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AZ ÖREGEKRÓl

Az öregkort évezredele éta a
téllel szokták egybevetni; vagy
az estéhez hasonlítják, mely
után az éjszaka jő. Most, mikor
a koratavasz illata, az olvadó
jég szaga már úszni kezd a le
vegőben, mikor a minden. csíny
re friss április hamarosan bo
kázni kezdi az új életet, vegyük
szemügyre ezt a oroblémát,
melYfJ,ek mélye sokak előtt
azért oly szomorú, mert elfelej
tik az említett hasonlatok kö
vetkezményét levonni. Télre
ugyanis mindig tavasz virul, az
estét felváltó éjszaka pedig
mindig enged az új nap fé
nyességének. Após-anyós prob-«
léma, öregedő szülők, nagy
szülő-kérdés: sokat vitatott és
sokszor lényeglátás nélkül vita
tott témák. Mind az iireqedé«
körébe tartozik és a probléma
világszerte oly súlJloS, mint so
ha még nem volt az emberiség
életében. .

Az iirealcor problémájának Sú
lyosbodását a statisztika és a
demográfia jelzi csalhatatlanul.
U.Qyancsak tévednek a "régi jó
idők" emlegetői, akik a nagY1Já
rosok egészsé.Qromboló környe
zetéről, a modern élet hajszájá
ról csépelik elkoptatott frázisa
ikat, hiszen az emberek átlagos
életkora mindezek ellenére az
utóbbi évtizedekben nem csök
kent, hanem emelkedett. Mía az
újkor első századában, a XVI.
században az átlacos életkor
csúpán két évtized volt,
BváJcban W. Ruchti"kutatásai
szerint 1561-1600 között 18.5 év,
- a mult század utolsó két év
tizedében már negyven körül
járt, azóta pedig már hatvan
körüli korra emelkedett.

Az eredménu világszerte: a
népessé.fI struktúrájának eltoló
dása; mert nem közömbös doloa,

hogy több öl'eg vagy több fi
aJtal van-e egy népben. Az öreg
ség gyakorlatilag is előbbre to-'
lódik, a kapitalista országokban
mindig nehezebb munkát talál
nia; és sokkal több az öreg,
mint valaha is a vilá.fI történe
tében.

H a szembenézünk e kérdéssel,
Z,egelőször a fiziológiai tünetek
ötlenek szemünkbe. Nagyjából
ma is igaz, amit évtizedekkel ez
előtt Mecsn.ikoff, a Nobel-díjas
kiváló orosz tudós állapított
meg: a tudomány nagYofft keve
set tud az öregségről és a ha
lálról. 1887-ig, Demonoe össze
foglaló ismertetéséig a tudo
mány még az a.ggk01'i betegsé
geket sem tudta elválasztani az
aggkori tilnetektől. Még itt tar
tunk voltaképen ma is, nem
tudjuk pontosan, mi okozza az
öregedést.. Bizoncos ellenben,
hogy az öre.aedő szervezet csök
kent teljesítőképességes a csök
kent etlenáliékénesséü súlyos
veszélyeket rejt magában. Innen
erednek a közismert tünetek: a
látás és a hallás csökkenése, a
belső szervek; szív és tüdő s a
többiek fáradékonysága, a csont
rendszer porózussá válása, töré
kenysége, nehéz regenerálódása,
az emlékezet lanyhulása, nagy
fokú álmatlansá.fI a keringé
si zavarok következtében.

Az élettaní képet a lélektani
helyzet me.avilágítása egészíti
ki. F. Obrecht a magas életkor
ról írt művében ezt a képet ál
lítja 'elénk (Peucholoaie des ho
ken Lebensoltere): az aktivitás
iránti hai'om. csökkenőben van;
ezelőtt hevesen védett nézetek,
sikerek, meotieztelretéselc veszí
tenek ielentősé.qükből, lassahi
"konzervativokl' lesznek, K riti
kus szemmel nézzük az újat, a
megszokott régit többre becsül-
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jük, a hagyomány és a régi dol
gok tisztelete nő. Gyakori a po
zició-féltés, kűlönösen olyanok
nál, akik voltak "valakik".
Könnyen fészket rak lelkükben
a csökkentértékűség érzése, a
félelem, hogy kisemmiznek, at
tól tartunk, hogy 'nem kapunk
enni, nem gondoznak minket
eléggé, hogy meqlopnak; Gya
kori tünet a "rigiditás", vagyis
a lelki eltompulás, megmereve
dés; a lassan haladó agyérelme
szesedés következtében pedig az
újonnan megélt dolgoknak tüs
tént való elfelejtése s az emlé
kezet hézagainak szabadon fel
talált dolgokkal való kitöltése,
a kon'fabuláció.

A súlyosabb, már káros ese
tekről nem is szólva: ime, itt
rejlenek sze.qény jó öregeinknek
"hibái". Milyen "önzők"; sze
renceétlennek tartják magukat,
követelődzők, meg-nem-értők.
Kapzsiak - Aquinói Szent Ta
más mondja, hogy "az aggok a
természet defektusa következté
ben mohóbban keresik a földi
dolgokban rejlő segítőeszközo
ket." Feladják az aktivitást, a
szellem, mely azelőtt munkálko
dása által a helyes pályán ha
ladt, elvesztette irányát és terv
telenill kószál szerie, Panaszleo
dák; q'llterulánsok olykor, ami
öngyilkossá.qi kényszerképze
tekig fokozódhatik.

Ae- öregedőnek meg kell gon
dolni{t, hogy életének állapota
is a mindent tudó és mindent
bölcsen elrendező Isten elaon
dolása, A hajlott. korban is min
dig rendelkezésre áll az Isten
kegyelmi s,egítsége, nekünk pe
dig az a dolgunk, hogy szer:ető
megértéssel támogassuk őket.
Hiszen, keresztény szemmel néz
ve, az öregkor nem reménytelen:
az örök élet ádventje az. I gaz,
tele lehet betegségekkel, szenve-
désekkel. magányossággal, de-
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amint Sertillanges helyesen fej
tegeti - ezek a látszólagos aka
dályok tulajdonképpen utak,

, melyeken az Isten az 'örök élet
re akar elvezetni. Egy sokat
szenvedő jámbor öregember
mondotta eouszer: "Isten jó, el
kűldötf,e nekem a pénzt, hogy
meg tudja.m fizetni a mennuor
szág belépti díját." Az iireukor
a "tempus acceptabile" a kegye
lem ideje. Perisielle. az öregkor
egyik kutatója mondia; hogy I s
ten szereti a gyermekeket, mivel
kicsinyek, az öregeket . 'Ifiszont
azért szereii, mert gyengék. Ta
lán hit nélkül öregedett meg va
laki, talán fel nem dolgozott
gyermekkori trauma tartja bék
lyóiban s azért nem élt istenkö
zelségben egy egész életen ke
resztül, talán az élet aktivitása
takarta el előle az örök igazsá
gokat. Most itt az alkalmas idő,

most, hogy - szerinte - vis-á
vis du rien áll, megkérdezheti
magától: "Bizonyos, hogy nin
csen I stenT Bieonuosam: vége
van mindennek a halállal?" Pe
rinelle ezeket erre az e.qyszerű
imádságra buzdítja: ,,/stenem,
ha vagy, adi nekem világossá
got!" Helyes relációkra kell tö
rekedniük, adják át önmagukat
a felfelé törekvő nemzedéknek:
aJZ öreg a híd a mult és a jövő
között. Mert nagy kincs van a
méltó öreg kezében: a tapaszta
lat, mely pótolhatatlan. Leg
fontosabb pedig a vidám derűre
való törekvés. Obrecht profesz
szor a sváici öregekről szóló ta
nulmányában helyesen jegyzi
meg: ha mindenáron recepiet
akarunk arról, hogyan lehetün'k
százévesék, azt a korszerűtlen
véleményt hangoztatjuk, boau
minden bőséges vitamin adago
lásnál fontosabb a vidámság, a
derű, az alázatosság és a jóság.

Radó Polikárp



Simon József

SZENT ÁGOSTON LELKIPÁSZTORI LELKűLETE

Ha Szent Ágostonra gondolunk, szinte biztos, hogy az igaz
ságért, az Istenért küzdő férfi jut eszünkbe. Kevesebbet hallot
tunk az igazság birtokában élő Agostonról, Hippó lalkipáaztorá
ról, aki a jól megszolgált boldogsággal szlvében vezette híveit az
üdvösség' felé: "Az első modern ember" (Harnack) gondolatai be
leszövődte.ka keresztény kulturába,a történelem menetébe, miu
denütt visszhangzanak, ahol az emberi lélek mélységed feltárulnak.
A szentség útjait járó ember azonban mintha már nem volna
olyan izgató és érdekes, mint a bűneivel küszködő, Pedig Agoston
a lelkipásztori munkában éppúgy óriássá nőtt, mint az igazságért
való küzdelembeu, emberi nagysága nem kisebb mások lelkéért
vívott harcában, mínt volta sorsdöntő harcban önnön lelkéért
Ezért Agos,ton lelkipásztoni lelkületére szeretnénk rávilágítani
néhány fénysugárral.

Ha ifjúkorának élete nem 'is, tanulmányai, a rétorság, az uj
platonikus filozófia, a világi tudományok ismerete nagy seg ítsé
get jelentett számára a mások vezetéséhez szükséges műveltség

megszerzésében, Az az Agoston, aki magabiztos tudással hadako
zik az eretnekek ellen, leghatásosabb fegyvereit a korabeli filo
zófiától kölcsönözte. Altalában mindig észre, tudta venni az ér
téket a pogány gondolkodókban éppúgy, mint a történelem mene
tében, a bűnökben vergődő emberekben. Lelke szörnyű küzdelrnei
ben nyílott meg a valódi értékek elfogulatlan befogadására, A
pogány iskolákban tanulta meg' a kifejezés művészetét is, melv
'aztán hatásának egyik titka lett. A szónok, a vitázó, a, levélíró
Ágostont ma is megbámuljuic fordulato,s,eleven, paradoxonokban
gazdag írásművészete hűséges tükre villanó és mégis mélyre vilá
gító gondolatainak.

Miind,ezeka nyers értékek csak megkeresztelkedése után nég-y
évvel válhattak lelkipásztorierényekké. Agoston nem akart pap,
még kevésbbé püspök lenni. Olyan városokat tudatosan elkerült,
ahol a püspöki szék üresedésben volt. 391 egy tavaszi napján
Hippoba érke,wtt látogatóba, nyugodtan ment, Valerius volt a
város püspöke, nem fenyegette veszély. És mégi,s: Isten akarata
elől nem tudott kitérni: Egyik öregkord prédikációjában így be
szél erről a napról.

"Én, akit ti Isten jóságából püspökként Iáttok, fiatalon ér
keztom ebbe a városba... kerestem, hol alapíthatok monostort,
hogy ott élhessek testvéreimmel. A világ minden reményét el
hagytam él:' nem akartam az lenni. ami leliettem volna és nem
kerestem, ami vagyok. Az Úr lakomáján nem a felsőbb helvet vá
lasztottam, hanem az alsóbb elhagyott helyet, de Őneki úgy tet
szett, hogy Ielszólítson: Men] följebb! Az Úrnak a szolga nem
mondhat ellent ... Barátom látogafására jöttem ebbe a városba,
mintegy bistouaágban éreztem magamat, mert itt volt püspök.
Elfogtak, presbiterré lettem ... Semmit sem hoztarn magammal,
nem jöttem mással ehhez az egyházhoz mint abban a ruhában,
amit akko'!' éppen magamon viseltem",

Pappászentelésében mindenki Isten kezét látta, ő maga is.
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'Tehetsége és buzgósága aztác megszabta további útját. Valerius
maga mellé vette püspöknek, ahogy várták is. A püspökválasztás
után egyik kortárs így fe'jezi ki örömét: "Nem azért írjuk meg
öl:ömünkei, mert Agoston nyerte el a püspökséget, hanem azért"
mert Isten annyira gondot visel Afrikae,gyházaira, hogy az égi
igéket Agoston ajkáról fogadhatják, aki az úr' ajándékának na
gyobb kegyelme szerint új formában adja elő azokat." A. püs
pökséggel a mélységböl e,lérk,eze,tta magasba; most már mások
msgszentelésén keresztűl kellett magának is megszen.telödnie, Ne
héz feladatot vállalt, de lelküle-tében bíztadó erők találkoztak a
munkára, Két alapvető vonás hangolódik egybe lelkipásztori lel-

. kűletében: önnönmaga felé a mély felelősségtudat, mások felé a
lángoló szerétet a Titokzatos Test tagjai iránt.

Szent Ágoston lelkipásztor-i felelősség-tuderta sainte megdob
bentően hat reánk. Kevesen, éltek annyira közel az Istenhez, mint

.6, mégis meanyire fél,t vállalnia lelkipásztorság súlyát, Pappá
szentelése után levelet írt püspökéhez: Látja, mennyire gyenge
a feladathoz, azért azt kéri tőle, engedjen neki e,gy kis időt, hogy
a Szerrtírás tanulmányozásával és imádsággal készülhessen a
munkára, "NinC's semmi ebben az életben, de különösen mostaná
han, nehezebb, fáradtságosabb, veszélvesebba püspök, a pap vala
a diakonus hivatalánál. de boldogabb' sincs az Isten előtt, ha úgy
küzd, ahogYa mi vezérünk parancsolja. Hogy milven módon 'i'
- Bizony sem gyermekségemben, sem ifjúságomhan nem tanul
tÍU)1, amikor pedig tanulni kezdtem, úJa látszik, bűneim átká
hól kifolyólag (mást mit gondoljak !) rákénvszerftettek, hogy át
vegyem a kormányrúd második helyét, pedig még az evezőlapát
kezeléset sem tanulfam. Miután már az élre kerültem, akkor kezd
tem érezni vakmerőségemért a felelőssége-t, bár azelőtf is a leg
v;esz,élyesebbnek ítéltem ezt a szelgálatot. ms ezért tőr-tok fel köny
rryeim, melyeket néhány városbeli testvér észrevett szentelésem
idején és nem tudván fájd,almamnak okát, jó lélekkel 4I'igasztalt.
De sokkal nehezebbnek találtam, mint amilyennek sejtettern. Túl
becsültem erőmet és energiámat ... az Ür azonban megcsúfolt en
gém és azt akarta, hogy tapasztalatnirn által ismerjem meg ma
gamat. Ha ez nem kárhozatomra, hanem üdvösségemre történ i.
ahogy most, ismervén nyomorúságomat, bíztosan remélem. - ak
kor viszont nekem kötelességern az, isteni Irások minden segí t
s,égét felkutatnom és. imádsággal, olvasmánnyal odáig fejlőd'

nöm, hogy lelkemnek az ilyen veszélyes feladathoz mezleeven a
'szükséges ereje,' Osak nagyok tudják így átérezni küldetésük
roppant terhét, cs/ak ők ragadnak meg minden eszközt, hoszy erő
sakké legyenek a feladathoz. "Nagy félelemmel és szorgulommal
kell arra törekednünk, ho,gy főpapságunk tisztességét megrovás
nélkül tudjuk betölteni".

Agoston nem emberi kritikától és meerovástól fél, szeme foly
ton a számonkérő Istenre irányul. Püspökszentelésének egyik év
fordulóján, bizonvára nagy ünneplés közepett, így telsz vallomást
er:ct51: "A mai nap figyeImeztet, hogy mélven gondoljam át ter
hemet... Annyi' év jött és ment el azóta (t. i. pűspökszentelése
úta); közelebb hozták az utolsó napot és a keserű, tüskés gondo
latot, hogyan tudok számot adni rólatok. Ti csak magatokról ad
fók számot, nekem pedig még értetek is felelnem kell. Ezért na-
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gy<tbb a terhem. J ól hordozva nagyobb dicsőséget szerez, de hűt
lenül viselve a legrettenetesebb büntetést kényszer-íti rám."

A felelőssége,t az Istenszeretet könnyíti meg. Ezért mutat ra
a Feltámadott és Péter párbeszédére, ahol az Úr szeretetéről val
latja ki Pétert. "Me.rt hol lángol a szív, könnyű ott a teher". "Bi
zonyára az Úr Jézus nem mondta volna, hogy az én terhern köny
nyű, ha nem hordozná a hordozóval együtt."

Az apostoli élet feltétele az életszentségre való törekvés. Ar.
-élet és szavak egységét magától és papjaitól is megköveteli. A
pap "legyen először imádkozó, azután szónokló", mert "nem
gyujthatja fel hallgatóságát az, aki maga sem ég". "Senki se le
gyen annyira tevékenykedő, hogy elmulassza az Istennel vató
egyesülést". Úgy látszik. természettől fogva hajlama volt.a ma
gányra. püspökkészentelése óta erről is le kellett mondania, bár
a hétnek egyik napját fenntartotta magának. "Semmisem jobb,
édesebb, mint az isteni kincsek tárát kutatni senkitől nem zavar-
va; jó és édes dolog ez, de prédikálni. vádolni, javítani, épÍ!teni,
mindenkíért aggódni - nagy feladat, nagy teher, nagy fárad
ség," Sok munká.ia kőzepett is eljutott addig a művészetig, ho,g:y
Isten békéjét hordoz/ta a világban és "lelkének kamrájában imád
ta az Urat". Pap- és klertkustestvéreivel közös életet folytat,
bátran odaállhatunk a hívek elé: "Úgy élünk abban a házban,
melyet a püspök házának hívnak, hogy amennyire tehetjük, utá
nozzuk a szenteket", Mánden cselekvés alapjául az Isten dicsősé
gére való törekvést jelöli meg. "A helves cselekvési mód az,
amelynél a szem állandóan az Istenre irányul... Az ilyesfajta
cselekvés elk8'rülia hamar kifáradó kapkodást-.a lustaságot, Il
tévelygést, a tunyaságot, a fennhéjásást és az aggodalmaskodáat.
Tégy így és Isten békéje lesz veletek" - írja Paulinushoz; egy
kolostor fejéhez,

A lelkipásztori buzgóság mélybenyú ló gyökere az életszentség,
ennek ereje őrzi meg a lelkipásztort a. veszedelmek idején. Mert
.az árulás veszélyét Agnsdon nem kicsinyelte le sem magában,
sem másban. Ismerte magában a test és vér erejét és nyilt szem
mel figyelte paptársainak sorsát. Még mirrt laikus írja a pa-p
ságról: "Nagyon nehéz, hogy ilyen helyen a magas életideált meg
tartsák és lelküket nyugalomban és békében megőnizzék". A leg
nagyobb veszélynek IIi gőgöt és la belőle fakadó ellgedetl8'l1Jsé~Bt
tekinti. Ez,ért figye'lmez,teti Macedoniust: "A rosszakhoz légy II"
galrnas és jó ember vagy; m inél jobb vagy, annál inkább lé,g-y
szelíd, és minél na.gyobba hatalmad, annál inkább légy alázatea
a jámbor lelkületben.' Sokat kell hadakosnia a nyerészkedés, 'fl
hatalomvágy és az önmaguk dicsőségét hajhászők ellen. "Kétf~lB
fajtája van annak, hogy a néptől szereszenekvakík., magukat le
geltetik, nem a nyájat: a szükségesen túli anyagi haszon éSI a nép
szerűséghadhássás". Viszont a pap.ság eltartását a, hívekre: bízza.
Ismeri la megszokás veszedelmét, mely megfakít mínden szent dol
got. "Imádkozzatok, hogy legyőz.zük a léleknek testből eredő gYffil
geségé~, melyet a napijnegszokás táplál és növeszt". Ha pedig az
ősz püspök figyelmeztet, kedves alázattlal mindig saját hibáiból
indul ki, hiányzik belőle az.,igazak gőgje", mely olyan sokszor
útját vágja a megtérésnek. Egoy fiatalpüspök:tár.sa, Auxilius, el
'hirtelenkedve egy egész családot '~izárt az Egyházközösségéhől a
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családfő bűne miatt, Agoston levélben inti szelídségre: "Ne gon
dold, hogy mi püspökök nem eshetünk jogtalan haragba, sokszor
kell arra gondolnunk, hogy mi is, mint emberek, nagy veszélyek
és kísértések közepett élünk." Még a szószékeru is így beszél: "Bi
zonyára mert Isten akarta, azért vagyok papja, de, mégis bűnös

vagyok, hozzátok hasonlóan mellemet verem, hozzátok hasonlóan
bocsánatért könyörgök és hozzátok hasonlóan az irgalmas Isten
ben bízom."

