, egvháztör'ténelern, szent.írástudomúnv, neveléstan, tár
l'aclalomtudomány,európai nyelvek, ének és zene. számviteltan
és illemtan. A fiatalok áhtalábau sokat és szívesen tanulnak; né
melyiket inkább mérsékelni kell, mint bizratni, Legtöbbjüknek ki
tűnő nyelvérzéke és brilliáns memó'riája van. Komelvabb nehéz
ségeik csak az elvont tárgyak tanulásában mutatkoznak, Az érint
kezésben három nyelv divik :az angol, a l'adin és csínvanjainak
nevezett bennszülött nyelvjárás, melyet azon a tájon miridenki ért,

A főiskola kilenctagú tanári testülete a fehéra,tyáknak ne
vezett francia missziós kongregáció Lagjaiból került ki. A tanárok
a legtökéletesebb közösségben élnek tanítvánvaíkknl. Szobáik a
növendékek cellái köz,é vannak beékelvec együtt étkeznek velük,
{:gyütt végzik ájta.tosság i és lelki gya,kodataikat. együtt; szóra
k?znaili:,együt:t mennek kirándulni, sőt logtöbbszőr játékaikhól is
kiveszik részüket. Ez, a bensőséges egyiit.télés meleg családias szí
uezef.tel vonja bea szeminá.rium életét,

Egyébként az, intézet belső élete. 'a szó le1gigazibb ér,telmében
vett öntevékenység elvére van alapozva: aze1gyüttélésből adódó
urindennemű rnunkát maguk a növendékek végeznek. Ez azd je
lenti, hogy sajátszobáik takar-ítésán kívül - mindozviknek kü
lön cellája van - a közös helyiségek rendbentartásáról ésa gyü
mölcsöskert megmunlcálásúrúl is nekik kel] gondoskodniok. Ezen
Jelül maguk mossák és foltozsák ruháikat, javítják lábbelijüket s
végzik U szükség'es asztalos és szerelő munkát; mindezt az üdülés
re szánt szabad időben. A délelötti időből naponkint egy óra van
kézi munkára szánva. Akiknek nines más elfoglultsága, játékkal,
harmoniumozással és hegedüléssel tölti szabad idejét. Alomvilág
ban élő bennszülöttekről lévén szó, külön feladatot jelent reális
életszemléletre és takarékos gazdálkodásra való nevelésük. E cél
elérésére az iskolai év elején valamennyi növendék egy megha
tározott összeget kap szoanélvi kiadásainak (ruhaneműek, ir-ősze

rek, iskolai költségek stb.) fedezésére, és melléde egy könyvelcskét
is kap, melynek segítségével a szemináriumi boltban minden szük
~égle1ét fedezheti. Először persze, nehezen indul a dolog; a kiadá
sok legtöbbjüknél tetemesem meghaladják akiutalt összeget. A
második-harmadik esztendőben azonban már rendszerint helyreáll
az egyensúly, sőt nkárnánvan kisebb-nagyobb összegeiti meg is
takarítanak.

Külön említést érdemel az a gondosság, melyet az intézet nö
vendékei egészségének ápolására fordít. Ennek két főeszköze a
szabad természetben való gyakori időzés és a ját.ék. Az előbbi a
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természet gyermekeinéi magától értődő dolog, az- utóbbi pedig
már az európai kultúra hatása, Minden hónapbau valamennyi
növendék e,gy egész napot kitöltő kiránduláson vesz részt. Hetes
nyolcas csoportokban júrnak s leatöbbször tanáraik is elkísérik
őket. Egyesek nem elégszenek meg a szokásos kirú.ndulóhelvek
Ielkeresósével, hanem többre, valamelyik missziós állomás meglá
togatására vállalkoznak Ez nem kis vállalkozás, inivel a legkö..
zelebbi állomás is -tizennégy kilométerre e,sika szemináriumtól.
A havi kötelező kiránduláson kívül még rninden hétre esik egy
hosszabb séta.

A nyári nagy szünidőt (szeptember és! október) a szeminári
umon kívül, az intézeti nyaralóban töltik a növendékek, éspedig
két részben; az úgyuevezctt nagy vakációhan kirándulásokkal és
kisebb, főleg kézi munkúk végzésével töltik idejüket, míg az úgy
nevezett kis vakúciókban már inkább szellemi munkával : nyelv
tanulással, énekgyakorlússal, prédikációk, esetleg kisebb cikkek
készítésével fogkdkoznak. Érés és jellemformálódás tekintetében
talán a nagy szünidő az egész. esztendőnek legfontosabb szakasza.
Itt ugyanis nem cellák szerint elkülönítve, hanem együtt élnek
a fiatalok. Hogy mit jelent ez, csak akkor tudjuk megítélni, ha
meggnndoljuk, hogy nyolc törzsből és természetesen nyolc nyelv
ből rekrutálódnak. Igazán csak itt van alkalmak cgymás nyelvér
nek és még inkább jeUemének megismerésére és itt nyernek hat
hatósabb ösztönzést jellemük érdesebb felületeinek lesimítására.