Ilyen világosan látva a veszedelmeket, ennyire mély alázatban
élve az áldozatos hűséget is könnyebb megszereznie, A hűség- ls
ten nagy kegyelme, de egyúttal az emberi lélek értékelése is. Ha
valaki, akkor Agoston tudta él'!tékelniaz emberi lelket- hiszen
nagyobbra már nem lehet magasztalni, mint amikor a Szenthá
romság belső életéhez az emberi lélek képességeit választja, ha
sonlóságnak - s mivel értékelte, azérit minden áldceatra hajlandó
volt értle. Amikor a vandál pusatitás idején felvetőd'ik a kérdés,
hogy a papság és la püspökök biztonságba húzódhatnak-e, Agoston
aet feleli, nemi lehet a hívőkeit a szent áldozadtól és a szent tit
kok vigasztalásától megfoszeani éppen akkor, midőn legjobban
szükségük van rá. "Távol legyen tőlünk, hogy ilyen kevésre érté
keljük ezt a mi hadónkat". Neki a lelkek érdeke az első: ezért tud
figyelmeetetni, még ha neheztelés jár is utána; ha kell, méltat
lan életű papját tiltja ki az egyházból; ha kelia hívek előtt ál
dozza fel a hamis népszerűséget. "Ve,szedelem az számomra, ha
észreveszem, mennvire dícsérték, s elhallgatom, hogyan éltek"
Fáj neki a hűtlenség, dé örül az Egyház egységére térőknek. Sa
turninus és Eufrátes papok a donatizmusból tértek vissza, Agos
ton levele a hűséges szelgálatot emeli ld ellőttük. "Tegyétek hű
séggel, vidám szívvel e,gyháú kötelességteket, amelyek beosztás
tok szerint hozzátok tartoznak; la szolg álaitot őszintén töltsétek
be azért az Istenért,akialatt együtt szelgálunk és' akinek, tud
juk, cselekedeteinkrtil számot fogunk adni l"

Ime, a felelős Ielkípásztor lelkűlete: mélyen az életszentségben
gyökeredzik, a küzdelmekben erős, a lélekmentő szolgálatban hű

séges.
"Bizonyára sz·eretedaz Egyházat" - veti fel e-gyik levelében

minden pap és hívő lelkiismeretbeli kérdését. Egész működése

nagy "igen" volt erre, és felelősségtudata mellett semmisem jel
lemzi jobban, mint szeretete a Titokzatos Test iránt. Krísetus
iránti szeretetét átvitte az. E.gyház~a, egész munkásságát ez a sze
rétet fogbalja e,gységbe. Csak kevesen éltek annyira benne a kris'Z
tusi Test szeretetében, mint ő. Amikor küzd, vitázik, könyveit írja
az eretnekek ellen, ezt a Testet, ennek la Testnek az e,gységét, védi.
Amikor papjairól, magáról beszél, mindig a krdsetusi test viszo
nyában látja a feladatokat. Magát "Krisztus és Krisztus tagjai
nak szolgája" éímmel illeti, akinek kötelessége "nem annyira élen
állni, mint inkább használni". "Miért beszélek I Miért élek' Csak
arra tekintek, hogy mindnyájan Knisstusaal éljünk. Ez az én kí
vánságom, ez az én dicsőségem, hirnevem és örömöm. Még ha
nem hallgatnátok ÍJs rám, én nem némulnék el, mert :íg-y men
tem meg lelkemet. De nem akarok üdvözülni nélkületek.'

Püspöki tiszténak fáradságait öntudattal vállalja. Severus
PÜJspöktár,sának ,azt írja: "Testvérem, hiszem, hogy ismered..
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meunv i dolog fordu l meg kezeim között, Különböző gondok mi
att, melveket szolg álatunkbau teljesiteni kötelesség, csak kis tö
redék-idő jut magamra". Vállalja a papság nevelését, odagyü.iti
őket maga köré, szerzetesi közősségbeu élnek, maga is tanítja
öket, hogy "ért,sék a pásztorok a hivatalhoz szükséges tudományt."
Ügyel sa.iátmagu is papjai jóhfrére, "KeH a lelkiismereit magad
nak, a jóhír ernber-társadnak. Aki lelkiiemeretében bízva elhanva-,
golja jóhírét, az, kegvetlen, főle-g ha olyan helyen áll, ahol á jó
hírre szűkség van." Nean iakar hízelgést hallani az emberektől,
de őszintén örül, ha lelkipásztori munkáját siker koronázza, "A
gonoszul élőktől nem akarok dícséretet hallani, de ha azt mon
danám, a becsületesektől sem akarok, hazudnék." "Nem azért jó
<IZ én lelkiismeretem, mert ti dícsérItek ! Mliért dícséritek az,t,
amit nem Iáttokf Az, dícsérje aki látja, az javíbsa is, ha valamit
lát ott, ami bántja, a szemét.'

Püspöki tisztében néha: kemény kézzel kellett megvédenie az
Bgyház egységét. Sok fájdalmat okoztak neki a hivatásukat nem
hecsülő egyháúak Abundantiust kitiltotta ·az· egyházból, mert egy
i'iildmívels rábízott pénzét elköltötte és mert tiszdátalan életű ... "
.,Én ezt a papot a presbyterí ti,sztségtől elmozdítandónak itélem,
megtiltván neki, hogy Isten egyházába megjelenjék". Paulus piis
pöktársát is f,igyelmezte.ti, hogya püspökség "nem a csalóka. élet
f'enn.tartásá.hoz szükség'es üzlet". Az egyház egységéért mindent
rel tudna áldozni. A donatistákkal való viták idején valahogy
bedobták a köztudatba. hogy az-ért nem s ikerill megvalósitani az
l'gYB(~,gHt, inert Ágoston meg'akadályozza, Agoslton ekkor körleve
let intéz a püspökökhöz.. Lelki na,gYlságának, egyház-s.ze,retetének
fényes bizonysága ez a levél. Felajáuhia benne lemondását, ha HZ
az egységet létrehozza. "Nemde égi tanítás, hogy az Ö tagjai va
gyunk és mi féljünk leszállanl a trónról, hogy ezek a tagok a
széthúzásban elpusztoljanak ~ A ke,resztény nép miatt rendeltet
tünk püspökké, megfesszük tehált,ami a kereseténv népnek a bé
kéhez szükséges, Sokkal gyümölcsözőbb lesz számunkra a püspöki
méltóság, ha Krisztus nyája eltávozásukkal inkább tud egyesülni,
mintha visszamaradva szétszóródik." Persze leskevésbbé sem
Ágoston volt az egység akadálya. Neki núnden s,zéthúzás: vita,
eretnekség, fájdalom. Még a szeretetlenség is, ami a vezetése alatt
álló közösség-ben előfordul, mélyen érinti szivét. "Mintha nem e,gy
Testnek tagjai volnánk, nem e,gy fejünk volna, nem., e1gy kegye
lem áradna ránk, nem egy kenyérrel élnénk, nem egy úton' jár
nánk, nem ugyanazon házhan Iakrránk" - úgy viselkedünk. Az
egysé.gre gondolt akkor is, míkor előre kiválasztotta utódját a
püspöki székben, négy évvel halála előtt. "Tudom, hogy a püs
pökök halála után viszálv és vetélkedés szokta megzavarni az, egy
házakat, gyakran tapasetalom és sajnáhtam ezt. Nekem tehát gon
doskodnom ken erről a városról, hogy ez meg ne történjék. Herak
liust választják meg. "Amivel eddig hozzárn jötte,tek, őhozzá tar
toúk; amikor pedig szükséges a tanács, nem tagadom meg se
gíiségemet."

A hívőkkel való kapcsolatában is a Titokzatos Test szeretete
érződik. Sokszor magyarázza híveinek, hogy. Krisstus az egyetlen
pás~tor, a többi pásztorok Őbenne "mind egységben egyek". A
lelkipásztorok Krisetus megbízásából legeltetik a nyájat - így,

119



kell tehát becsülni őket, így kell engedelmeskedni nekik. "Ha mi
félelemmel Jegeltetjük a nyájat, ,a nyájnak mennvif kell aggód
nia magáért. Miránk tartozik a gond, rátok az engedelmesség, mi
ránk ft pásztor' ébersége, rátok a nyáj alázatossága". 'I'udia, hogy
Viannak hamis pásztorok, rossz klerikusok, akik bűnre viszik a
népet. de odaállítja hívei elé a szabályt: "A jó pásztort-ezeretni
kell, a bérest eltűrni,a rablót kerülni". Az ő szeretete hívei iránt
lángolóan áldozatos. Ebből nem is csinál titkot: "Isten adna erőt
nekünk, hogy úgy szeressünk titeket, hogy érettetek a halálra is.
is vállalkozni tudjunk."

A krisztusi 'I'est öntudatos szerétetét akarja belenevelni hí
veibe is. Ez az igazi katolikus öntudat. "Krisztus nevében Isten
népe vagytok, katolikus nép vagytok, Krisatus tagjali vagytok,
gondoljátok meg, milven Főben egyeeiilünk." A Test életáramlása
a tagok felé a szentségeken keresztül tör-ténik. Ez, a gondolaf át
melegíti szentség-közlő munkásságát, "Ös8zelgyüjt minket az, egy
ház egy lélekké, egy testté, melynek feje Krisatus v.. Az ilyen
gyülek8'zést nem a testi születés, nem a lelki u.iiáseületés teremti
meg." Főleg a szentáldozást és a szerutrnisét emeli ki. "Ennek a
testnek egysége a mi áldozatunkkal fejeződik ki." Az Úra lélek
templomában szeret helyet fogl,alni, ezért inti híveit. ne tartóz
kodjanak ,laz Úr testének mindennapos orvosságától". Krisetus
teste teremt egységet a tagok között, "Megáldozunk, hogy méltók
leg'yünk ősszekapcsolódni Krisztus tagj'aiv,al és hogy testének, a
leghűségesebb szeretetnek kötelékét magunkba öleljük." A Krisz
tus 'I'itokzatos Testéről szóló tanítás alkalmas arra, hogy egész
erkölcslÍ,a'Illt építsen rá, és főleg az egymáshoz való viszonyt e ta
nítás fényében lássa. Amikor a jócse1lekedetekről, a yendégszere
tetről, más vagyonának tiszte,letben tartrusáról,a Üiszta életről
prédikál, mindig alapul veszi.: Krisztus tagjai vagyunk." ,,'reljes
séggel rászorul Kriszaus, nem a Főben, hanem tagjaiban" a jó
cselekedetekre, Ö maga elosztja atyai örökségőt, háza, amint maga
mondja, minden jövőmenőnek nyitva áll, uw,r'l a püsp'6khiiz elll
berség illik." Adósok menekülnek hí.telezőik elől. Az emberi nem
szeretete miatt rákénY8zel1'ülközbenjárni a vádlobtakér-t, úgyhogy
egyik~püspöktársa előtt a bűnpántolás gyanúj.a alól kell tisztáz>
nia magát. A szerétetet m.indig a jog fölé helyezte,

Krisztus testének épitésébenaz egyes állapotokkal külön-kü
lön is Iog'Ialkozik. Beszél az újonnan meg'keressteikedettekhea és
először áldozókhoz és inti őket, hogy óvakodjanak a 1'08'13>1 keresz
tények utánzásától. Beszél a szüzessésr értékéről, de megállapítja.
hogy más erények nélkül hiábavalóság, ment a hazug. engedetlen
és rágalmazó szüzet Isten ki fogja zárni országából. Be8z,~'l a há
zasokhoz,assz,onyokhm, férfÍiakhoz, lszülőkhöz és gyermekekhez.
A szeretet, az üdvözítés gondja látszik minden szaván.

De neki is sokat kellett küzdenio híveinek emberi gyarlósá
galval. Hevesvérű déli nép volt a pun, köztük még ott romboltak
a pogányság ssokásai, erkölcsed. Nem szűnik figyelmeztetni főle,g
Keresztelő Szent János és Január kalendája (u.iév) előtt. Már ka
rácsonykor odaáll hívei elé: "Ime a püspök figyelmezt,et, int, kér!
Ne történjenek olyan dolgok, melyeket gyűlöl ,ar, Isten! Ne legven
a játékból gonoszság, vidámságból beostelenséa, Halljátok, keresz
tények vagytok! Gondoljátok meg, kik vagytok, gondoljátok meg,
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mennyiért vagytok megváltva". Küzdenie kell a divat túlkapásai,
a jósok Iélekmérgezései, a pogány házwssági szokások, az íszá
kosság ellen. Nagy gondot okozott neki a templom megbecsülése, a
szent áfdozatban való helyes részvétel. Voltak akkor is, akik mín
denre ráértek, de e,gy másét végigvárni már nem tudtak. "Semmi
dolguk nincs, ha valahol naphosssat beszélni kell, ebédekre siet
nek és ha estélig' tart is, nem fáradnak bele", ,,Aki megérti, mi
történik laz egyházban, amiko!" az isaeni ütkokat ünnepeljük, az
felismeri, mekkora rosszat teszn6lk azok, akik a mise befejezése
előtt nagy ok nélkül elmennek", AZi oltár közössége, a templom
az összefogó erőt jeol,enteot.te a hívek köz,ött, az egyhásközséguek ez
az alapja, "A templom minden hívől,lillyja; akik megesülettek a
halálra, itt születtek ujra az életre," De vannak, akiknek a ke
resz.tség nem az életet jelenti, ezek a rossz keresetények. "Aki
alig-alig jön templomba s ha eljön, nem fog hozzá, hogy bűneiért

esdekeljen. hanem ügyeit beszélgeti ; aki viszályt és haragot idéz
elő. vagy ha helyet talál. akkor a hányásig iszik (aztán még fel
sorolja a lopást, házesság'törést, hamis tanúság-ot, rágalmazást,
hamis esküt), ezek nem menedékűl, hanem itéletül vették fel a
keresztény nevet és a keresztség szentségét."

Munkájáért híveiitől hálaként imádságot kért papjainak és
önmagának. "Tudmll, hogy az érettern imádkozó szerétetet nem
veti me.gaz Isten". "Imádkozzatok érettünk, hogy a ránkbízott
nyáj számára állandóan törekedjünk lelki láptálékról gondoskod
ni." De legmeghatóbb Dáriushoz intézett levele, melvet 429-ben,
egy évvel halála előtt írt.

"Imádkozzál kedves fiam, érettem, imádkozzál. LegIelkemből
mondom én ez,t és tudom, nüó'1,t kérem. Ne hidd, hogy Iölösleges
alázatról van sz-ó ... MinJ{et élre állítottak, ti pedig Isten nyája
vagytok. Gondoljatok erre és lássátok, hogy mennyivel több ve
szélynek vagyunk kitéve, nrint ti ... Igy hát imádkozzatok ér
tünk! A ti érdeketek is, hogy jó számadást tehessünk rólatok az
első pásetornál, a mi Urunknál ... Kérrjetek számunkrra nyugodt
életet a szerétetben ésa jámborságban".

E levél után nemsokára számotadott ,a rábízottakról. Bizo
nvára nem lehetett nehéz neki. Hiszen, aki ennyire átérezte fele
Iősségét, aki ennyire a 'I'itokzatos Testért élt, annak számadásá
han nem lehetett hiány a Főpászor előtt sem.

121



A TÖRVÉNY".

A törvény, tudod, végül, is meoérint:
testvéreid nézed: a lombokat
a hűs szélben mind' sirva bólogat:
kit életre küldtek - haláZbaér itt.

Boldogok, kik ezt könnyedén meaértik:
szivük a messzi sírtól nem riad,
büszkén visznek OA jövőnek fiat;
sorsáról holtak arnyát meg se kérdik,

Lelkem, ki vétkes reilekedben hordod
Atyád kegyelmét s (lZ emheri bút,
mért hagynád elhúllnt isteni Zombori?

Nőjj hát, ha meg is reccsen né/w á,l}od;
t'i..,ztuljon benned, mii e zord világ ad:
áldott, ki roskadtan érlelni tud.

SZOH/I'ák.ll Sándo!

t,-;ZANOD ",

Szánod moet Uram, kit hajdan szerettél;
bűnös bánatba tévedt gyermeked,
ki, hat szent is nék; cl;lífol~ neved,
roskadtabb a vidám hitetleneknél.

Hiába fújja őt édes, melea seél,
II nyári égre rémillten mered.
Az ilyen arcot tudom ismered,
hisz testünkben em/szer fe is remeoiél.

Mért s,zólít téued, nki élni nem mer t
mit érsz te néki, ha roniáia: ember:
s ha jót k'qldesz is: ma,gút roneia meg,

Szánd mégis, ha vi,gaszod meg se várja;
mert életnél, előbb érett halálra
s meghalni jött csak, Uram, nem neked.

Szomráky Sándor
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KETSZEH NYOLC SOR

MÓJr núnden folyó, - ametube« fürödtél eddu), - elömölt mögötted'
szó áhítat; dicséret és szerelem. messze folyt
fal nőtt az égen kegyetlen soha le nem omló
s ll< földön apró otromba kalitb« szorultál
falára gyunyoros ra.izok: szokásaul vetűliek;

visszhang int sustorogva homilia fiityiilsz és: kiabálsz
csitulj ha élsz

koponyádnál csak ész si.rhelyed űresebb.

*
Csak járj bolond ki tudja meddu» érsz el
ma ne kérdezz élőt gondolj halottra inkább
többet tud ő örök és nem beszél
aki a misuientudáubo. hullt és csak csontot hagyott neked
rt kérkedés szégyene marja 'ift a száda~

s ritkán figyelsz azokra akik lenn a mélybe várnak
mig ifjúsá.q vénül eredben hil a föld ma.qának őrzi meg szerelméd
csak járj oly szép ez ősz jó lesz a földbe érned,

S z o ln r á k y S rí n-d o r

JÉGTABLÁK

ú gy érzem, folyton rámborul haja.
s komoly dolgaim sorra elhagyom.
Most hídon ballagok s a jégtáblák
oly okos egyensúllyal úsznak el,
hOllY lesni kellene napokon' át,
csodálni és fürkészni végtelen
nJJugalommal, míg besöpör a hó,
végig a hosszú, néma partokon,
hulak. korlát jain át, e rakodók
lépcsőiről a könyörtelen szél
sodrában szívni mohon, hal/gatag,
csodálatos vak egyensúlyukat,
míg arcunk fölé a parttalan ég
felhőket ont s újra madarakat.

Telek György
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Salacz Gábor

PETŐFI A SZABADSÁGHARCBAN

(LEVELEK ÉS IRATOK)

Petőfi, mint életírói előadásából ismeretes, 1848-ban a már
ciusi napokban mindjárt csatlakozott az ekkor alakuló nemzetőr
séghez s 21-étől kezdve' századosi ranggal szolgált ez alakulatban,
amely a honvédsereg megszervezését volt hivatva elősegíteni. A
nemzetőrséggel volt együtrt október elején a parndorfi táborban,
ahol ellenezte, hogYa sereg az ország határain kívül harcoljon
s bejárva a tábort szónoklatokat tartott a bécsi hadjárat ellen.
Már törvényszék elé akarták állítani, amikor, úgy látszik Csányi
Lászlónak, oa sereg főkormánybiztosának közbelépésére visszatért
Pestre. Csányi közbenjárásának tulajdoníthatjuk azt is, hogy az
Országos Honvédelmi Bizottmány nevében Nvárv Pál, 'a bizott
mány tagja október 12-én megkereste Nádossv Sándor alezredest,
az országos nemzetőrségi haditanács elnökét, hogy teg'ye mega
szűkségeseket Petőfinek a szatmári önkéntes honvédeknél száza
dossá leendő kineveztetése Iránt.' Méazáros Lázár hadügyminiszter
pár nappal utóbb, október 15-én ki is nevezte Petőfit századossá
a 28. honvédzásslóaljhoz, Petőfi kinevezése után október 17-én
Erdődre érkezett s feleségétől Búcsú című versével elköszönve ott
maradt 22-éig,amikor Debrecenbe utazott zászlóaljához, Itt újon
cok betanításával foglalkozott. A 28. zászlóaljat azonban hamaro
san a déli táborba, Nagvbecskerekre rendelték. Ferenczi Zoltán
Petőfi életrajzában azt írja, hogy Petőfi első'elhatározása szer-int
zászlóaljával akart menni s értesítette e szándékáról Erdődön ál
dott állapotban hagyott feleségét is. Petőfiné szemrehányó le
véllel felelt, hogy szüléséhez közel elhagyja őt s vádolta, hogy
már nemszereti. A válasz e levélre a Szeretlek, kedvesem kezdetű

költemény volt s a költőnek az az elhatározása; hogy visszatér
Erdődre feleségéhez. Arany Jánosnak november 15~n ezt írta:
"Aj em itthagying Debreczent, zászlóaljunk Becskerekre megy
holnapután, én pedig Erdődre with úr1áb januáriusig."2 Erdődről
irta a Honvédolmi Bizottmánvnak 'I'őketerebesen november 26
án lepecsételt következő eddig ismeretlen leoeléti"

Tisztelt H onvédelmi-bizottmány !
Folyó hó 10-ke táján Nádosi ezredes úrhoz írt levelemben föl

kértem őt, hogy számomra néhány hétre terjedő seabadsáuot en
gedni vagy kieszközölni szíveskedjék. l7-énzászlóaljunk Debre
ezenből Becskerekre indult; én őrnagyomat, (miután egyátaljában
nem eresztett Pestre, hogy ott szóval eszközöljem ki elbocsátta
tásomat) arra kértem, engedje meg nekem, hogy eau nappal. ké
sőbb induljak. Megengedte, & én e,rlY nappal később indultam, de
nem zászlóaljam után, hanem ide Erdődre, mert nem kételkedtem
benne, hogy az elbocsátó levél egy pár na·p alatt úgy is meg fog

1 Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén, I. k., Bpest, 1952, 175. 1.
2 Közölte Badics F.: Petőfi levelei, Bpest, 1910, 160. 1.
3 S. k. eredeti, orsz, Levéltár, Hadügyminisztériumi iratok 1848: 10, 933.
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érkezni hozzám, s e szerinl hiába tenném meg a fáradságos és
költséges utat Becskerekre. Nádosi ezredes úr levelét ma kaptam
meg, abban azonban egyéb nincs, mint hogy kérésemmel a H on
védelmi-bizottmányhoz utasít. Én tehát ezennel kérem önöket,
Uraim, engedjék meg nekem, hogy jövő 1849. évi februárius 1-s6
napjáig zászlóatjam,tól távol lehessek. Tények után ítélve tudhat
ják Önök, hogy patriotismust senkitől a föld kerekségén nem ta!
nulok, ennéiioooa fölt ehetik felőlem, miszerint a haza jelen vi
szonyai között csak (J) legfontosabb körülmények kényszeríthettek
ezen kérelemre. és így remélem, hiszem, hogy azt Önök teljesíteni
fogják. Szabadságra-jövetelem oka olly nagy, .hogy ha az meg
nem enaedteinék, kénateten. volnék a kaionasáarál végkép lemon
dani; annyival inkább bízom tehát Önökben, hogy a kívánt időre
elbocsátanak. A mint nekem emberi kötelességem eljőní, úgy
Önöknek polgári kötelessége engem elereszteni, mert a haz.ának
minden emberére szüksége van és még inkább lesz, s így Önök
nek nem szabad a haza szolgálatától egy karl; s,em elmozdítani,
ha mindjárt olly csekély is az a kar, mint az enyém. - Hogy
totuamodásom eredményét mind zászlóaljam, mind magam .egy
szerre és minél elébb megludjuk, talán méltóztatnának azt a
/(özlönybe igtatni. Vagyok

a Honvédelmi bizottmánynak
Erdődön, Szatmármegyében November 24-kén 1848.

ti.sztelője

Petőfi Sándor
honvédkapitány

a 28-dik zászlóaljnál.
Kívül: Az országos Honvédelmi-bizoltmánynak

hivatalos Pesten.

A Honvédelmi Bizottmány e levelet intézkedés végett áttette
deoember 2-án a hadüg-yminisztériumhoz.. A hadügyminisztérium
ban bevádolták azonban közben eltávozásáért Petőfit, mint szőke

vényt. Barátja, Orlay Sorna értesítette őt erről s tudatta vele azt
is, hogy törölni akarják a kapitányok sorából. Egrelssy Gábor
is írt neki az ellene elhangzott vádakról. Petőf'it, ki november 30
án feleségével együtt visszatéa-t Debrecenbe, e hírek rendkívül e1
keserí tették:

ot. gyermekem, óh gyermekem,
Még meg se vagy születve,
S szivemre már is kínt hozál
S gyalázatot nevemre!

Ha mealeszesz. ha élni fogsz,
Ú gy fogsz-e majdan! élni,
Hogy nevünkről elvész e seenns),
Mely azt miattad éri 'I

De élt már benne az elhatározás, hogy amint családi körülmé
nyei engedik, a harcmezőre megv:
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Jőjön csak a tavasz! a fák
Zöldelni fognak akkor,
Az én híremneki fája is
Kizöldül a tavaszkor!

(E,gész világ a haremezőri ... )

A Honvédelmi Bizottmánynál megsürgette a saabadsága iránti
határozatot," a képviselőháznak pedig megküldte híres csatada
lát: Trombita harsog, dob pereg ... December 12-én írt Orlavnak
is: " ... engedelem nélkül jöttem el a zászlóaljtól. de azért nem
volt szűkség bevádoltatnom. mert magarn azonnal tudtára adtam
a honvédelmi bizottmánynak. Ra ezért engemet kHörölnek a ka
pitányok sorából, fogadom, hogy. én meg őket kitörlöm moraliter
az élők sorából. . .. A honv. bizottmánytól még semmi feleletet
nem kaptam; kérdezősködjél dolgom felől, s ha hallasz valamit,
írd meg. Irj minél előbb és világosan, hogy végre mindenképen
tisztában legyünk:"5

A hadügyminisztérium katonaállítáei osztálya a vádak követ
keztében nem akart maga dönteni a szabadság ügyében s vezető
je, Nádossy Sándor december 12-én a Honvédelmi Bizottmány
döntését kérte:" -

Petőfi Sándor honvédszázados fdlyamodványa, mellyben jövő,
1849. évi február 1-ig szabadságot kér, teendő intézkedés 1)égett If

tisztelt Honvédelmi Bizottmány által ide áttétetvén, miután a je
len harczias körülményekben illy hosszadalmas időre távozási en
gedelmet adni a hadügyministerium feljogosítva nem lenne: a
tiszt. Honvédelmi Bizottmányhoz azon kérelemmel járul ezen osz
tályígazgatóság, méltóztassék erre »onackoeálaa kimondani, hogy
a fent érintett százados kérelmére a szabadság megadassék-e vagy
sem?

, Kossuth elnöki titkára, Csernátoni Lajos, Nádosav kérdésére
a következő választ" fogalmazta:

Pelőfi Sándor' százados áUal kért szabadsáai időre nézve ez
redes úr már egyszer utasíttatott, hogy intézkedjék belátása és
akaratja szerint. A honv. bizoftmányt ily csekélységekkel, mint
egy simplex szabadsági,dőkérés,nem kell halmozni. H a ezredes úr
nem adhatja meg, hát nem adatik meg, ha megadhatónak uéli, hál
megadja, s ezzel vége, s nem kell ide' s tova küldözgetni. Tessék
azért intézkedni ez ügyben is.

Kossuth Csernétoni fogalmazványában törölte, ,a következő

szavakat: "s ezzel vége, s nem kell ide s tova küldözgetni" s ez
zel a befejezéssel küldte meg december 25-én válaszát Nádossynak:

megjegyzvén, hogy az illy hosszú időre szabadsáfl kérés
megadása esetében a bizottmány azt superarbitriosnak8 kívá
nondia tekinteni.

4 Petőfi e levele a Honvédelmi Bizottmány Iratai között hiányzik, csak az ik
tatókönyv 5911 sz. a. bejegyzéséből értesülünk róla.

5 Közölte Badles, i. m. 164. 1.
6 Eredeti fogalmazványa és t1sztázata az Orsz, Ltárban, Hadügymin. 1848: 10,

933 és OHB 1848: 5426.
7 U. o. OHB 1848: 5426, lll. Hadügyrnín. 1848: 12,587.
8 fefülvízsgálandónak.
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A hosszú hallgatás' 11,yugtahmíltoHaPe.tőfit, s miután :fia de
comber 15-én megszületett, nagyon bántotta, hogy csak ő van ott
hon, ki harci vágyat annyiszor érzett és dialolt. December 24-én
e~ryellesen Kossuthnak írt s őrnagyi kinevezést és tábori beosztást
kért tőle."

Debreczen deczember 24. 1848.
Tisztelt Polgártárs !
Nem. kérek bocsánatot alkalmailankodásoméri, mert nem a

maaam; hanem a haza érdekében. írom e levelet. Mindenkí látja
s Ön le.qjobban, hogy egynek vagyunk legnagyobb híjában, a ve.,
zéreknek. H a seitésern nem csal - s az én sejtéseim nem szoktak
csalni - bennem 1Jan annyi erő, hogy ha pályám nyílik, egyike
leszek azon oezéreknek, kiknek Magyarország szabadságát fogja
kÖlizönni. Azért kérem Önt, nevezzen, vagy neveztessen ki enge
met őrna.QJjnak, h0[/.11 minél előbb saját számadásomra és felelős

ségemre játszhossam a haeamentes nagy tragédiájában. Nevezze
nek ki azon táborhoe, mellunek legna.qyobb és leanehezebb tenni
'való i lesznek, mert az én erélnem. és bátorságom ott Mi tetőpont
ját, a hol mások kétséabeesnek. Learosseobb esetben, ha a fatum
könyvébe más volna írva, mint az énJ szivembe: szaporítani fogom
azok számát, kik ha életökkel nem hozhattak is hasznot a hazá
nak, legalább halálukkal becsületére 1,áltak. Ismétlem: e kérelem
re semminemű önérdek, egyedül a haeaszeretet öszlönzött. Ha am
bitióból tenném ezt, mUlyen nyomorú ambitió volna az, hogy va
laki őrnagyságért folyam.odjék, ki máshol, mint én a költészet
ben, már régen aeneralis, És épen ez, eddig kivívott nevem ke
zeskedik a felől, hOfnJ kiinnuelműen, komolyabb megfontolás nél
kül bizony nem akarha/ok ollya,n heJyet foglalni el, hol eddigi
szé-p hiremet tönkre leheli a balsors. Öszintén nyilatkoztam, mint
ha maaammal beszéltem volna, meg lévén győződve, hogy, ha
eg;l/ebet nem tesz iR ön, legalább nem fogja balramagyarázni so
raimat. Ha iobtmak. lát jn Ön kérésemet nem teljesíteni, szolgálni
fogok a haeának. mint kapitány, VOfJY ha ezt is elveszile tőlem,
mint közknfona.

H ft pedi.q kinevez On őrnagynak (de honvédekhez, nem pedig
nemwtőrökhöz), arra kérem, hOlf./l ez [anuárius l-Jén történjék.
En csak februáriue l-jén mehetek rendeltetésem heluére. de igen
oluiitom, hOflY Icinereei.etéeem az év első napjára essék, mintho,gy
az seűletésem napja. !";n nagyot tartok az illy kicsinységek felől.
Isten Önnel! .

tisljtelő polgártársa
Petőfi Sándor

kapitány a 28-ik honvéd-zászlóa.ljnál

Kíviil : Kossuth Laios polgártársnak tisztelettel Pesten.

E levél december 27-én érkezett Pestre s előző nap döntött már
a hadűgyminisztórium a költő szabadsága ügyében il értesítette a
Becskereken állomásozó 28. zászlóalj parancsnokságát, hogy Pető-

~ E levél nem volt idáig sem ismeretlen, a szabadságharc centenáriumakor ki
volt altítva, de mívcl a költő összegyűjtött levelei között még nem jelent meg s
csak a Pesti Hírlap közölte 1933-ban (292. sz.), megokoltnak tartjuk újraközlését,
A saj"tkezű eredeti az Orsz. Ltárban, OHD 1848: 6847. '
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finek magánfolyamodására a három hóllapi szabadságot megadja,
de "nehogy a szolgálat hátramaradást szenvedjen, helyébe a rang
szeeim.ti legidősb főhadnagy századosi előlép.tetésrefelte,rje,sztendő."

Utasította egyúttal a hadügyminisztérium a zászlóalj parancsnok
ságátl hogy éetesítse PeWfita szabadság megnverésérül s a tissti
létszámban, mdnt számfelettit tartsa nytilván.!"

A kormány, mint ismeretes január elején Debrecenbe költő

zött. Petőfi itt mind.iárt felkereste ügyében Vntíc'r tábornokot,
Mészáros hadüg-yminiszter helyettesét, de ez, gorombán fogadta.
J,anuár 13-án e,z:ért újból eg'yenesen Kossuthnak írt.11 Nem kért
többé előléptetést, nem is akarta elfogadni, amíg hadi tettei kö
vetelni nem fogják; csak azt kérte, hogy tétesse át a 28. zászló
aljtól Bem táborához. Ha pedig ez nem lemme teljesíthető, akkor
e,gy kis kölesönt kért, hogy Bemhez melhesscns mellebte mint ma
gánember tanulhassa a katonáskodáse, Kérto Kossuthot, hogy fo
gadja őt.

Kossuth most személyesen intézkedett Petőfi kéreime ügyében.
A jelek szerint fogadta őt, rnerf már január 17-én rendeletileg
értesítette a hadügvminiastériumod., hogy "a honvédelmi bizott
mány jónak látta Petőfi Sándor honvéd századost azon zászló
aljtól, hol eddig szolgált, Bem tábornok úr hadseregéhez átten
ni."12 A hadügvminisatérium j-anuár 19-én utasította ezután a
debreceni térparancsnokságot, hogy utasítsák Petőfit, induljon
azonnal új rendelte-tési helyére. Petőfi azonnal indult. Január 25
én már Szelindeken (Nagyküküllővármegvében) jelentkezett Bem
nél. Bauer őrnagy, Bem főhadsegédénekhagyományaiból tudjuk/3

hogy Bem a legbensőbb szivélyességgel s laz egész tábor a legra
jongóbb örömmel üdvözölte a költöt, Még megérkezése estéjén
összeállftott egy rögtönzött dalárdát s elénekeltette ábtala Bem
ablakai alatt a "Búsul a lengyel"-t, ami az öreg" vezért nagyon
elérzékenyítette, Bauer visszaemlékezései szer-int Petőfi társalgá
sa mindig "búskomoly" volt köztük. Felesége arcképét szivén
hordta, állandóan nézegette, l,c<veleitnemcsak magában, hanem
előttük is gYirukran hangosan fölolvasta s mind'ig a bálványimá
dással határos ábránddal beszélt róla.

Ismeretes, hogy Bem segédtisztjévé nevezte ki Petőfit. Ö volt
az egyedüli a. szabadságharc vezérei közül, aki igazán megértette
a költőt. Petőfi halála percéig gyermeki szereteótel és rajongá.'l
sal ragaszkodott hozzá, Résztvett vele a január 30-i szelindeki
csatában és Bem féltő tilalma ellenére a február 4-i vizaknai
osatában is. Bem féltc<tte, a költőt s nehogy tilalma ellenére újból
életveszélynek tegye ki magát, már február 8-án futári megbí
zással Debrecenbe vküldte. Ekkor volt a hír-es nyakravaló-afférje
Mészáros hadügyminiszterrel. Petőfi, ugyanis az akkori tiszti
e,gyenruhához tartozó nyakkendő nélkül járt,amiért Mészé.ros
kérdőre vonta őt. Petőfinek nem volt kedve "több -Ieezkéztetést
v,agl pláne kénvsser ítést" tűrni s február 17-i közismert levelé
ben 4 tudatta Mészárossal, hogy leteszi kapitánvd e,gyenruháját

10 Ered. fogalm. Orsz. Ltár. Hadügymin.: 1848: 12.587.
11 Közölte Badics, i. m, 168. 1.
12Kossuth a Honv; Bizottmány élén, II. k., Bpest, 1953, 159. l.
13 Közölte Makray László, Pest, 1870. Petőfiről ld. a 120-121. lapokat.
l4 Közli Badics, i. m. 171. 1. A sajátkezű eredeti az Orsz, Ltárban, Hadügy

min. 1849: 3139. sz.
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s megírta N yakt'u'való című gúnvversét. Mészáros Petőfi levelé
nek másolatát azonnal megküldte Kossuthnak s másnap "mindern '
commerntár nélkül" megjelenteUea hivatalos Közlönvben is, hogv
lássa a nydlvánosság, .aninő levéllel ti,szlteltete!tt meg a hadügy
minisztérium."

Mészároe a lemondást elfogadta s a hadügvminisztérium feb
ruár 21-én utasította a 28. zászlóalj parancanokságát, hogy Pető-
fit a zászlóalj tiszti létszámáról törölje.15 .

A tisztí rangról való lemondás nem törte meg a költő harci
kedvét. Feleségét és fiát Aranyra bízva, február 23-án újból Er
délybe ment, Mdnt közlegény vett részt a március 2-3-i medgvesd
csatában s az ezt követő Segesvá.rig tartó visszavonulásban. Bem,
hogy a veszélytő! távol tartsa, március 5-én vagy 6-án Kolozsvár
ra küldí. Innét ellátogat feleségéhez és fiához Ssalontáea, de áp
rilis l-én már újból jelentkezdk Bemnél Szebenben. Bem eikkor
visszaadja századosi rangjáJt s ismét segédtiszt.iévé nevezd ki. Pe
tőfi résztvesz vele Szászseheis felé való előnyomulásában s Bem
személyesen tűzi ekkor mellére a katonai érdemjelet. Bemmel
együtt vonul elzután Petőfi Temesvár alá, hol május 3-án őrnagy
gyá nevezi ki Bem s másnap, hogy a harc szinterétől távolbarbsa,
futári szolgálattal újból Debrecenbe és Pestre, küldi, Ekkor me
gint súlvos kellemetlenségei támadnak. Kossuth hidegen .fogadta,
Klapka tábornok, Görgey hadügvminiszter helyettese pedig kér
dőre vonta Bem április 23-i V écsey tábornokra sértő je,lentéséneik
hirlapi közzététele miatt s' felssólította, hogy ha nem tudja "jour
nalistai hajlamát ... fékezni", nyujtsa be inkább lemondását, de
megjegyez,te, hogy "őt8lgy őrnagyuak sem rangja, sem öltözete
nem illeti, miután a hadügyminisztérium ál.tal őrnaggyá kine
vésve nincs." Petőfi erre, szabadeágot kért, hogy Pestre utazhas
son, Klapka azonban orvosi bizomy ítvánv benyujtására utasítot
ta, mire a költő, Klapka jelentése, szerint, "berva.1lá, hogy nem bir
azon önmegtagadással, melly a katonaságnál szükséges" s benyuj
totta lemondását.l" Másnap, május 7-én, mélg ,a lemondás elfogá
dásának kézbesítése előtt Pestre indult családi ügyei rendezése
végett. AtYja ugyanis március 21-én meehalt.anvjáról pedig nem
volt híre. Útközben Szolnokról levelet'" írt Klapkának. Elégtéte
lül őrnagyi rans-iánakelismeréeét és szabadságra engedéséf kérte
tőle.