A k ir'ándulások és szünetnapok programjában természetesell
ott szerepel a jíÜék is, mindenekelőtt a futball. Hetenkint minden
növendéknek legalább egy mérkőzésböl ki kell vennie. a részét. A
szellem fejlesztése mellett tehát megfelelő gondoskodás történik a
test erősítésére és edzésére is.

Mivel a szemínárium kif'ejeze.tten lclkészkedésre szánt papnkat
akar nevelni, azért különös gondot fordít a szükséges liturgiku«
és lelkipásztori ismeretek elsajátittatására is. E célhól a teológiai
tanfolyam kéjt utolsó esztendeje elé egy gyakorlati évet iktat be,
A gynkor-Iati kiképzés a tanító ,a,tyák vezetése alatt álló kache
berei plébá nián történik. lU a fiatalok kiveszik részüket a háza
suló felek kikérdezéséből. segédkeznek esketésüknél és bejegyzik
adataikat. közreműködnek a keresztelésnél,eIkisérik a nagy be
tegek szentsézét vivő papot, a nagy szünidöbcu a plébánián és
leányegyházáhan kettesével hitoktatásban részesítik a férfiakat,
nőket es gyermekeket, hébe-hóba prédikálnak, sőt iskolát is láto
gatnak, Innét érthető, hogy mire végére jutnak a nyolcéves te
ológiának, az elmélet melleüt gy.akorlati tekintetben is teljes fel
készültséggel hagyják el a szeminárium falait (b. ou.)
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SZERKESZTŐI űZENETEK

AZ ÖSMAGYAR NEVEKROL. Készséggel adunk helyet az itt
következő levélnek: Fájdalommalolvastam a Vigilia nemr ógibeu
megjelent egyik szerkesztői üzenetét, amely olyan mereven szem
behelyezkedett az ősmagyar keresztnevek használatával. Csak n
franciákuak lehetnek Honoréík, Claudeljaik, Armandjaík, az an
goloknak Edwardjaik és Alfrédjaik. anémeteknek Friedrichjeik, .
Dístr-lchjeik, Wolfgangjaik, a szlávoknak Dragomiriaik, Bohus
lavjaik és Svetozárfaík'l Csak a magyar ifjak és leányok nem kap
osolódhaénak bele nevükön keresztül az Árpádi-kor magyar ég ka
tol ikus szempontból egyaránt nagyszerű és hősies korszakába ~
Vagy nekünk is szabad, ho,gy ősmagyar neveink legyenek, de csak
néhány: Géza. Gyula, Béla, Zoltán, Árpád 7

Téved, aki azt hiszi, hogy az ősmagyar névvel pogánykodni
akar valaki, Hogy akarhatna, amikor ezeknek a neveknek túl
nyomó többségót a legkeresztényibb, a legkatolíkusabb korból, a
középkorból ránkmaradt emlékekből ismerjük! Ha valakinek pél
dául kedve támadna a Buzád névhez. tugyan ki ütközhetne meg
ezen, mikor Boldog Bánfi Buzád domonkos 1242-ben az oltár előtt
ezenvedett a tatárok kezétől vértanúhalált ~

De a többi név is, arnelv így nem dicsőült meg. kereszfénnvé
tehető kétféle módszerrel, Az e:gyik az, hogy leforditoa egyeztet
hető valamelyik ezeninek a neoéoel, Az Úr Krisztus is Kéfásnak
nevezte el az apostolfejedelmet, és mi görögre fordított néven is
merjük Péternek. Ennek fordítottját meg lehét tenni felújítandó
nevelukkel. Igy lenne az Aba (= ,atya) nevet viselő magyarnak
Szt. Paternus (nov. 12.) a védőszentje, Ajtonynak (= arany) Szt,
Aurelius (márc, iai, Békésnek Szt. Pacificus (okt. 7.), Biberka
női 'név viselöjének Sst, Ruf'ina (ápr. 6.), Kevének (= kő), Szt,
Péter, Turulnak és Kartalnak (= sas) Akvila (júl. 8.). stb.

A másik lehetőség a ,'okonhangzású szent neoéoet: 1Jaló azono
sítás. Ezt gyakoroltuk már eddig is azzal a pár ősmagyar névvel,
amely használatban van. Igyeg'ynek vettük a Gyulá:t .Iuliusszal,
Bélát Adalberttel, Jenőt Eugeniusszal, Etelkán, Adelheiddal stb.,
jóllehe,t sem a két szónak nyelvészetileg, sem a két nevet viselő

két személynek történetileg nincs egymáshoz semmi köze. E7;Cin
as alapon lehetne Csabának Sabbas (dec. 5.), Ákosnak Achaeius
(jan. 2,), Kadocsának Gaudencius (júl. 1.), Szabolesnak Sabbaeius
(szept, 19.), illetve Sabbaeia (júl. 4.), Emőkének Immaculata (dec,
8.) stb. a megfelelője, ill. védőszentje.