Klapkát nagYOll felháborította Petőfi levele. Azonnal írt Pest
re Görgeynek18 s kérte, adjanak elégtételt "neve, becsülete és ha
zafisáza" megsértéséér-t "Petőfi népköltő aljas vád.iaí"-val szem
ben. Megjegyezte azt is, hogy Petőfit századosi rangjáról való
lemondása után Bem kinevezte ugvan újból századossá, de e ki
never-ésta hadűgyminieztárűum nem erősítHtte meg s őrn1a,ggyá

sem a csatatéren lett Bem által kinévezve. A hadvezéreknek
ugyanis csak harcközben volt joguk századosokat őrnagyokkáki
nevezni s ezért Klapka nem akarta Petőfi őrJlJa,gyi kinevezését

160rsz. Ltár. Hadügymin, 1849: 3139.
16 Közli Badics, i. m. 175. 1.
17U. o.
18 Eredeti fogalmazványa Orsz. Ltár., Ujkori gyüjtemény, kibontott anyagrész:

l06J3. Klapka is közölte. de hiányosan, Emlékeimből c. müve (Bpest, 1886) 149
151. lapjain. Kibéküléséről a 159. lapon ír. Petőfi május 17-i beszámolója Bemnek
Klapkánál történt kihallgatásáról: Badics, i. m. 179. I.
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érvénvesnek tekinteni. ..Továbbá - írta Klapka GÖrgeyne.k. 
Petőfi sem szabadsági engodelmet, sem erről szóló bizonyítványt
nem kapott, mégis eltávozott és saját kényéből hajhászkodik Pes
ten, hihetőleg vétkes szenvedélvét a nép izg'atásával kielégítendő."
Görgeynek írt levelével egvidedűleg utasította Klapka a pesti tér
parancsnokságot Petőfi elfogatására.

Görgey tanácsám az ügy mégis símán intéződött el. Ludvigh
János, aki tábori biztos volt ekkor Gö'rgey seregénél. május 16-án
ezt írta 'Kossuthnak: ..Klapka Petőfit beaára.tta, de mivel aainyát
betegnek jelenté, Görgey Klapkának megírta, hogy most eressze
el. Istenem, Istenem, hogy az embereknek mindísr keH veszeked
niök. De mi a manónak is jött ide Petőfi 1"19 Az időközben Pest
re érkezett Klapka egy kézfogással kibékült a költővel, de Petőfi
nem tudta feledni megaláztatását s Egy goromba tábornokhoz cí
mű versével elégtételt vett magának. Most három heti szabadsá
got kapott s míután május IS-án eltemette éde,sanyját; lemegy
Szalontára. honnét újból megküldi Iemondását r"

Lemondás.
Alólírott a katonai pályáról a polgári életbe lép át s őrnagyi

rangját ezennel a t. ez. hadügyminiszterium kezeibe teszi le, melly
lemondás elfogadásáróli oklevelet kiadatni kéri.

Seolonta. május 28. 1849. Petőfi Sándor
őrnagy

El volt tökélve, hogy a hadsereghez nem megy többé vissza.
Eladatja Bemtől kapott lovát is, hogy .,kenyeret veg'yen" az árán
Vfsszavonulását rosszakara.íú magyarázatokkal kísérik s ezek
megcáfolására 'a Közlöny június 17-i számában nyilatkozatot tesz
közzé. Közben megküldi-zí honvéd című lelkesítő költeményét Sze
mere miniszterelnöknek s kéri, rendeljenek meg belőle ötvenezer
példányt s osszák ki a honvédek között, Az ő anyagi gondjain is
segítenének ezzel. Szemere teljesítette a kérést, június 16-án hu
szonnégyezer példányt szétküld kiosztás végett az egyes hadve
zéreknek.21 Bem újra hívja őt magához, de a költő június 20-án
tagadó választ22ad s visszaküldi a felajánlott 200 forint útikölt
séget is.

A vég ismeretes. Eltökélt szándéka ellenére a helyzet ala
kulása mégis arra kénvszer ítettauköltöt, hogy újból visszatérjen
Bemhez, Július IS-án Mezőberénvbenvan családjával, arnikor Kiss
Sándor ezredes, Bem futára, felkeresi s némi tétovázás után rá
veszi a táborba való visszatérésre. A katonai helyzet rosszabbó
dásával nem is maradt más lehetőség a politikailag annyira ex
ponált költő részére. Elindul családjával Váradon és Kolozsvá
ron át Tordára, ahol Z2-én elbúcsúzik tőlük s polgári ruhában
csatlakozik Bernhez. A segesvári csata kezdetén Bem, hogy meg
mentse a költő életét, visszarendeli a tartalékhoz, de belesodró
dik a megvert magyar sereg menekül ésébe s egy cári szuronv
kioltja a legnagyobb magyar költő életét.

190rsz. Ltár., OBB 1849: 7973.
20 A sajátkezű eredeti, mely most jelenik meg először: orsz, Ltár., Hadlig,'

min. 1849: 3139.
21 Orsz. Ltár., Belügymin. elnöki iratok, 1849: 220.
22 Közli Badícs, i. rn, 187. 1.
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EGY KIS VALLOMÁS A KÖNYVEKRŐL

I r t a F e r e nc,z y B é n i

Egysze,r beszélgetés közben Németh László bíztatott, ir-iam
meg, mit hogyan olvastam. gyüjts·em őssze tapasztalataimat iro
dalmi befogadó élményeimről. Ez óriási munka Immo. Ha mégis
megpróbálom, hogy valljak irodalmi ismereteim, bánataim, örö
meim felől, akkor Adámon, Éván kell kezdenem.

Az első élmények

Az első irodalmi élmény, amely bizonyára döntő a későbbi
felve-vő képességre, a gyermek imája. Betanult szavak sorát,
utálliamorrdva,azoknlUk értelmét átérezve halkan mondogat
ni, PZ a gy,akorlat me-gelőzi mindnvá.iunknál az olvasást és
mindig me-g fo,gja előzni, akármilyen lehet is idővel a tartalma.
Az első összefüggő mondatokat majdnem minden ember gyermeki
imák formájában tanulja meg. Est.e, 'amikor elmult a nappal ira
ma. a szükségletek, kielég ülések, indulatok harca és regg'e], mikor
folytatódik, vagy mikor ujra dolgozni kezd a test és az akarás,
Lega.lább nálam így volt. És az első nyug-tató, magamba szálló
mondataím magyar imák voltak.

Anyám, laki cseh anyanyelvű és bécsi kultúrájú asszony volt,
magyar imákra tanított először, talán magyar férje kedvéért és
bizonyára tudva, milyen irányító hatásúak lehetnek később ezek
az e-lső mondatok. Tőle- tanultam meg- a betűket és az olvasást is.
Legelső "oh'iasmány,aim" besza.ikózott versek, mégpedig angol
gyermekversek voltak: "LittJe .Iaek Horner - sat in a corner".
Elemi iskolai olvasmányokra viszont eg'yál.talábau nem tudok visz
szaemlékezni. Talán mert szemoperációmmiatt az egész elemi is
kolát elbetogeskedtem vagy elmulasztottam. A nagybányai gim-

-názium első osztályába később "vizsga" alapján vettek fel.
Emlékszem, hogy első önálló olvasmánvom tizenhárom éves

koromban Goethe Faustjának első része volt. Ez óriási hatást tett
rám. Egész,en feldult; másnap az iskolában felálltam a padra és
szóuoki karlendítéssel kijelentettem: mától fo,gva "atheista Via
gyo.k". Ma már nem tudom, hol tanultam ezt a szót s voltaképen
mit is jelenthet ~ Ugyanebben az időben nővéremnek olyan tár
salkodónőféléje volt a szomszéd óvónő szép leánya, laki hosszú
estéken felolvasta neki J ókai és Mikszáth regényeit. Ezekről nin
csen pontos emlékem, azt hiszean, többnyire. nem is nagyon fi
gyeltem oda, de megf'ogott a hangulatuk és elragadott az a hab
zsoló siets.ég, amivel a lányok az események menetét követték. A
következő években - de azután is mindig, amikor anyánkkal él
tünk együtt - anyám esténkint, vagy délután felolvasott ne
künk. Egyik kedvelt könyvünk egy régi német lírai antológia
volt -- nevére nem emlékszem, csak a könyv kedves, csúnya, íz
léstelen. domborúan préseh neogótikus barna fedelére, csikornvás
arany betűire; anyám nagy hevülettel. szepen tudta felolvasni,
Bürrror félig humoros "Der Aht von St.. GaJlen"-jét és erkölcs-
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nemesítő "Lied vom braven Manu't-ját, Később,mikor anyám már
nagyon öreg volt, ha meglátogattam Nagybányán - feledve ai:
időközbeni rajongásainkat Advért vagy Baudelaireért (ezeket meg
bátyám olvasta fel és ,sajM fordításait is elszavalta: Adyt fran
ciára, Baudelairat magyarra fordította; Valér ugyanis versélni
is tudott) - első este, ha kettesben maradtunk, mindiz felolvas
tuk egymásnak Bürger balladá.iát, azaz csak felolvastuk volna,
mert mikor odaértünk, hogya derék disznópásztor megmenti a
kövér apátot a szégyentől és üldözéstől, elesuklett a hangunk a
kibuggyanó könnyekrtől, mosolvogtunk magunkon is, egymáson
is, és a kölcsőnős meg'he.tottsásrbao elmaradt az, utolsó strófa!
Olvastuk Goethe "Gott und die Bajadere"-j ét, Hörderlint és
Nietsche fordításában Giordano Bruno hatalmas ,.Acteon"-iát is.
Gimnáziumi olvasmányaimból csak Arany ,,'l'oJdi"-ja és "Családi
kör"-e fogott meg igazán, A klasszikus latin sajnos, sosem tudott
nálam olvasmánnyá emelkedrri: mire elég érett lettem volna hoz
zá, akkorra már Goethei "Wilhelm Meister"-jétszerettem meg;
sőt már Rousseau vallomásait olvastarn eredetiben akkor. ami
kor a magyar irodalmi órára ,a "Karthausi"-böl, vagy "Fanny
hagvománv.ai't-ból kellett volna készülnöm.

A nagybányai könyvtár

Ma úgy érzem, nagybányai könyvtárunknak sok hiánvosságu,
volt, sok érdekes, talán értékes könyv is volt benne (így az Ezer
egyéjsz,akának e,gy angolból fordított német kiadása, remek angol
f'ametszetű iflusztrációkkal, Millet és mások művei, Indiában vag'y
indiai élmények és vázlatok ulapján készült rajzok után, remek
piros bőrkötésben Flaubert levolezése, Rousseau: Vallomásainak
egy régti, Iametszetekkel gazdagon il.lusztrált kiadása. Stendhal tól
azonban csak az olasz, festészet története és Intim Irásai. a "Vörös
és feketé"-t, meg a "Pármai Certczá't-t csak jóval később olvas
tam - s Balzac is igen gyengén volt képviselve). Te,lje,sen hi ány
zott a régehbi francia irodalom - kivóva Montaisrne-t, Rousseaura
és Voltaire-re, meg Anatole France-rn és csodálatosképen Loti
ra épült nálunk a francia szellem; - ezektől talián minden merr
volt, e'gés,z sorokat töltöttek he könyvtárunkban. Apám
fiatalabb korában ,.felfedezte" Lotit és Íf!:y 'u francia tanulással
kapcsolatban szintc kötelező olvasmányunk volt. Én azonhan ösz
tönsz-erűle-g utáltam ezt a sovinisz-ta snobot a maga hcncosrő. me
lancholikus egncentr'izmusával. Az angol irodalom már tel iesebb
volt, Shakespeare, Milton, (ezen persze sosem tudtam átrúg-ni ma
gam), Byron. Kipling össz-es rnűvei, Sajnos. a Iira majdnem wdr

. szen hiányzott: Wordsworth. Browning, nem is beszélve a rég-ick
ről, mint Chaucert, Spencert, Dormet, Drvdent, Popoot, a mai
napig szinte csak hirből ismerem. Carlyle szerenélt könyvtárunk
han, de nekem túl nehéz volt. Wailter Pater ..'Imnrrinarv por
traits' "<eit apám szerette olvasni, én nem értettem. Diokene Twist
Olivér-le és Copperfield Dávidia a nővérem és felolvasnn:;je sok
könnyhullatásával .Tókai érs Mikszáfh habzsolásának korába tar
tozott.; Piekwíckjót csak jóval később "fedeztem" fe1.

Ma úgy látom, az egyéni "felfedezések" az irodalomhan n ern
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érnek! semmit. Kell az embernek egy bölcs és művelt tanár, .aki
megmondja: ez,t olvasd, ezt egyelőre hagyd, amazt meg egyálta
lán nem érdemes kezedbe venned. Ilyen könyv Babits Irodalom
története. Ezt azonban csak 1939-ben olvastam s azóta vezérem és
irodalmi bibliám, Nagybányai olvasottságomat főként anyám és
bátyám említett felolvasásainak köszönhetern. - ez, pedig nagy
részben angol, vagy német volt, még a közepes vagy lényegtelen
irodalmi "ágyútöltel&" is. Babits tulajdonképen nem fogla}1w
zik az irodalmi "ágyútöltelékkel", vagyis a könyveknek avval a
halmazával. melya feledés tömegairjába hullik, mégha olvasás
közben élvezetet okoz is, mint a ponyva- és dJetektívirodalom. Eb
ből főleg emigrációs éveimben Bécsben. rengeteget olvastam:
Wiallace-i, Oppenheímert, Agatha Christie-t és ki tudja már ki
ket még. Az Arsene Lupin-sorozatot nem nagyon szerettem, sem
a túl romantikus COUa,Il Doyle-t, A detektívregénynek nem sza
bad irodalmi szempontból "jónak" lennie, mert így az olvasó el
veszf.i a szerzővel szemben érzett fölényét vagy megvetését, ami
pedig hozzátartozik a detektívregénv "élve'ze,téhez". Igy Chester
ton: "Egy ember, aki csütörtök volt"-j:a nem igazi detektivre
gény, nem az irrtr.ika, nem a kibogosása érdekes, hiszen abban nem
"derül" ki semmi, szépségét a helyzetek és helyek (lebuj, palota,
pince, park, stb.) pompás képsorozata teszi és a hajsza, amely
a semmibe vész, A detektívregénv-olvasáehoz talám jobban hason
lít az a mohóság, amivel még Nagybánván Bernard Shaw-t ol
vastuk összes előszavaival és előszó-tamulenánvaivalegyiitt. Ssin
te semmíben sem adtunk neki igazat és bosszantott az a sok fel
tűnési viszketeg, öndicséret, politikai nyegIeség és mindent-job
ban-tudás, ami ezekben az előszókban fHI van halmozva, Darabjai
viszont sokszor csakugyan nagyon muhatságosak. Shaw-on kívül
még Nagvbányán sokat olvastunk francia szinpadi szerzőket -
anyám felolvasta az egész Molíére-t s én némi elégtétellel olvas
tam 47-ben vagy 48-ban, milyen óriási sikerrel újították fel .Tou
vet "S(~apin Furfangjai"-t, nekünk már ] 907-ben ez volt a ked
venc Moliere-ünk, (Moliere ott igazán jó, ahol olasz; Moliere da
rabjaiból el lehet képzelrri, milven remek lehetett a commedia
dell'arte.) De körmvű francia színpadi irodalom is volt Nagvbá
nyám - ebből is elég sokat fogyasztottunk - viszont hiányzott
Racine egészen. Corneille egészen. Az utóbbitól mai napig még'
egy sort sem olvastam ; ez a hiatus is nagvbáuyai könyvtárunk
hiányaira vezethető vissza.

~4dy N aJgybányán

A magyar irodalommal és ezbnházi világgal személyes kapcso
latom "boldo,gulrt urfikoromban" annyiban volt, hogy nagybá
tyám. Ferenczy Ferenc - az akkori pesti szinházi társaságok ked
velt "dupla Francsi"-ja -sokrut járt hozzáruk Bánvára és ott
néha Ielolvasott készülő szindarabjaiból, vagy könyveket hozott,
malyeket darabjaihos "tanulmányul" használt. Ezek a könyvek
azonban a népszerű áltudornányból, fejlődéstani ismeretter-iesztő
könyvekből, vagyiörténelmi részlettanulrnánvokból rekrutálód
tak és nem voltak ránk maradandó hatással. Mikor 1910 tájám
a gótikus katedrális óriási hatása alatt ujra kerestem 'az utat
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Isten és a katoldkus egyház; felé, ehHtl2 tőle, a kedveis Feri bá
csitól,aki különben eltökélt istentagadó volt, kaptam szellemi
táplálékot, egy Assis] Szent Ferenc életrajzot (s,:wrzője nevét már
nem tudom, német fordítása volt egy, ha jól emlékszem dán író

. művének) és Voraginói Jakab "Legenda aureáját". Mindkettő

nagy élmény volt számomra és mély hatáét tett rám. Kiss József
és Bródy Sándor is jártak NagybányláJn,az ottani festőkkel íl
lusztráltatták díszes kiadású könyveiket, Mint kisfiú, mindkettő

ről rendkívül ellenszenves benyomást szereetern, Bródy-val szem
ben ez f'elújult, mikor 1919-ben a Kecskeméti Művésztelepen ujra
találkoztunk. Hatvany Lajos akkori felesége, Winsloo Christie te
hetséges szebrász és író volt, vele az első világháború utolsó évei
ben kollegiális alapon nagyon sokat voltam e,gyüt:t, Hatvaaba is
meghívott, ahol Adyval és Schöpflinnel több ízben is taládkoztam.
Apám ---'--- mint Hatvany Lajos is - nagyon "ellene'lte" az olyan
költészetet, melyet "nem ért", tehát míndazt, aminek nincs első
olvasása tökéletesen egyszerű, világos értelme, mindazt, ami fej
törő, rejtett értelmű. Tiltó szava folytán tehát míndez tabu volt
Nagybányán, így a Nyugat egész Irodalma is, rnint szdmbolista,
expressdonista. Ady versed csak apám halála után tartották meg
győzelmes bevonulásukat nagybányai otthonunkba s ez :a há
borúvesztés küszőbén európaszérte lobogó forradalmak és remény
telenül foly tátott offenzivák közt, a távolról hallható ágyúdörgés
tuorajánál nagy hatással volt ránk. Ez vezetett visszia régebbi kö
teteihez, Akkor" a nagy nemzeti katasztrófn közben éreetern ma
g amat először igazán felnőtt tudattal magyarnak és ennek révén
vonzott és hódított meg Marx "Kommunis,ta Manífestuma" , mint
olyan világ-változás reménye, amikor már nem lesz baj, ho~y
elvesztettük oa, háborút, amikor mindenki valóban "világpolgár"
lehet, aminek apám is gondolta magát. Hiszen soviniszta már az
előtt is voltam. Gimnáziumi osztálytársaim közt sok volt a ro
mán, ezekkel a természeteis összetűzések során a magyar dzsentri
és középosztályhoz, tartozó fiúk mellett álltam, igazi barátaim is
ezek köz,t rekrutálódtak. Pedig ezek, ha sokszor könnyen és jól
tanultak is, rettenetesen műveletlenek voltak, ellentétben a zsidó
fiúkkal, ak.ika cionizmussal szlmpa'tizáltak és ,a "Nyugat" ir-o
dalmán forgatták a pad alatt. A 14-els háború végén Pesten Lukács
György és Lesznai Anna társaságával meg-ismerkedve csodálat
tal kellett elismernem n,agy tehetségüket és az enyémnél sokkal
nagyobb olvaaottságukat, Lukács György első felesége, orosz nő.
Liena Grabenko különbenis nagy hatással volt rám. Rendkívül
sokoldalú terheltséggel zenélt, festett, mintázott, filoz.ófiált. Az ő
bíztatására rágtam át magam Kant kőnvvein; a praktikus ész és
az ítélőképesség krHikáját ma is nagyon nagyon szeretem, Filo
zofiai ismertetéseket, történeteket többet is olvaatam, de csak
Kant filozófiáját köveoterm végig a Prolegomenától az Örök bé
kéig. Schopenhauer megvolt Nagvbánván. Ha jól emlékszem, ott
"nézegettem", - anélkül, hogy igazán heleme,rÜltem volna, Spen
eer "First Principles"-ét, de még Jakob Böhme misstíkus, istenes
szóhullámait is.
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A bécsi kör

A bécsi években, szellemileg nagyon kiváló és nálam sokkal
művebtebb társasúgban mozogtam: Wilde .Iancsi volt az, aki a
vele és velem kör-ülbelűl egykorú bécsi műtörténeti társaságba
bevezetett. Von Gergel' figyelmez-tertett J can Paulra, több regényét
olvastam, s ha nem is igazi szűkséglet vagy élmény, mégis
"hasznos" olvasmámy volt. Itt olvastam a kör műtörténeti mun
káit és tanulmányait s rész/vettem néha heves vitákban is. Ak
kor, a huszas évek elején ők miud a "szollemtö1"ténet" alapján áll
tak (melyet Riegel és Dworak a műtörténetre is alkalmazott);
kutatásaikban a "kv,a:litás", tehát az "igazán fenomenális" kérdé
sét eltag'adva a műtörténetet ceg'yenletes hullámzásnak tekintet
ték, melvben nincs fent Út8 lent; voltaképon nincsen tudás, csak
akarat (Riegel "KunstwoUen"-je). Az, egyim véglet! itt 'I'olnai Ká
roly volt, aki ezen az alapon például Breujrhel összes radzaíról
bebizonyítja, hogy teljesen "egyforma értékű" tudates művészi
alkotások. Az, arany középút Swoboda (,,'L'osClanisehe Villen", "Das
Bantisterium in F'Iorcnz"), aki nagyon alapos ernpir-iát végzett új
tertiletoken - és nem igyekezett miridenbe filozófiát vinni, végső
dolgokat. megrnagvarúzn i és apodiktikus dühvel védeni. Ebbe a
társaságba tartozott még Hans Sedlrnavr, akivel igazi barátság'
kötött össze, (ma, a müncheni egyetem műtör-l énész tanára), a szé
lesvállú Ludwig Müntz most a bécei akadémiai képtár igazgató
ja, aki Karl Kraus iráeait erőszakolta rám szelíden, bár nekem
soha nem tetszett B7., a. harcos Imeifista osztrák don Quixote, Otto
Benesch. ma ,az osztrúk állami grafikai gyüjtemény (a híres Al
ber-tina) igazgatója, aki 1919-ben a kommün alatt Pesten volt és
az államosított rnűkincsek katalógusát szer-kesztette 'Wilde .Iános
sal és az, idén nyúron elhalt nnarxista műtörténésszel, Antal Fri
gye.ssel e,g-yütt. Igazán magas sz.invonal ú, rendkívül tevékeny tár
saság volt elz. Korükhöz még' két festő is tartozott, Gerhard

• Frankl és Ernst Böekel, Én mindkettőt jelentős festőnek tartom
és nemcsak hiúságból; mert Frankel egy rézkareban, Böckl pedig
egy szénrajzban "örökítette meg" vouásaimat (utóbbi rajZc azóta
az Albertina tulajdona lett), Nálunk sajnos míndketten teljesen
ismeretlenek

Itt perS7ÁJ szinte kötelező olvasmányok voltak Sigmund
Freud írásai, Krotschmer-alkattani kutatásaí ("Alkat és jeUem"),
így a m űvészetnek a tudománnyal is volt valami kapcsolata, Kö
rülbelül ugyanez a társaság' anyagilag"' támogatta Robert von
Musilt, a kiváló osztrák prózaírát, aki baloldali nézetel miatt
Hitler elől Schweizbe emigrált és 1944-ben ott is halt meg. Re
mek esseéit "Noachl.ass bei Lcbzeiten" (Hazvatékom életemben)
címen adta ki, nagy regényei "Irrungen des Zöglings Thörlen" és
"Der Mann ohne Ei~!"ensehaften" Thomas Mann törekvéseivel ro
konok. Thomae Mann különben nagvon nag-yra tartotta Mmsdlt.
Eleinte, az emigráns magyar írókkal is öSiSiZej árt, Lukáccsal, Ba
lázs Bélával; fany.ar humorú, zárkózott ember volt, akiből tár
saságának nem sok közvetlen haszna és, öröme volt.

Ezek az évek voltak olvasás dolgában leeszorealmasabb és
tudatosabb éveim. Itt olvastam Le Sage "Gil Blas'l-ját Grímmeís
hansen "Simplicius Shnpl lcissimus't-át, Rabelais-t' is. Persze ez
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inkább csak böngészés volt, nem igazi "el"-olva,sás, inkább olyan
kutyaf'uttában való ismerkedés. Megva.llom, olvasmányaimban ál
talában sokkal több az ilyen "kutya-tempó" - megnézni, meg
szagláseni egymást és aztán morogva, v,agy farkcsóválva szétszu
ladni,

Dante, Babits

Ez persze nem igazi megi,smerés.Nagybány:ai köuyvtárunk
ban volt egy mázeás súlyú Doré-illuestrációkkal ékes Dante 
ebből sokat olvasgattam. nézegettem. persze szemteleuül szótár
nélkül, de iglazán végig csak a Paolo és Franeesca ezerelméről
szóló részt olvastam él, Később, 1920 nyarán aztán sokat olvas
gattunk és fel is olvastuk egymásnak Babits Dante-fordítását.
Megérteni mégis csak abból kezdtem igazán Dantét, amit Babits
Lrodalorntörténetéoen ír róla, neki elhiszem, hogy Dante a leg
nagyobb költő ésa Oomediaa legnagyobb költemény - a leg
tudatosabb és a legszebb, Úgy, ahogy Chartres, Rheirns WlJgy a
Notre Dame, - a Iegnagyobb, leg'tudatosabb művészí alkotás. Ahol
mincLen a helyén van, minden értelmes, miuden előre C'\gondolL
A középkori architekturában - vagy ahogy az oroszok ]iovez.ik,
a művészetek ilyen szintézdsében - nincs véletlen. Ezt a művésze
tet az, élmény után - és alatt is - Emile Male "Iconograpllie du
Moyen age" című könyvéből ismertük meg. Mlale fedezeteinek sor
rendjét a mísesaöveg' sorozata szer-int veszi, úgy, ,ahogya kated
rálís szobl1aiaz officium sorrendjében következnek; -- mondiu
Male. Dante valóban építész; de ebbe a templomba csak B'a,lJ,i~s
vezeti beanéltóan az olvasót. Azáltal, hogya, mű alaprajzát, sta
tikáját, miriden forma értelmét megmag-yarázza, az olvasó való
ham megértheti Dante rnűvét, Talán ez az egyetlen olyan műtör

téneti magyarázó bemutatás, melyből az olvusónak igazi haszna
van és amelyannyilia igaz, hogy megdönthetetlen. .

Regények, Swift. Platon

Németh László (gvónásomból oaa olvasó háthatta már, rui Iyeu
önkéntelen tekintélytisztelő vagvok) 'I'olszto.it tartja a legnagyobb
regényírónak. Én erre a kérdésre nem tudok ilyen határozot!
feleletet adni, de művészileg' a kompozicióva koncepció egy~él!'e

és következetes végigvitele dolgáhan mégis Emily Bronte ,,\Vu
thering Heights"-jét gondolom a legnag-yobb regénynek. De ig-az:
az irodalomban nem mindig a "kép"e,g'ysége., 7JM'tsága a d1intő
tényező. Apuleius "Arany szamár" című, regénvót csak 1949 nya
rán olvastam. de az ilyenféle kalandos, regényes, csapongó, vidám
optimdsta regény mint olvasmánytípus mindig nagyon kedvemre
volt (Le Sage - Grimmelshausen). Cervantestől olvastam egy kis
regényt - a címére már nem emlékszem - valami szerelnios
szöktetésről szóló ezer barokk kitalálással gazdag bájos histór.iát.
Don Quijote,járól többeit olvasfam. mint belőle, need bár volt a
kezemben német és francia - állítólag szószer-inti - f'ordítása,
meg'ismeruí még-is inkább Daumier képeiből. rajzaihól és O1't81:::1.
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tanulmányából ismertem meg. Gyerekkoromhan olvastam
egy rövidített francia ifjúsági. kiadását, Doré illusztrációival. Ezt
a rajzolót azonban csak egy könyvben ezerettem igazán s ezt ssín
tén gyermekkoromban francia tanulmányaim során olvastam
először': Theophile Gautier fordításában Münehausen báró meséit.
Az első oldalon Münchausen mellszobra volt Ierajzolva, tahapza
tán címerrel és ezzel a jeimondattal : "MJendax veritas"! Az ilyen,
gyerekek számára átdolgozott kiadás különben káros is lehet.
Swíftot például sokáig' csacska gye'rekkönyvne.k képzeltem. amíg
1923-han Karinthy fordításában megismertem, milven nagy. Ké
sőbb német fordításban és a.ngol eredetiben is elolvastam. Sajnos,
jelenleg egy nyelven sincsenek birtokomban Gulliver utazásad.
Az "átlagolv,asó" számára ennek a könyvnek óriási előnyei van
nak: rövid, olvasása egy pillanatig sem válik tanulmánnvá, iz
galmas mint e'gy detektívregénv, komnoelciója- tökéletes, egyi~

tneg'Iepeíésböl ca másikba sodor és kibontakozása is o~y sokolda
lúan gl'andiózus, hogy komikuma óssötét "pess:úmizmusa" elle
nére, van valami megnyugtató abban, hogy a hazatért Gulliver
hosszú önfegyelem után ujra képes lesz harag nélkül elviselni a
jehu-k társaságát. Gulliver kr'itikája az egész természetet, az
egész életet, iazegész majmot vagy embert látja meg, pesszimiz
musa az egész teremtett világra vonatkozik minden lehetőségével

együtt.

A modern irodalomban is vanuak rpesszdmisták, mint Mauriac,
vagy Graham Greene: de az ő nagy katolíkus regényeikben ,a leg
borzasztóbb bűnök, szenvedélyek és szenvedések köz,t is felvillau
-- ha.isokszor csak az, utolsó uillanatban is. - a remény, a mindeu
szörnyűségen 'áthutolö fény, iueunyei világosság és nielegség.

Nem mondhatom, hogy valaha is végigolvastam Platon Alla
mát, de megismertem annyira, hogy lássam: ez az állam már
nem emberi közősaég; a közössóg kedvéért megszünteti az embert,
gépet csinál belőle. Egy újabb amerikai filozófia-népszerűsítő 
nevére már nem emlékszem, vastag könyve "A gondolat hősei"
címen jelent meg magyarul, ~ úgy véli, hog-y' Nagy K!ároly bi
rodalmáhan is az ...ész" ,az igazság és a tudomány uralkodott; de
igazán psychokratikue a.lapnn mint nagy közősségek, egész Euró
pára elágazó hatalmas gazdasági és szellemi egységükkel a nagy
kolostorok (Cluny) valósították meg Platon elgondolásait, leg
alább nagy részben. De ezekhez a kolostori államokhoz mégis. hoz
zátartozott a művészet is - építettek: ,a román és a gótikus épí
tészet statikai, ssimbolikus, szépészeti rendszereit bencések és cisz
terciták dolgozták ki és valóaították meg, Szent Bernward. Braun
schweig püspöke sajátkezűleg míutázta, öntötte bronzba és eizel
lálta a Bernward oszlopot, ,a legendás Szerit Eloi (Alajos), Páris
püspöke aranyműves és: kis plasztikus volt. Ezek tehát - minta
római egyház gvermekei - ngész életen az emberi társadalom és
rnunka minden megnyilatkozását értették, nem csak a filozófiát,
mint Platon!
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Ai görögök

Eleinte úgy indultak el e feljegyzések, mintha olvasm.áuvaim
révén valami önéletrajzi vázlatot készítenek, hiszen valóban köny
vek kísérnek életünk útján, míg alkonyúhoz érve az agg Catóvnl
együtt már sokszor szerettem volna görögül tanulni, vagy Sokra
tes-szel a siralomházban, két héttel az elmúlás előtt zeneleeké
ket venni, hogy hamar póí oljam még - mníg nem késő - mű

veltségem hiányait, Inkább a latin jogi momlást "qui habet tem
pus, habet vitam"-ot így fordítom parancsolóra: "élj - az utolsó
pillanatig". A tudás, az ismeret gyarapítás'a mindig cél - az éleI
befejezéséig.

Még e,gy vallomással tartozom irodalmi gyónásomban. Az em
bert és az embereket igazán szeretui a gyakorlatban '-- mily 11\'

héz! Az anyagi létezés, laz, elleutétes szenvedélvek hány mulasz
tást, bántást követtetnek el voliink, hány súlyos sérelmet a kÖIlY
nyebb út keresésére! Sokkal keljemesebb az, irodalom nagy al
kotóit és alkotásait szeretni. Igy szer-etem én a Sant Gallen v i
zilótestű apátj át, a zdrllőtt Coignard abbét, de mi ndenekf'eletj. ,James
Boswellt és a "Illagy" Samuel Jülmsont. ]<~ze,k usrvanannvirn alko
tók is mint alkotások - mégis oly tökéletcson élők Boswell h íros
könyvében, mint a jelenlevő jóbarát! Vasv, még ha néha mosolv
gok is rajta a háta mögött, nem örök atyai barátom-e a k.itűnő

Mr, Pickwick ?
Folteszem tehát a kérdést: vaijon valóban művelt, olvasott.

embernek mondhatorn-e mug.amut ! Dr. Sumnel Johnson harsogó
haragos "No Sir?'-rel, "nem, urammal" felelne, mert ő a latin és
a görög nyelv tökéletes ismeretét a művellsé:g í'eltétlenűl megkö
vetelendö alapjának tartotta, Külöuben is miridenre, arl!l nem brit,
gy,anakvással és némi megvetéssol tekintett,

Nemrég kezembe akadt egy könyv - címe il "Könyvek köny
ve" - a kiadó és szerkesztő megkérdezett 1940 vagy 41-ben eg'y
sereg írót, művészt és egyéb közéleti "kultúrembcrt", mely- könyv
és milyen könyvek azok, melyek életében a legnagyobb hatással
voltak rá. A könyv több, mint száz ember' válaszát közli. Az ered
mény Icsu.itó ! 'I'i sztelet a kevés kivételnek. mint Szabó Lőrinc,

Illyés Gyula, Bernáth Aurél, Ferenczy Valér, a megkérdezettek
úgy látszik valamilyen irodalmi lexikonból írták ki olvasmányaik
végeláthatatlan listáját, összetévesztették a mennyiséget a minő

séggel, sorolják, darálják a sok "Jllelgemésztetlen" táplálékot 
CSUpra megtestesült "Ste.inmann", Karinthy híres, piros ceruzával
aláhúzott tanulúja.
. Mert az olvasmánynak szellemi tulaidormá kellene válnia. Én
sosem tudtam "verseonyt művelődni" másokkal; csak azt tudtam
olvasni, ami parancsolóan érdekelt. Ezért ismereteim hézagosak,
hiányosak maradtak, Rossz tanuló voltam és görög nyelvpótlóra
jártam a gimnáziumban. Hiába olvastam a kitűnő Emmanuel
Lőwy, Schrader, Buschor és más archeológusok könyveit 'a görög
művészettörténet főbb területeiről, hiába forgattam Furtwáugler,
Reichold nagy fol.iánsaif a görög vésett kövekről és hiába is
merem nagyjlából különböző fordításokból a görög Iírát, drámát,
époszt; ez azért nem igazi ismerése a görög kultúrának, Achilles
haragja ugyan már kisdiák koromban megremegtetett, - jól ern-
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lékszem, hogy ehhez készítettem az első Illussarációma.t is arról,
hogyan száll illukba Achilles hangos kiáltozásáraez ellenség' har
cosainak bátorsága. De azért érzem, hogy ez nem egészen "az.". A
lélek különben is sokféle eszközzel emlékezik az élményekre. Ha
kiejtem gondolatban ezt a szót: Homeros. legelőször egy elég
"rossz" akadémikus német illusztráció jut eszembe (Schnor von
Garolsfeld a szerzője) : lombos fák közö [t rnéltóság'osan lépked
Apollou papja, mög'ötte sziklás, lombfákkal buja hegyek, ezek fö
lött a gomolygó felhőkből Apollori nvilaz, és usryanakkor hallom
a hozzá tartozó szőveerészt.. ,,'re ki ezüst ijjal Christére vigyázol,
szent Kildiát őrzöd s 'I'enedosban nagy a hatalmad - Ha valaha
zsíros kecskék, tulkok húsát felajánltam, égő áldozatul - ez
egyetlen vágyamat add meg, hogy nyilaid sujtsálc a görög hadi
tábort - szólt s szavait kegyesen hallgatta Apollon" - de, azután
mindjárt új képek vonulnak el lelki szemeim előtt, látom Raphael
Homeros-át a Parnasszus-freskóról és Delacroix-ét a híres görö
göket ábrázoló képen (ezt csak reprodukcióból ismerem) - de oda
sorakozik Ingres Homeros Apotheosisa is (nagyon rossz kép !).
Az én emlékezésem elsősorban és túlnyomóan vizuális. Ha a Zöld
Henrikre gondolok - ezt a könyvet is anvám olvasta fel nekünk
még gimnazista koromban -~ akkor valami zöldet lá'tok , rétet,
dús alpesi legelőt, sétáló társaságot érs ugyanakkor talán Adolf
Menzel rézkarc Keller-por tréjút: ülő komoly szornorú kis sza
kállas bácsi, aki a szemüvegért törli vagy a pipáját tömi.

Igazi "általános" műveltséchee tehát kellene görögül, latinul
olvasni és a kottát iR ismerni kellene?

A zene

A zenei kultura, főleg pedig ,a zenei öntevékenység hanvafiá
sán sokat lehetne és kellene búsulni. Stravinszky, a kompcuista
kitűnő könyvet írt a modern zenei életről "Mémoires d'un musi
eion" címmel - ebben olvastam. milyen nagy és általános volt
még- a mult században is a zenei öntevékenység". Még hatásosabb
módon olvasható ez, ezernyi epizódban, amit Pepys csodálatos
naplójában találhatni. a nagy angol hadóhadnak ez 'a Iőhivatal
noka, aki Cromwell, II. Kúroly és II. Jak'ab idedén diesőségben

és vészben egyaránt szolgálta hazáját érs a saját zsebét - kompo
nál, énekel, hegedül, orgonál és még al f'úvóhangszereket is gya
korolja, mindezt a leg.intenz.ivebb hivatali és közéleti tevékenysé
ge idején, mert mellesleg még a "Királyi iárS1aság"-nak (az, első
természettudományi Akadémi ának) is elnöke. Nagy század volt
ez a tizenhetedik, -a holland zenei életről, annak nagy e,lierjedt
ségéről és magas gyakorlatáról mennyit elmondanak a csodála
tos festőkl Egy 'I'erboreh-képen milyen komolvan. szinte szlgorú
an készülnek neki a muzsikálásnak, Breuwer éneklő parasztjai
között mindig akad egy-kettő, aki olyan furcsán fordítja félre a
fejét, hogy szinte hallani, hogyan keresi a kvintet, a tercet. Rem
brandt Saulja Dávid hárfájának akkordjaitól elérzékenyűlve a
függönybe' törli omló könnvédt. Vermeer zenés képein még ott
lebeg az ntolsóakkord a csendben; vagy az ünnepi némaságban
áhítattal várjuk a közelgő mnzsikát.
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Anyám ugyan próbálta néha-néha elindítani zenei érdeklődé
semet, de laz igazi passzlót csak bátyám, Valér sajnos későn ujra
elkezdett zenei öntevékenysége és jó Feri bácsírn operarajongása
keltette f'eí. Igy zenei műveltségem teljesen passziv maradt és
hallásom. zenei cneenordám is fejletlen.

Azért műveletlennek sem mondhatom magamat - és ha
sportrajongásból, passzióból, lustaságból rengeteg időmet elvesz
tegottem is, mégis elég régen élek már váltogatva élvezetet, ta
nulást az olvasásban. memoríám tökéletlen ugyan, mégis mindez
nem vész el nyomtalanul. Baudelaire írja egy francia festőről:
... igazán általános müveltségű férfi volt, ellentéte a többi mo
dcrn fe'stőnek,akik többnyire: csak híres v,agy ismeretlen kép
csinálák. .. minden tudást, minden benyomást nyilt örömmel be
fogadó ember volt, 'a Iegválasztékosabb és, la Iegelőitélet-rnentesebb

élvező. Nagy olvasó volt, ez magától értetődik.

Persze nem mindegy, ki ez la "nagy olvasó": Erasmus, Baude
laire, Sainte-Beuve. .. Az olvasás ,,kiolvasás" is. Egy Babits, egy
Németh László ezerszerte többet lát meg és hámoz ki közismert,
általánosan elterjedt könyveikből is, mint mondjuk az említett
"Könyveik könyvé"-nek Akárky ura. Az olvasás élményének az
olvasott könyvből sokszor szdute független értékét az olvasó er
kölcsi és szellemi rangjasz.abJa meg.