Ha ilyen felvilágosítást kapnak a szülök a Jrereszteléskor. ez
zel eleget teszünk az Egyháznak a 761. canonban kifeje7Jett ren
delkezésének. és nem kell még más nevet a magyar név mellé ven
ni. Ezt az is mutatja, hogy még 1935-ben eszterg'orni egyházme:gyei
jóváhagyú'S1sal megjelent Meskó Lajos toldából az Ősmagymr ke
resztnevek - keresztény szellemben c. könyvecske, amely eet a
m~()ld:l!'jt propazál ia.

Felületes gondolkodás ezek:·eta neveket úgy elintézni, hogy
ezek pogány nevek, Pogány tartalmuk nincs már ezeknek a ne
veknek semmi. 00 igenis van magyar jeUegük, és a kettő nem
ug-yanaz. Rőt a keresztény magyar középkor. seelleme lenp,- el ne
vek legtöbbje felett. és felújításukkal eev újabb szállal kapcsol
juk a magyarságot a kereszténységhez. .Dr, Fekete Antal piarista.
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Rokon. - Azt kérdezi ön, hogy rokona, aki elváltan ujra férj
hezment és ezért nem járulhat a szentségekhez, vajjon hallgat
hat-e szentmisét l Nos, nemcsak, hogy hallgathat, hanem köteles
hallgatni mirrden vasárnap és a kötelező ünnepeken. Éppen így
köteles imádkozni is. Magyarázza meg On neki, hogy ne szakít
son meg mostani állapotában sem miudeu kapcsolatot az Egyház
zal, vegyen részt a golgotai áldozat vértelen megismétlésónek be
mutatásán az alázatos vámos és az őskeresztény vezeklők lelkü
lelével és kérje Istent, adjon megoldást és kivezető utat számára.
Mondja meg neki, hogy igen rosszul tudja a katekizmust: a bű

nös ember imádsága felől az Egyház soha nem tanította, hogy
hiábavaló és felesleges, mert azt az Isten nem hallgatja meg. Ha
egy bűnös Isten irgalmáért esd, ha azrt kéri tőle, hogy adjon
erőt és alkalmat állapotából felemelkedni, nem fordítfa el a lelkek
végtelen irgalmú orvosa az orcáját.

N. N. - Pécs. - A kérdés, melyet levelében felhoz, szokatlan,
de érdekes és tanulságos. "Feleségem, azon a címen, hogy há
rom gyermekének gondozásában igen kifáradt, elutasítja, hogy
velem együtt imádkozzék elste és re,ggel. ÉnI ugyanis térdenállva
szoktam elvégezni a rózsafűzért a bűnösökért és az emberiség
békéjóért. Mi legyen az álláspontom ezzel kapcsolatban1 Helyes-e
feleségem viselkedése 1" - Az Egyház ajánlja. hogy a családok
imádkozzanak közösen. Dc ez nem parancs részéről, hanem aján
lás, buzdítás és kérés. Az. állapotbeli kötelességeket teljesíteni pe
dig alapvető fontosságú törvénye a keresztény életnek. E köte
lezettségek jó teljesítéséhez hozeátartozik, hogya családanya ki
is pihenje magát. E kettő figyelembevételével kell megtalálni a
megoldást. A megoldást pedig, mint az életben oly gyakran. nem
a célkitűzések merev végrehajtása, hanem a hajlékony, alkalmaz
kodó, szellemes é-s bölcs ötlet hozza meg. Imádkozzanak együtt a
gyermekekkel este, amennyit azok elbírnak. Akkor bizonyára sz.í
vesen letérdel felesége is. Egyébként végezze imáit ön egyedül.
Biztos, hogy egyszer felesége is odatérdel ön mellé.

K, D. Dehogy nincsenek a szentek között feleségek és család
anyák! Itt van mind.iárt Római Szcnt F'raneiska, aki - bár szer
zetességre vágyott, - szűlei kívánságára férjhezment, és boldog
házaséletet élt negyven esztendeig, amely idő alatt egvszer sem
fordult elő perlekedés. Hat gyermeke meglehetősen sok munkát
adott neki, de az i stenszolgálatról nem mondott le akkor sem,
ha sokszor kellett is profán munkával félbes7,akítania. Sokszor
hauzozta tta: ..A férjes nőnek sokszor kell otthagynia Istent az
oltáron, hogy aztán meg'tal ál.ia őt házigondjai közepette." Hogy
az Ur Isten elfogadta az efajta szolgálatot, azt egy bájos legenda
mutatja, melv szer-int Szent F'ranciskának C'írY zeoltársbrőfának le
írását né.gyszer kelleti különhöző teendők miatt abbahagynia. Mí
dőn aztán ötödször hozzá akart ülni. a zsoltár - aranybetűkkel
írva - készen ott ragyogott előtte. Nem tudna ebből vigasztalást
és erőt meríteni 1
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