Nem mondom, hogy sokat és bovallom, hogy gyakran elég
rosszul olvastam. Mégis: óriási adománya betű, s a könyv az
ernbeeiség útján az, egyik legnagyobb ajándék. Még sokat remé
lek tőle. Mint Sokrates a siralomházhan a hárfaleckéktől.
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HÁROM CSÓKA

1rta Fekete Ls t v áu

A fészek nem volf jó helyen, ezt a vak is látta. Egyáltalán
mért kellett a fÓsz.elk, amikor a csóka odúhan lakik, ami biaton
ság'osabb 1 Ennek - mint 'annyi sok bajnak - kizárólag a szere
lern volt az oka, s az, asszonyi önfejűség. Hiszen volt ott odú
elég, de az. egyik kicsi volt, a másik nagy, a javá,t már elfoglal
ták és csókáné különféle jelekkel, sőt dallam0'80, de' erélyes rikkan
tásokkal tudtára adta férjének, hogy ha már nem lehet kőodu,

amelyben ő szűletett érs nevelkedett, akkor legyen fészek, ami nya
ralónak számft,

Csókáné városi illetőségű volt. E.gy magas kőfal odvában szü
letett, ami felett egy papféle ember kereszteti tartott a magasba,
előtte nagy folyó szaladt végtelenűl, s alattuk sárga villamosok
hordták az embereket, nem tudni miért," és nem tudni, hova. CSó
káné úgy gnndolkodobt, ha már vidéki p,arti,t csinált, hát legyen
fészek, azaz nvaraló.

- J ó, jó - borzolta fel toHárt buksi fedén a fiatal férj - hát
legyen Iészek, ámbár ez a fészek a véreséké volt tavaly s ha visz-
szajőnnek. abból verekedés lesz, .

- J ó is lesz, legalább mozogaz elgy kicsit. Kezdjűnk hozzá.
Nem lehet szerelemből mególn.i - azzal rárepült az elha,gyott fé
szekre ,s egy-két korhadt ágacskát Ierugott a fészek pereméről.

- Szóp magasra rakjuk - fészkelődött csókáné, a férj pedig
el repült anyagért és mire kibomlott a tavasz, a fészek puha böl
csőjében toll, Iószőr, és f'űpáenán né,gy szeplős tojás hallgutózoet,

Ekkor még jó helyen volt a Iószek. Fölédel ernvőt tartott a
szomszéd hársfa,alatta vastag ág é:Saj földön járatlan, nádas ho
zót. Nyugodt hely volt ez nagyon, a folyó kőnyökében, susogó
uvárf'acrdőben, ahol varjak, esókák, vércsék laktak al-, fő- és társ
hérlf~tb(m.Az erdő büszkesége Bgy óriási nyárfa volt még- tavaly,
de a nyár' derekán az öreog nyárfát féloldali guta érlel s az idén
már csak fele zöldélt ki.

- Kár -- rnondták la vM'jwk- határozofitan kár. Még élhe
teit volna; a százaz ágak idecsalnak majd pihenőre mindenféle
csavargót.

Es a va.rjaknak igazuk volt, minf mindig, mert időjóslással
is Iog'Ialkoztak. A fészekkolónia összes lakói már tojáson ültek,
komoly hallgatásba merülve, amikor nagy árnyék úszott el az
erdő felett s a vén nyár száraz ágára suhogva szállIt le egy réti
sas. Még a tücsökök is elhallgattak, amint a félelmes vendég
összecsukta óriás szárnyát. De azután nem történt semmi, mort
a vén sas csak pihent, mozdulatlanul és nem törődött környezeté
vel. Szeme rebbenés nélkül nézett a nap lángoló tánvérjába, de
mintha még azon is túllátott volna. Talán az időt nézte, de est
ki tudná megmondani. Talán látta iH fészikelmt és arra gondolt,
ami volt 1 Ezt se lehelt tudni. Az bizonyos, hogy párjavesstett ma
dár volt, aki nem keresett új párt magának, ámbár nem volt ez
írott törvény, de a legtöbb sas belül viselte és betartotta,

ült a nagy madár és a környéik lassan megszokta, Délután
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szokott meg'iönni pontosan és néha halat vacsorázott. Ilyenkor
sziirke varfak szemtelenkednek körülötte, meg egy szarka. amíg
meg nem uníaa zenebonát s oda nem d:obtal nekik a halat.

- Nem szeretem, hogy itt van - pislogott esókáné férjére 
szólhatnál neki.

A kis csóka szaporán pislogott,ami sok mindent jelentheteM,
talán azt is, hogy nem vagyok bolond ... , de inkább hallgatoet,
mert a~asszonr lázasan kotlott s ilyenkor el kell nézni a lehetet
len kívánságomat

És alig mult pár nap, csókáné már visszakívánta a sast, de
az öreg fát is, amely egy éjszakán feljajdult és hörögve, törve,
zúzva végigvágódott a kis erdőn, leseperve egy csomó fészket és
leberotválva az útbaeső ágakat.

,A regge! szornorúan világos volt. A csókafészek felett nem
volt már védő ernyő ésa járatlan bozótban most ernberek jöt
tek, mentek, ijesztően hangosan és mindennél félelmetesebben. Pe
dig éppen most lett volna szűkség árnvékra és csendre, mert a
fiak kikeltek, a nap szúrt, mint 'a tüzes nyíl és csókáné eg-ész
nap la fészek fe,le'tt tartotta seétbontott szárnyait, hogy fiai el ne
pusztuljanak. A férj pedig bujkálva hozta az élelmet, nehogy meg
lássák, hova viszi, mert alulról la fészket még mindiz nem lehe
tett látni, Dea sok otthontalan madár obt kerengett HZ erdő fe
lett, eiránkosva és jajgatva, ámbár az, emberek ezt nem értették
meg.

- Mennví e,z a sok ronda madár - mondta az egyik, pedig
fent a gyászoló varjak és vércsék egy szóval se mondták, hogy:

- Mennyi ez a sok ronda ember.
- Aszongyák a fiatalok húsa jó levesbe - szólt egy másik

- de ez ra fa már nem sokat ér - és ráütott a fára, mínt a kupec
a tehén farára. - Báérünk a télen is elhordani. Addig ütJat' vá
gunk ide, aatán szánon egy-kettő hazarántjuk.

- Az utat meg a gyerekek is kibaltázeák, igaz-e ~

A kis erdőben várakozó csend maradt utánuk. Lent a bozót
ban hangyák és dögbogarak temettek, éjjel pedig besur-rant egy
róka ós összeszedte a halottakat és sebesülteket.

A rókának is fiai-voltll!k és 'a hangyák re.gg'el már csak tört
tojáshéjakról vakargatták a rászáradt maradékot, de nem szól
tak semmit, mert ez, nem szokásuk.

Ekkor már a csókafiak felszárudtak, néha pislog'tak, több
nyire aludtak ~ hja élelem érkezett, kitátották szájukat. Egyelőre

csak voltak és igvokeztek csókának lenni. Ha a nap erősen tű
zött, valamelyik szülő árnyékot tartott felettük, tátott szájjall li
hegve oa bódult forróságban és ha esettnz eső, a napernyőből eser
nyő lett, melvet pattogva vert a zápor s a fiak felfr-issülve alud
tak alatta.

Hát növekedtek Ls szépen, ami nem lett volna haj, de megjött
fl. hangjuk is. Ha valamelyik szülő megérkezett, egyszerre sóvár
gott miud a négy, hangosan és Idétlenűle

- Nekem! Nekeeem ...
Arról persze szó sem volt, hogy igazságtalanság történt Tol

na, hiszen sorjában kaptak, de a sivalkodás végül is odacsalt egy
embert, aki ugyan kicsi volt, - olyan süldőember-féleés Korpás
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.Iancsi névre hallgutobt, - de ahhoz elég nagy, hogy meglegven
a baj. .

Jancsi k ileste a fészket, fel is ment a ledőlt nyárfa ferde de
rekán s miután átnézett a csókafészekbe megpiszkálta. orrát, mint
minddg, ha komoly elhretározások e,lŐiiJt volt.

. -. Két hét mulva kd lehet őket szedni - gondolta és míg
óvatosan csúszott vissza a földre, már kitűzte a napot is, amelyi
ken a kis csókákat megszerzi. .Addig összeüt valami kalickáf és
a piacon eladja őket. E.z már biztos pénz,

A esókák Jancsi szándékáról nem tudtak semmit, mert mínek
szomorkodtak volna előre. A három fiú kihült helye úgy is ott
maradt a fészekben, míg a negyedik csak ült a két ÖTe,g közö'tt,
most már csendesen, meet a hiány névtelenül is fájd,almas voIt.

•Tancsi hajnalban jött és csak azért nem tudta elvinni mind a
négyet, mertameJyik legtávolabb vobt, kicsúszotta kezéből és a
kis csóka idegenkedve az érintéstől, kiimbolygott az áig végére.

- E,gyen me,ga fene - ncsarkodott utána Jancsi és még a
földön is hosszan gondolkodott a negyedik megkerítésén. VégiH
is kosárba téve a megszeppent hármat, köpött egyet megvetése
jeIéül és hazaballagott a kosárral, melyben ijedten tántorogtak a
kis csókák.

Az anya ezután visszaterelte megmaradt fiát a fészekbe és
jajgatva kereste a többit a fán, a földön, mindenütt, És kereste
az apa is, hangos szóval és ujra és ujra vdsszaröpülve a fészekre.
megnézveaz egye,t,ami nem volt négy, bár nem tudta, hogya
négyböl, ha. hármat elvesznek - fájdalom - csak egy marad.

Jancsi pedig vidáman vitte a kosarat '8 amikor a három rab
si r-ánkozni kezdett, hogy ők éhesek, a fiú lei n tette, őket.

- Ne nvavalvog.iatok, otthon .szedret kaptok, meg mindent,
Olyan dolgotok Iesz, mint egy hajóskapbtánvnak. - Ebből lát
"zik, hogy ,TaneRli a hajóskapitányokat általában megelégedett
egyéneknek tartotta.

A kis csókúk a kallekában már jobhan érezték magukat, pláne
amikor .Tancsi - 1;Jei1ar,tv a szavát -- megetette őket,

És másnap, amikor a hetivásár zsibongása hontalanná tette
egyidőre a p.iaci verebeket. 11 gYI,rek szépen odaállt JI, baromfi
árúsok végére, a kis csókálc pedig ősszebújva pislogtak a jövő

menő liihakra, mert egyehe,t nem láttak.
- Mit árulsz .Tancsi 7 - kérdezte egy gyomorbajos-forma em

ber.
- Csókákat, - mosolygott sz,cróllyen .Ianesi, majdnem aláza

tosan, mintha valami kezvszert re.itesretett volna a kaliokában.
Szép csókák, már majdnom beszélnek,

Az ember, aki mosrá.ll t egy ~)lmmHltra, erre elindult.
- Beszélnek nekem otthon eleget, süsd meg a csókáidat.
- A szél hordja 1'1 a ha ind - suttogta el Jancsi az ősi át·

kot, változatlanul tovább mosolvosrva, mintaborry az egy üzlet
emberhez illik. ám ez a mosolv a következő pillanatban kegyes.
majdnem bűnbánó ámvalruttal bővült.

- Dicsértessék a .Iézus Ki-isztus - aztán biztonság okáért
hozzáteMe: - kezit csókolorn. .

A kicsi, öreg pap megállt, mintha égi szózatot hallott volna.
Reggeli misérőJ ment hazafelé, derűs enrelkedettségben, ruintha
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sem pi ac, sem robogó koc-sik nem i" lennének il vi lúgo.n. VizeH S'l."
me megállt J,anl'sin és tekintett' felébredt.

- Mit árulsz, J ariesdkám ~

- Csókákat, ,tisz,telendö úr, múr majdnem beszólnek
- Ne mondd! Mit beszélnek ?
- Amire megtanítják őket,

- Ne mondd, aztán hogy adod?
- Ingyen - és Jancsi kivette az t'g'yik kis csókát - majd-

nem ingyen - tartotta a pap elé n buksi mndnrat - tisztelendő
úrnak tíz fOl'int.

A kis öreg pap zavartan köhéeselt és lIlcg-k[l,Jwszkor1ott zöldre
foszlott oingulusában.

- Ne mondd ... , dehát éppen most nincsen nálam oO'

- Nem haj az" majd elmegyek órte. Vígváz ez még a házra
is, olyat is hallottam, hogy ugatott, mint a Inltya.,.

- Nahát, de nem csíp 1 - kérdezte az öreg pap magáhos ölel
. ve a kis esókát,

- Mini a bárány, aztán tetszik tudni, papi házhoz ilyen ma
dár illik, nem ám sárgarigó, Vlalgy valami csiricsáré stiglic,., ez
nem karat.tyoil e,gész nap, csak ha szólnak hozzá.

A kis csóka lapulf és szive ijedten verte a pap fehér tenye
rét. - Ne féilj no, nel félj madárka - ballagott az öreg pap 
majd csak megleszünk mi barátságban.

Erre a kis, madár elhelyezkedett és lehunvta a szernét,
A piac pedig zsibongott tovább, sőt a kocsma felől bizonyos

dallamok 115 érkeztek a gyanútlan libák és gyanús túrók fölé.
- Rizike bácsi bevette a fél deeit - gondolta Jancsi és ko

moly lett, kihúzta magát katonásan, mert az ör{'lg csizmadia ti.
esizmákon kívül katonaemlékei között élt.

- Szerbusz Jancsi, hát te mif csinálsz, itt?
Jancsi ősszevágta a hokájált. és kezeit feszesen a nadrágszárra

szor'ította,
- Ambrus bácsi jelentem, csókákat árulok. Már majdnem be

szélnek.
- A fenét - kerekedett el Rizike véreres- szeme - csuda ez,

hallod-e.
- Olyan is van, ho,gy kiszól a műhelvből, hogy: tessék besétál

ni". CSlak jó kell velük bánni. Ambrus búcsinál nwg tudom, mi
Iyen helye lenne", -- morrdta .1 nnesi és má.r ki is húzta a kö
vetkező madarat.

- Aztán jó légy, -- intette még a kis csúkút és elhelyezte
Rizike csirizszagú nagy kezében.

- Ambrus bácsinak' tizenöt forint.
Rizike végeredményben csak Ott,}101l ocsúdott fel. hogy csóku

tulajdonos lett, Letette a 'kis esókát az asztalr-a, leült teknős susz
ierszékére és úgy néeett a madárra. mintha azt kérdezte volna:

- Hát HZ meg hogy került ide?,.,

Ezután .Iancei üzletmenetében - <vhogy mondani szokás 
bizonvos pangás állott be, de ez a pangás érinJtettellJ piac egész
balszárnyát. Az ok Borzas bácsi rettentő konok seamara volt,
ámbár a konokságot szamár-i állapotban csökönvösséznek nevesik.
Eza Lajos nevezetű ~zamúr pedig' duplán volt csökönyös, azaz.
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ha megállt, nem akart elindulni, és' ha elindult, nem akart meg
állni. Borzas, bácsi belépett egy kisgyomorerösítőre',a sarki kocs
mába, kinthagyván Laiost az, égő napon s a legyek martaléká
nak. Lajos tűrt is egy, darabig, de azután elhatározta, hogy ár
nyékba vonul. Megcélzott teházegv llIa,gy fát la piac tulsó oldalán
és nem nézve sem jobbra, sem balra. ,az. irányt meg is tartotta.
amíg csak a fa alá nem ért. Ezeuközben "érintette" a piac bal
szárnyát, miközben útját - néhány feldőlt tedesköcsög; almásko
sáron kívül a felháborodotIt kofák erőteljes ,tájszólásai HsértéJk.

.Iancsit a szamár ténykedése gyönyörűségge,l töltötte el és
nem is vette észre, hogy ,elgy ddős hölgy ujját dugdossá he a ka
Iiokába, miközben napeenyőjét hóna alá szorította, nrinf a cigány
a hegedűt.

- Holló, ugye holló, fiacskám ~

- Az. Már majdnem beszél. A többit eladtam. ig,az.run olcsón
keltek el, Kisasszonynak biztos van k'aJlickája, del ha nines, ezt
odaadom ráadásnak. Van neki füle: is, oo., - és Jancsi az, utoisb
csókát kalickástól a megszeppent ö,re,gIány kezébe, nyomta.

- Tetszik tudni - Jancsi suttogóra fogta hangját - tavalv
is eladtam ilyen madarakat, persze szelídek lettek, nappal a ked
ben bogarász,1ak, aztán as egyik csak berepül ám elgy csoda gyű
rűvel. Házlat vettek rajta, del erről ne, tessék beszélní .. ,

- Dehogy!
- .oo ez meg esale húsz forint.
- Kalickám van.
- Akkor tizenöt. A kalickáf megtes,sék visszaküldeni.
- A kis csóka ogyedül lapult la sarokban, amíg a vénkisasz-

szony sdetve végígment az, árnyékos olidiaion és benyitott egy dü
ledező, őreg' házba.

- Mama. mamáeska, találd ki, nrit hoztam! ~ ...
És később ülnek hárman a, konyhában, A két öreg nő nézi a

kis csókát, a kis csóka nézi ,az egész, furcsa világot. Különösen
a rézüst tetszik neki.

- És 'az:t mondja a fiú, kérlek. azt mondja a fdú, hogy 'a kert
ben kapirgált a holló és este, csak berepül egy csodálatos gyürű
vel. Képzeld: házat vettek raj.ta ...

Csőkáék mp:g napokig keresték tllZ eltünt három fiókát s a
maradék egyet majdnem .a,gyon etették. S a kis erdö lassan meg
nyugodott, mert ssárnvrakaptak már mind a kicsinyek S' a gye
rekek, akik utat vágtak az örelg fához, hiába kutattak fé.szeik után,'
aD;)élyből ki lehetett volna szedni a madarakat. JancSIi ugyan fel
fedezett egy vércsefészket, amíben még voltak apróságok, azonban
a fészek veszedelmes helyen volt s a szülők vijjog-va csapkodbak
a fiú fejéhe,z, úgyhogy Jancsi stirgűsen iparkodott lefelé a sz.ellős
magasságból. Közben nadrágja elszakadt s ráadásul lent az erdős
várta.

- Méft vagy te itt fiam. bozótot irtani. vagy madarássni I
- J ancsi vállat vont.

- Mindenki úgy fog madarat, lahogy tud.
- .Piacra hordja őket - mondta e,gy kislány.

Akkor fiam,eredj a piacra, mert Ht dolgozni kell.
Jancsi elvörösödött és mivel zsebében ott volt mé~ a csókák
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ára, hónaalá csapta a kisbaltát és otahogvta az erdősi szó nélkül.
Parancsolgasson, akinek akar.

Fűtvürészve ment hazafelé, közben azonban meglátngatta az
öreg esizmadiát,akinek orrán pápaszem volt és éppen oktaHa a
kis. csókát, laki a szék Imrfáján ült, jól1akva és megbarátkozva a
helyzettel,

- Mondd, hogy őrmester... őr-mes-terr !
A kis csóka ásított.
- Ne ásí'ts, az apád irgalmát.
Jancsi csendesen megálltaz .ajtóban, jelezve, hogy nem akarja

zavarni a tanítást.
- Talán arra kellene megtanítani, hngy "káplár", az rövidebb

- tanácsolta.
" - Nem - rázta fejét a csizmadia - őrmester voltam. Huszár
őrmester.

- Az igaz - mondta Jancsi, aki tudta, hogy Ambrus csak
káplár volt és az is csak trén, aki szekéren' ül és nem lovon.
- Az igaz, - bólintott komolyan - majd megtanulja. Ez ne
tanulná meg ~ Ez volt a három közott a legokosabb.

Ezekután Jancsi elköszönt, mert arra gondolt jövet, hogy a
csizmadiát talán reggelizés közben találja és Jancsri szerette a
szalonnát. de a tejet nem szerette.

Am az öreg pap teje,t reggelize,tt, miközben a kűs csóka. az
Ölében űbt és szundíkált,

- J ó, hogy jössz, Jancsikám. Na. ülj Ic. Nem iszol egy kis
tejet t .

, - Szalonnát szoktam - mondja Jancsi kimérten.
- Péntek van kisfiam, péntek. Hanem látod, hogy megbará.t

kostunk ~

- Ez volta legokosabb a három kőzül, Azért adtam a tisz
telendő úrnak ...

- Jó gyelrek vagy, Jancsikám. Tudod, először arra akarom
meg-tanítani, hogy: ámen. Egy ilyen kis okbalan madárkától az
elég. Ugye, imádkozol té is minden nap, Jancsikám 1

- Persze - mondta Jancsi kissé kényelmetlenül - persz,e 
és arra gondolt, hogy hátha az öreg kisasszonyéknál szalonnát
reggeliznek ...

- M,ama! Marnácska - kiáltott a vénlány - ez az a kedves
fiúcska, akitől Oszkárt vettük. Tudod-e, hogy megbarátkozott Pa
gáttal 1 Együtt alusznak ...

- Mi 1 - nézett Jancsi barnbán.
- Na. gyere csak !

, Jancf>i elhatározta, hogy hallg-atni fog, amíg- ki nem derül,
ki a fene az a Pagát, meg az Oszkár.

- IIát odnnézz ! !
- Csoda - ámult Jancsi - csoda e,z kszitcsókolom - és ,Tan-

esi letette a székre a baltát, mert a sarokhan ott feküdt egy sárga
vizsl,u s a kutyún ott trónolt a kis csóka,

- Mond már valamit 1
---- Még' nem, de... . .
---- Nem kell soká várni - Ieg yirrtett .Tancsi- ez volt a leg-

okosabb '" de én mcgyek, kezüket csókolom, mert otthonfeledtet-
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tem a kenyeret me,g a szalonnát.: Te<t.súk tudni. az erdőre megyek
fát vágni. .

- Péntek van. kisfiam - mondta az őreg' néni - hát, te nem
tartod ·a böjtöt 1 .

- Dehonnem! Csak tetszik tudni, mikor nehéz munkába me
gvek, anyám nem engedi.

- Elvirácska, csomagol] a fiúnak. Nehéz testi munkába megy,
neki szabad.

A kis csóka észrevett egy bolhát Pagát szőre alatt, hát ügye
sen káfogta, mire a kutyaelnyujtózkodO'tt, Jancsi pedig elhatá
rozta, hogy a esókák nevelését irányítani fogja. Nem lehet az
ilyesmit tudni. hátha tényleg beszélnek.

S amint vénült. la. nyár, úgy okosod'tak a kis csókák. Jancsi
megjelent hetenként egyszer-kétszer a tanítványok házánál a pén
teki napot okolsan mellőzve, ám akármilyen hideg, üz,Ieti8zív do
bogott ifjú kebelében, torkán akadt a szalonna. amikor - egye
dül volta konyhában éppen - egy idegen hang megseólalt ·a sa
fokban:

- Pagát! Pagát l - mire a vizsla kopogtatni kezde,tt suta
farkával a szőnyegen, mintha azt mondta volna:

- Jelen!
Ezután már csak legyintett, amikor a csizmadia esókája kdssé

selypítve ugyan, de elég érthetően kimondta:
- Örr-mesz-terr.
- A kiejtése még: nem jó. A papé már a Miatv ánkot mondja.
Hát ez nem volt igaz, de Ambrus szeme, már az őrmestertől

is könnybe lábadt. Akár csak az öreg papé, aki elmondatta Jan
csival az Úrangyalát és utána egy kis fejtörés titán a kis csóka
azt mondta, énekelve. ahogy hallotta:

- Amen.
Igy jött el az ősz, amikor a szabad csókák már csapatokban

kóborolnak és hangos kiáltásokkal hivják gyülekezőre a szétszó
:ródott rokonságot, ám az. is lehet, hogy csak az őszi mezőket üd
vözlik. hol megérett már a kukorica, édességtől pattan meg a sző
lő, s a hulló dió úgy gurul a száraz, leveleken, mintha elgér szalad-
na egér-lakodalomba. .

A három kis csóka felernelte ta fejét s a távoli .hangok meg
mozdítottak valamit a szivükben. valamit a buksi fe.jükhen és va
lamit a szárnyukban, Az ablakra néztek és vártak.

És megazökott a három kis csóka. Hiába sírt az öreg kisasz
szonyka, mosolygott bánatOSIana papocska és ivott háromszor
feledést Ambrus mester - mondván, hogy le kellett volna a szár
nyukat vágni. meg'szöktek a kis csókák és felkerengtek a csapat
hoz. Alattuk füstölögtek a kémények, de előttük kitárult a mesz
szeség. a folyók ónszínű pántl.ikája, az erdők százszínű ragyogás,a
s a vetések hívogató zöldje.

Szállt a csapat a ragyogó, kék magasságban és szállt a há
rom, kis csóka is. szivűkben a szárnyak végtelenségének bódulutá
val. S amikor acsapatvezérek leszállást r ikkantottak, leszálltak
ők is, komolvan. okosan. mintha sohse lettek volna kalfokában.
Am a szó nem fért meg bennük, mert -a boldogságot meg kellett
-mondani valakinek.
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- P'agát! - kiáltott a kisasszony csókája s a csapat meg-
dermedt. /

-. Örr-mes-terr l recsegett a csizmadia csókája, aki szintén
büszke volt tudományára, ám a csapat körül állta őket figyelve
és fenye,getően. A három kis csóka egyedül maradt a kör köze
pén és élvezték:a kőzbámulatot, mire az öreg! pap csókája kissé
énekelve azt mondta:

- Ááá-men ... l
- Kivelük! Pusstuljanak l - sivalkodtak a esapatvezérek -

pusztítsátok el őket !
S a kis csókák véres fejjel menekülfek fel a magasságba, ahol

már nem üldözte őket senki. És szálltak, szálltak napeatig, amíg
csak ködbe, füstbe sűlyedve fel nem zsongott hozzájuk ,a város. A
nagy folyó partján sárgavillamosok csikorog-tak, nyüzsgött az
ember 'sa hidak lenge íve szel íden összekötötte a partokat. A
hegyoldalban pedig egy taláros ember állt. Kezét kinyujtotta,
mintha őket várta volna s a kis csókák leke,reillgteika vállára. És
a szemükben gyűlölet volt.

- Majdnem megöbtek bennünket.
Az ember nem válaszolt, csak sokkal később, amíkor már ki

halt la part 8 la hegy szürke szikláit a mult csendje simogatta.
- Engem meg is öltek, mégsem haragszom rájuk. Nem is

haragudtam, Azér-t v:agyok itt ...
A kis csókák szivébe ekkor puha békesség szállott. A nagy

folyó az ég és föld csillagai,t rdngatta az időtlenség ágyában s a
víz tükrében, a mélységben s a magasságban, kereszttel a kezében
ott állt az Ember, vállán az alvó három kis csókával.
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ESZMÉK É S TÉNYEK Lr I a Mihelics Vid

Nemrégiben adták lá:t az Ille
tékes posztulátoroknak a "doo
retalis leveleket" a mult év má
jus-június hónapjaiban oltárra
emelt X. Pius- Luigi Maria Cha
nel, Gaspare del Bufalo, Giusep-

. pe Pignatelli, Domenico Savio
és Maria Crocifissa di Rosa
szenttéavatásáról, Az iratok ren
deltetése. hogy a dogmatikus
meghatározás örök biz.onyságali.
legyenek 'a katolíkus világ szá
mána.

A lcanonízálásí eljárásnak er
ről aberfejező mozzanatáról nem
sokat hallhattunk. Érdeklődés.sel
olvastam tehát Rodomenie Gal
ligani részletes tájékoztatását,
amelvet az, Osservatore Romano
tett közzé, A dereretalis levél
latinul: litterae decretales, ola
szul: lettera decretale - e,sze,rint
az a pápai okirat, arnelv szent
nek jelenti ki az egyház vala
melyik tagját és hivatalosan
megengedi tiszteletét az egész
egyházban ; csupán kinyilvánít
ja, meghatározza tehát, hogy' az
illető a szemtek sorába tartoaik.
Vagyis ha arról méltán beszél
hetünk. hogy az egyház, ilyen
módon újabb ezentet "emel az
oltárra", tévedésbe esnénk. ha
azt mondanók, hogy az egyház
valakit is "szentté emel", mert
.ak i ről a decretJalis levéi szól, az
már föIdJi életének befejezése
óta az örök dicsőség' boldog bir
tokosa.

A decretalis levékamelvet rö
viden -s írásban akkor nagy
kezdőbetűvel - Deeretalisnak
nevezünk, általában két részből
áll. Az első részben a pápa nagy
vonalakban vázolja la szeritnek
életét. A másik rész, röviden öss
szefoglalja az apostoli eljárás
történetét. kezdve az első komoly
v.izsg'álatokkal, amelyek valame
ly ik püspöktől indultak ki, az

összegyüjtött ,any,ag szigorú
megvizsgálásádg; 'ami a Rítus
kongregáció teendője, Ismertetd
a csodákat, amelyeket e'gy kü
lön orvosi bizottság bírált el,
végezetül pedig közli a pápának
a Szeutiélek sugalmazására tett
ünnepélyes nyilatkozatát, amely
szerint :a megdicsőűlt lélek Is
ten rnennyei birodalmában la
kozik. A Decretaldsnak e,za be
fejező szakasza, amely a szent
ség're vonatkozó meghatározást
és kijelentést tartalmazza, az
egész okmány voltaképeni lé
nyege, A használt formula iH kö
vetkezőképen hangzik:

"A Szentháromsáz e,gy Isten
tiszteletére, a katolikus hit fel
magasztalására és a keresstény
vallás viruló; haladására a mi
Urunk Jézus Krisztusnak, Pé
ter és Pál szent apostoloknak és
a Mi magunknak tekintélyévei
hosszú elmélkedés után és mi
után többsaör is kikértük az
isteni seg-ítséget; valamint meg
hallgattuk a Mi tdszteletreméltó
testvéreinknek, la római szent
egyház bíborosainak. patriar
cháinak, érsekeinek és püspö
kelnek tanácsát, azokét, lakik
meg-ielentek Róma városában,
kijelentjük és meghatározzuk,
hog-y... (az új szení. neve) szent,
beírjuk őt a szemtek jegyzékébe
és elrendeljük, hogy ünnepét
minden évben. ... (a nap) átér
zett buzgósággal me,güljék az
egész egyházban. Az AtYá~,ak és
Fiúnak és Szentlélek Istennek
nevében, Amen."

A Deeretalds megszerkesztése
.alzapostoli kancellária feladata
Mindenegves esetben maga a
pápa adja meg' rá a megbízást,
amikor a szenttéavatási szertar
tás befejeztével felszólítja a
bíboros-kancellárt, hogy gon-
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doskedjék a hivatalos okirat e1
ség kárára válhatnék.

A munka azzal kezdődik, hogy
a kijelölt tisztviselők figyelme
sen elolvassák mindazokat a
könyveke,t,tanulmányokat és
iratokat, amelyeket az, ille<tl5
szentre vonatkozóan rendelkezé
sükre bocsátanak. Összegyüjtik
belőlük a legjellegzetesobb té
nyeket. amelyek nyilvánvalóvá
tes,zika szent erénygyakorlásá
nak hősiségét és a kelgyelem
beavatkozásadt. A legnagyobb
gondot arra kell fordítaniok,
hogyakiemelt események meg
feleljenek a szigurú történeti
igazságnak. Mellőzni kell mind
azt - bármilyen vonzó és meg
kapó legyen -, ami nem föltét
lenül bizonyos, vagyis nem tá
-masztható alá hiteles dokumen
tumokkal. Ezeknek a kijegyzé
seknekegveetetése után összeál
lítják a Decretaltst, majd, a
benne szereplő nem latin-nyel
vű szővegeket is latinra fordít
ják, Mint Gallig'ani mondia, ez
talán a szerkeeztésnek leghosz
szadalmasabb része, A kancel
lária ugyanis kényes arra, hogv
sérfetlenül megőrizzeklasszdkus
humanista hagyományait, ame- .
Iyek előírják, hogy nyelvi és
stílus-szempontból is remekmű
vek legyenek a kiadványai.
készítéséről. Nem egyszerű e,z a
munka - állapítja meg Galli
gani, laki a, továbbiakban meg
i,s világítja 'annak meuetét és
feltárja műhelytitkait. Maga HZ
a körülmény. hagy, az egész
szőveget a pápa nevében kell
megfogalmazni, rendkívüli igé
nyességet támaszt. Amellett
azonban meg kell küzdeni egy
másik nehézséggel is. Ez abból
adódik, hogy miután egy em
her semmiképen sem boldogul
hatna a feladattal, igen sok
tisztviselőnek kell összedolgoz
nia, ami könnyen az egységes-

Csak amikor a fordítás meg-
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történt. kerül a Decretalis tár
gyi és szakszempontú felülviza
gá1at alá. A szakértők mind
egyike megteszi észrevételeit s
a felelős előadó ennek megfele
lően módoaítja hol aszöveget.
hol a szórendet vagy az egyes
kifejezéseket. Utána a nyelvi re
vizió következik; amelyet ma
Amleto Tondini prelátus, a
"Latinitas." folyóirat nagyhírű
főszerkesztője végez. Ennek be
fejeztével kapják meg 'a kallig
rafikus művészek a Decretalist,
hogy az e.gyes részekhez ~llő

más és más betűst.ilusban, ini
niatűrökkel díszített pergamen
re írjá.k át a szöveget,

Aki csak rápillant az így el
készült Decretalisra - --folytat
Ja Galhigani -, azt hinné, hogy
egy monumentális • antik kódex
maradványa fekszik előtte.
Mindegvik Deeretal.is legszebb
oldala laz első, amelyet kódex
mintájú klasszikus finomsázú
miniatűrök ékesítenek. FeItH
mindig az uralkodó pápa címe
re díszlik. Ezidőszerint egy ga
lamb, csőrében olajággal - a
béke jelképe -, előtte a tenger,
amelynek méhében a viharok
születnek. Az első oldal minden
szépsége az "inte,st!atio"-t emeli
ki: azt a formulát..amellyel a
történelemnek szánt összes pá
pai okiratok kezdődnek: ,,Pius,
Episcopus, Servus Servorum
Dei, ad perpetnam rei memori
am", magyarul: "Pius Püspök,
Isten Szolgáinak Szolgá ia, az
esemény örök emlékezetére." Az
első oldalon láthatók még a tu
lajdonképeni .szöveg első szavai
is. amelyek az írás és a díszítés
különös művészetével tűnnek ki.
Érth8'tő oka ennek az, hogy a
pápai okiratoknak, bármilyen
tedede1mesek. nincsen olyan cí
mük, mínt amilyen a könyvek
nek is szekott lenni. Ezeket az
okiratokat mindig ta bevezető
első szavaikkal jelöljük és idéz-



zük, úgy, hogy e szavak, ame
lyeknek meg-válasstására a
kancelláriának ugvancsak kell
ügyelnie, az egyháztdrténelem
számára is különös fontossággal
birnak. Ugyanakkor azonban c

mint Galligani hangsúlyozza ,.
más rendeltetésük is van, és
pedig az,' hogy találó módon
tükrözzék a kifejtésre váró
tárgy vezető motivumát, ezeiknek
a Decretalisoknak esetében az
illető szent e,gyéniségének wgy
életének jelle:gz,etes vonását. Igy
például Szent Bufalo Gáspárriál,
aki Krisztus legszentebb Véré
nek hódolatos tiszteletével és e
tisztelet terjesztésével tette em
Iékezetessé masrát, a Deeretalis
első oldalán "Sanguinis preti
os.issirui" - "A legdrágáihb Vér"
a kezdő szavak, amelyek elCive
megadják az egész SZ,öVCig tónu
sát. Vagy Szent Maria Crocifis
sa di ROR'a Deeretalisának első .
szavai: "Sincera,m earitatmn"
"Az őszinte szeretet", ami arra
utal, hogy ez az, áldozatos lélek
Krisztus szeretete nyomán a fe
ICibaráti szer-etet szolgálatába
állította életét.

A nagy műgonddal végzett le
írás után a Decrotalist ú iabb
felűl.vizeeálatnak vetik alá.
Mindazok elolva8sák.akik e,gy
általán dolgoztak rajta, nehogy
másolási hiba maradjon benne,
Ezt a végső re':hiót kettesben
végzik a munkatársak, hogy
így biztosan megálle.níthassák:
nem kerűlt-e a szőveg'be ide
gen szó, vagy nem maradt-Ci ki
belőle e,gy odatartozó szó 1 .

A kész és hibátlan Decretalí st
mosta SzentatYa elé terjesztik
megerősítés végett. Tekintettel
az okmány egyetemes jCillegére.
a Szentatva ezt a külön formu
lát használja: "Ego Pius. Cat
holicae Ecclesiae Episcopus",
azaz: "Én Pius, la Katolikus
Eg-yház Püspöke", arniben
mint Gallig'ani figyelmeztet -

kifejl,)'zésr'Ci jut .a pápa tekinté
lyi illetékessége Krisztus egész
nyája í'ölött.

Köz,vetlenül a pápai megerő
sítéaalá, a lap közepére peesé
tet i llesatenek, amelynek "Rota"
a hivatali neve. Ennek a pecsét
nek közepén kelreszt látható,
amelynek karjai fölött Szent
Péter és Pál nevét olvassuk,
alul pedig, mintegv az aposto
lok árnyékáhan és védelme alatt
la pápa nelvét ekként: ..Pius PP.
XIL" Körben a pecséten a min
denkori pápa választott jellmon
data, eúdőszerint: "Veritatem
facientes in oaritato", vagyis:
"Az, igazságot cselekedvén sze
retetben."

A pecsét alatt a kuriális bi-·
borosok jegyzik aláírásukkal az
okmányt. Utánuk a bíboros
kancellárnak, oldalt la Rítus
kongregáció bíboros-prefektusá
nak. 'majd az apostoli kancel
lária igaz,gatójának és a beosz
tott ap.ostoli protonotáriusoknak
aláírásai következnek. A bíbo
ros-kancellár ezenkívül a Dec
retalis valamennyi oldalát ,.L.
O." hetűkkel ellen1e,gyzi : ,,01
vastam és helyes", amihez még
h?zzáfi!-~i a saját nevének kez
dőbetűiét,

Ime tehát, ennyi gond és
munka árán szűletnek a Decre
talisok. amelyeknek átadásával
a szenttéavatási eljárás befeje
zést nyer. 'Dárgyukból követke
zik, hogy a katolikus egyház
legűnnepélyesebb okiratai közé
tartoznak. s nag-yon is érthető,

h?g'~ már külső ~!állítás~k.,is
k,lfeJez;1 azt a belso harmőniát,

szépsé,get és fönséget, amely tar
talrnuknak jellemző sajátj.a.

Ha nincs e,~éh mondandva
lónk, laz időjárásról szoktunk
társalogni, Ilyenkor röppennek
el 'a sóhajok: de megváltozott
az éghajlatunk ! Már mint a mi
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kicsinyke életünkben. Holott
kétségtelen. hogy a- klima nem
ilyen gyorsan változik. A téve
dések, rendszerint 'abból adód
nak, hogy amikor összehasonlí
tásokat teszünk a multból, ki
váltképen gyermekkorunkból,
akkor csak la szélsösécek eleve
nednek meg emlékezetünkben: a
nagv hőséglek vagy hidegek. a
nagy .szárazs'ágak vagy csapa
dékok• s amelyik a legmélyebb
benyomást tette reánk, ast vesz
szükalapul,aztt,ekintjü:k nor
málisnak. Lélektani háttere' van
,az 'egésznek. mert hiszen az em
Iített szélsöséeek meglehetős

szabályosság'gal szoktak ismét
lődni. Ahhoz. hogy a közvetlen
tapasztalásból szürhessük le az
ég'hajlat változását, aligha ele
gendő bármelyikünk élete. Osak
a hosszú és módszeres tudomá
nyos megf'igvelések igazíthatnak
el bennünket.

Mindenesetre nem vitáaazon
ban. hoav éghajlatunk valóban
módosul. Az, utolsó száz, év alatt.
pontosan 1 O-fokkal emelkedett
a közepes hőmérséklet la világ
lakott tájain. Csekélység-nek lát
szik. de korántsem az - figyel
meztet Gerald Wendt az Unesco
Feaiures részére irt tanulaná
nyában. Mert ba például a kö
zepos hőmérséklet csupán 2 C
fakkal fordulna hidegebbre,a
sarki jégmezők hosszú sávon
alább húzódnának s Kanada,
Európa és Ázsia óriási területelt
borítanák el északon. Ha vi
szont a hőmérséklet emelkedése
a mai - még olyjelentéktelennek
tetsző - ütemben is tovább tart,
akkora mi századunk végére
már annyira felduzz,asztja a
sarki jégme,zők olvadása az
óceánok ssintjét; ho~y eg'iész
csomó partvidéket, töltés,sel kell
megvédeni az elöntés ellen. Még
több idő multán pedig sutba
dobhatják utódaink az összes
mai térképeket,
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Mint ahogy nekünk is más és
más térképet kell megszerkeszte
nünk '8. messzi multra vonatko
zóan. Földünk ,kora legalább 3
milliárd év s ezalatt az idő alatt
éghajlata többször változott.
Létének 99%-a ,a. mainál sokkal
magasabb hőmérsékleten folyt
le és felületének túlnyomó ré
szén trópusi állapotok uralkod
nak. Na,gybritaunia, Szdbéria és
Alaszka, sőt az északi sarkvi
dék széntelepei tanúsítdák, hogy
valamikor ott is trópusi nő

vényzet tenyészett. Kereken 250
millió évnyi közökben azután
rendkívül hideg korszakok is
szakadtak a földre. ezek azon
ban mindannviszor- viszonylag
rövid ideig néhány millió
éven lát tartottak. Nem is
olyan régen, "csupán" lO-2Q
millió évvel ieeelőtt mélg. óriási
j'égmezők terpeszkedtek az É'sza
ki sarktól kezdve Németorszáz
ig és Franciaországig-r befedték
61g1ész, Kanadát és az Egyesült
Államok északi részeit,

Mia. az utolsó jégkorszak után,
églhajlatuuk még mindisr mele
gedőben van. Gr-örilandban,
Alaszkában, az Alpokhan és má
.sutt a gIeccseeek továbbra is
összébb szorulnak, mert a rövid
és aránylag 'enyhe telek hava
zása nem, egyenlíti ki ,a hosz
szú és meleg' nyarak elvadását.
A Spitzbergákon ca kikötők ma
már laz év 200 napján át szaba
don állnak a hajózás számára.
Az utolsó száz esztendő alatta
közepes hőmérséklet 2 C-fokkal
emelkedett Filadélfiában. l fok
kal Montrealban, N agybI1itanni
ában és Skandináviában.

Kérdés azonban, hogy számít
hatunk-e további hosszú időn át
la folyamatos melezedésre ~
W endt szer-in t erre mindadd'ie
nem felellhe-tünk teljes határo
zottság'gal, amí,g meg nem is-.
mertük pontosan a közredátsző

tényezőket. Néme-lyek szerint a



Nap állapota' a döntő, vagyis
annak a hőnek a rnennyisége,
amelyet a földre sugároz. Má
sok szerint 'a földtengely haj
lásfokának változása. Am egyik
feltevést sem tudták még tudó
mányosan igazolni,

A szakemberek zöme inkább
azon a nézeten van - írja
Wendt -, hogy a megfigyelt je,
lenséget a föld légkörében tör
tént változásoknak kell tulajdo
nítani. Két feltevés alakult ki.
Az egyik avulkánkitörések ha
tásáM épít. Egy-egy na,gy ki
törés, mint a Krakatoa tűzhá

nyóé 1883-ban, több kilométer
magasságra mérhetetlen tömesrű

igen finom hamut lök fel, amit
a szél a világ minden tájára
szertevisz, s ez a hamu felfogja
a napsugarai. A Krakatoa ki
törése után a délfranciaor'seáai
Montoellier caillagászai a nap
suzarak hatásfokának 10 %-os
csökkenését észlelfék. Mintegy
három hónapon át finom 118ll1u
felhő úszott a magasban, sugár
nyelő r:éteget képezve a Nap és
a föld között, Minthog'v pedig'
míndeeideig ez volt az utolsó
nagy vulkánkitörés. egyes tudó
sok úgy vélik, hogy azért mele
gedJettazóta 'az, égha;ilatunk,
mert 'a levegő tdszhább, a napsu
gár kevésbbé meeszűrve éri a
földet semlek folytim nag-yobb
hőt ísad át, mint azelőtt. S ab
ban valóban nines semmi lehe
tetlenség állapítja meg
Wendt -, hogy nagvrnennvisé
gű vulkánhamú szétszóródása a
levegőben hosszú ddőre lehűtsa
? hőrnérsékletet,

A másik feltevés szerint, ame
lyet még John Tyndall dog-ozott
ki a mult század közepetáján, az
ég-hiajlatot' a légkörben levő

szánsavanhidrid, egvszerűbbki
fejez,éssel: széndioxid mennvi
sézének változásai módosítiák.
Ezt az elméletet tette magáévá
és fejte:tte ki leg-utóbb Gilbert N.

Plass, a John Hopkins-egyetem
professzora, Wendt maga is er
re az elméletre' hajlik s tanul
mányában ezt tárgyalja meg a
Iegbehatóbban,

Rendes körülménvek"között 
úgymond - a légkör 0.03% szén
dioxidet tartalmaz. Ez a gáz
mintegy védőernyőt alkot, ha
sonlót ,az üvegház fedeléhez. Ez
a fedél tudvalevően átengedi a
Nap sugarait, amelyek a földbe
ütköznek és felmelegftik a nö
vényházban la talajt is. mega
w'vegőt is, miután iR fedél miatt
mát nem távozhatnak innen.
Hál,a ennek la széndioxid-ernvő
nek, az a suzárhő, arnelv átha
tolt rajta. többé már nem igen
veszhet el az űrben, És pedig an
nál kevésbbé szőkhet meg' a föld
légköréből, minél több ebben a
széndioxid, Ha tehát emelkedik
a széndioxid mennyísége a leve
gőben. vele párhuzamosan emel
kednie kell a hőmérsékletnek is.
S ez is a helyzet. A megfigye
lések arról tanúskodnak. hogy
az utolsó 50 évben kereken 10
'%-kal nőtt a légkörben a szén
dioxid mennyisége, ami esserint
meg is magyarázná 'a hőmérsék

let folyamatos emelkedését.
J ó lenne persze tudnunk azt

is, hog-y mi okozza a széndioxid
gyülemlését a leveg-őben. Ma
még több magyarázattal állunk
szemben. Köztudomású, hogy a
zöld növények széndioxidot és
vizet nyelnekel. amit a napsu
gár hatására cukorrá, keménví
tővé és cellulózzáala:kítanak át.
Igy a növényzet - Wendt ada
tai szerínt - minden évben kb.
1000 milbiár-d tonna széndioxidot
von ki a levegőből. Idővel azon
ban e rnenrryiség' nag'y része
vdsszakerül a légkörbe: a -nővé

nvek és az állatok, amelyek be
lőlük táplálkostak. elpusstulnak,
szervezetűk azétesik s a széndi
oxid, amely szabaddá válik eb
ben a folyamatban, visszatér a
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légkörbe. Ha a szétesés nem a
föld felületén megy végbe 
minta föld mélyébe került nö
vények esetében, amelyekbőla

szén lett -, a légkört tiszta
széndioxId-veszte!;lég éri. Ma
azonban míndössze 10 millió ton
nára tehető évenként az a szén
dioxid-mennyiség, amely ilyen
módon a föld ~omrába jut.
Olyan minimális hányad, hogy
számbavehető szerepe semmi
képen sem lehet.

Két geológiai tényező is befo
lYásoljaa levegőben levő szén
dioxid mennyiségét. A sziklák
málását főleg a szénsav vegyi
hatásaokozza. Ez a szénsav ak
kor képződik, amikor a széndi
oxid vízben oldódik. Hosszú tá
von ez la folyamat a sziklákat
kovasavas sókból szénsavas sók
ká alakítja át. Évenként nuint
ees 100 millió tonna széndioxid
kötődik le emiatt a levegőből.
Ez,t a veszteséget azonban ki
esveulíti egy másik geológiai
folyamat: a vulkánok és la me
Iegf'orrások nagvmennviséaű

széndioxidot öntenek bele a lég
.körbe, minden évben kb. 100 mil
lió tonnát. Ma már tehát e két
folyamat hatásának semlegesi
tonie kell eg'ymást.

Hajdanában nem így volt,
mert mind a két folyamat a
föld fe,lsúnén uralkodó feltéte
lek szerint változik. Anlagyon
távoli multban óriási hegvlán
cok képződi.ek bolygónkon, ame
lyelk sokkal magasabbra szöktek
és' jóval hepe-hupásabbak vol
,tak, mint manapság. Minél több
kőzet indult azután málásnak,
annál nagyobb tömegű széndi
oxidet vont eJa légkörböl.
Ugyanakkor la közepes hőmér
séklet is lényegesen süllyedt. Ez
mag-yarázza, hogYa hegvláneok
alakulásának korszakait néhány
millió évvel később a gleccserek
képződésének korszakai követ
ték. Ezzel szemben a trópusi ég-
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hajlat korszakai azzal az idővel
esnek egybe. amikor a föld fe
Iületének nagy részét síkságok és
mocsarak tették, olyan geológiai
adottságok, amelyek előmozdít
ják a lég:körben a széndioxid
halmozódását,

Ezek a távoli multra vonatko
zó geológíai megfigyelések is
amellett szólriak tehát, hogy a
hőmérséklet a légkör széndáoxid
tartalmának a függvénye. S ér
.dokes megjegyezni, hogy a szén
dioxid mennyiségét meg'hatá.ro
zó geológiai és egyéb változások
befolyásolják a légköri csapa
dékat lis. Az esőzést ugyanis az
la hőmérséklet-kűlönbséc idézi
elő, amely a felhők felső és al
só rétegei között támad. Már
most amikor ritka a széndioxid,
n. felső rétegeik gyorsabban hűl

nek le s ilyenkor gyakoribbak
és bős·égesebbek a csapadékok.

A Iegújabb időkben keletke
zett azután egy további tényező

is - 'már az emberi tevékeny
ség következményeként ,
amely növeli a széndioxid
mennyiségc<t a légkörben. Ez a
szén és a kőolaj ége<tése. Évi át
lagban 6 mill.iárd tonnára teszi
Wendt azt a széndioxid-rnenv
nvisózet, amelyet főleg az ipari
üzemek adnak bele a levegőbe.

S ez nagyon is jelentős mennyi
ség. Ha ugyanis feltesszük,
hogy ez a mennvisésr meg is
marad a levegőben, akkor száz
év multán egymagában is meg
magyarázná a föld közepes hő
mérsékletének 1 C-foknyi emel
kedését. S bármilyen furcsának
látsz.ik - jegyzi meg Wendt -,
a hőmérséklet valóhan annak a
széndioxid-mennyiségnek gya
rapodási ütemében emelkedik;
amely ebből a mesterséges for
rásból származik. Amiből köny
nyeri levonhatnők az-t a követ
keztetést is, hogy ma már maga
az ember ,a felelős az éghajlat
változásáért I



Mint magunk is m~,ggyőz.őd

hetünk róla, igen nagy a való
színűsége annak, hogy a hőmér

sékletre vonatkozó feltevések
közül ez a széndioxid-elmélet
fogja megkapni a tudományos
íg'azsásr rangját. Vannak ugyan
még körülötte kisebb nehézsé
gek, amelyek msgoldásra vár
nak, de arra a bevezetőben fel
tett kérdésre. hogy tart-e tovább
a melegedés, emberi számítás
szerint csak igennel válaszollia
tunk. Wendt is azon a nézeten
van. hog'y amennyiben nem
bukkan fel valami nem sejtett
újabb tényező, amely módosíta
ná a leírt folyamatot, akkor éf!:
hajlatunk fokozatosan melegeb
bé s ezzel együtt alighanem fo
kozatosan szárazabbá válik a
legközelebbi századokban. El fog
jönni az az idő, amikor majd
gabonát és szőlőt művelhetnek
a legészakibb tájakon is. Finn
országban és Skandináviában
aratni fognak olyan területeken,
arnelveket nem is olyan régen
jégmez.ők borítottak. Kanadában
és Szibériában a jégkör határai
oly.an ütemben húzódnak vissza
a Sark felé, amely évenként. 100
méter és több kilométer közt
váltakozik. Volt már egy idő az
emberiség életében, amikor ter
mőföldek fedték Grönlandot és
Izlandot s amikor szőlőt szüre
teltek Angliában. Ezek la jelen
ség-ek előreláthatóan meg" fog'
nak ismétlődni s akkor Kanada,
Alaszka és Szibéria óriási tér
ségei kapcsolódmak be u iból az
emberiségnek élelmiszerrel való
ellátásába.

*

Kr. e. !'i86-ban történt" hogy II.
N abukodonozor, Babylon lezna
gyobb uralkodója, ... Jeruzsálem
városával e,gyütt lerombolta Ba
Iamorr remekbe készűlt templo
mát. Mint tudjuk. az összes épü

Jetek közül, amelyek a várost al-

kották és díszítették, a Templom
volt a legfontosabb és a legha
talmasabb. Kele,u irányban egy
dombocskán emelkedett, Hogy
milven sorrendben és szakaszok
han építették meg annakideién;
arról még ma is vitatkoznak.

Amikor a perzsa II. Kvros
Kr, e. 539-ben Babyont meghó
dította és a zsidóságot a fogság
ból visszaengedte. megengedte a
Templom ujjáépítését is. A
munkálatokat azonban nagysi
etve végezték, az anyagiak sem
voltak meg hozzá kellő bősée

ben, úgy hogy laz új alkotás ter
jedelemben ~s szépségben is
messze elmaradt a régi mögött.
Herodes volt az" aki Kr. e. 19
ben elrendelte a Templom gran
diózus átépítését. Elhatározásá
ban szerepe volt annak a szán
déknak is, hogy feledtesse, a zsi
dókkal trónrajutásának körül
ményeit és megkedveltesse ma
gát alattvalóival. Egyébként is
arra törekedett. hogy pazar é'nÍ't
kezesekkel örökítse meg s írja
be nevét a történelembe, azt pe
dig' érezte, hogy a Templomnak,
arnelv központi helyet fogl,alt ef
a zsidóság életében, nasrvszerű

sésrben felül kell múlniaa ki
rályi palotát. Jézus nyilvános
fellépésekor már 46-ik éve dol
goz,falk a Templomon, amely ép
pen akkor érte Bl kívánt, ragyo
g-áFiát, amikor Jézus megjöven
dölte a közelgő pusztulást.

S valóban, már Kr, u. 70-ben
felperzselték a Templomot Ti
tus, a későbbi római császár se
regei. Iamikor a 66-ban kiWrt
zsidó felkelés vérbefojtása után
a. végsőkig ellenálló J eruzsále
met ostrommal bevették. Eg-y
katona é,g-ő szurokfáklyát hají
tott a Templom egyik oldalsó
'termébe s a lángok hamarosan
elárasztották az egész éoűletet.

Csak üggyel-bajjal tudták ki
mentení la Templom néhány
ékességét, amelyeket utána fe1-
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vonultattak Titus diadalmeneté
ben. Ezeknek képe! látható 'Ditus
diadalivén.

Fekete falosonkek meredeetek
.a Templom helyén, amikor' a
zsidók Bar-Ooohba vezetésével
IBI-beu ujból fegyvert fogtak ra
római elnvomás ellen, de megint
csak veresége·t szenvedtek, Ak
kor adta ki Hadrianus császár
ra parancsot, hogy J eruzsálemet
romjaiból pogány várossá épít
sék át. A Templom maradványa
it az utolsó darabkáig szerte
hordták, a helyet elegyengették,
.s ahol H TemplomemelkedleH.
oda most Jupiter 'temploma ke
rült.,előtte a császár szobrával.
A Kálvária-hegyen Venusnak
állítottak emlékművet. Jeruzsá
lemet felváltotta HZ új római
város: Aelia Cepitolina, a maga
szdnházaíval, fürdőivel és po
gány szentélveível,

Ezz.el ·a harmadik pusstulásá
val végle,g eltünt a Templom. A
pogány istenek alkonya után
szemétlerakodó lett a dombocs
ka. Odahordtáka város szeny
nyét és hulladékait. Ez volt a
helyzet mindaddig, .amíg Bizánc
visszaszorítása után Omar kaU
fa a VII. század első feléhen e,l
nem foglalita Jeruzsálemet Ö
rendelte el akkor, hogy építse
nek mecsetet a hajdani Tem
plom helyén s jelképesen ő ma
ga indította meg a munkálato
kat azzal, hogy saját kezével
össze·szedettegy csomó törmelé
ket s odább vitte kötényként
felhajtott köpenyében. Igy jött
létre' az Abd-el-Melik mecset.

15G

Ezeket. irta meg' ,a Iegújabb
kutatások alrapján, részletesen
és saínesen, André Parrot "Le
Temnle de Jerusalem" címmel
,tavaly megtielent s nagy elis
meréssel fogadott könyvének el
ső részében, A második ros", a
Templom köré csoportosuló to
vábbi eseményeket tárgyalja. A
keresztes hadak I099-ben vertték
be -Ieruzaálernet. A mecsetet ak
kor keresstény templomma nyil
vánitották, Szent Miklós tiszte
letére oltárt,. emeltek benne, és
'a "Templum Domini" nevet ad
ták neki. A muzulmánok azon
ban nem nyugodtak bele Jeru
zsálem elvesztésébe, Nvomásuk
egyre fokozódott s 1187-ben Sza
ladin szultán, Egyiptom és Szi
ria uralkodója, megdöntöbts, a
rövid életű [eruzsálemi király
ságot. Győzelmes csapatainlak
u.iongása közben verték le la ke
resztet Omar mecsetjéről.

Ma a dombtetőn, amelynek va
lamikor a Templom volt a ko
ronája, .a kereken 145.000 négy
zetméternyi sík területnek csu
pán kicsiny hányadát foglalja
el a mecset, Sa szeont hely, ahol
három monotheistn és egy po
gány vallás váltotta egymást,
igen szegényesen fest: nem nagy
értékű és fontosságú épületek
állanak rajta. Köztük és körü
löttük mélv árnyat vető cipru
sok boronganak. Ideo, ezekhez a
ciprusokhoz. járnak el közel két
ezer év árta a hívő zsidók, hogy
a szentnek ta,rtott. törzsek tövé
ben imádságokat mondjanak, A
Templomból, ,ahogy Jézus jő

vendölte. kő kövön nem maradt,



A KIS ÚT
Én már hosszú ideje eg]!általábam nem imádkozom. Kis(J]/er

mekkorom imádságait nem vag]!ok képes ismételgetni. irzem
ugyan egy fölöttem álló hatalom létezését, amel]! vezet; de ugye
világos, hogy imádság, nélkül is lehetséges rendes, jó életet élni '!

Nem is olyan világos, mint
gondolja. Ön Ietentöl távol él,
még csak nem is beszél hozzá,
mégis mindiz iránta érdeklő
dik: ez bizonyossá teszi, hogy
mély és kíirthatatlan hit él
Önben. Már' az, hogy meghallja
a szive hangját és fölkel meg
keresni.akit véleménye szerint
elveszített: Istent. mutat.ia, hogy
nincs olyan csillagászati távol
ságban tőle, Mint mélven a bá
nya földalatti üregeiben elté
vedt és külső seg-itség' nélkül
maradt ember, reménytelenül
érZ!Í magát és nem sejti, milyen
közel van már ,aszahadító vi
lághoz. S a felső haltalom gon
dol Önre és vezeti mínden nyug
hatatlanságában. Egyelőre ez a
nyughatatlanság az, imádsága
Istenhez. Akik csakugvan nem
imádkoznak, azokhan az, imád
ság gondolata fel sem merül.

Önben nagyon is fölmerül. Ta
lán észre sem veszi, és már
imádságos szavakat mond; vag'y
legalább - még ha öntudatla
nul is - ilyesmit: Istenem. de
nehéz ez! vagy Isten tudj/a. ho
gyan van ez! Igen kezdetleges
imádság, egvelőre jó mcssze
esik a dogmatikus imádsáatól,
a szentséeek használatától. Isten
és az Egyház parancsolataitól,
amelyeket most mélt érthetetle
neknek talál. De utat mutat fe-
léjük, .

Mi kell az imádsághoz'l Hit.
Elsősorban ezért kelJ imádkoz
n ia. Amint Krisztus Urunk kér-

désére annak a beteg fiúnaik
IB,tyja'könnyeket hullatva felette:
"Hisz,eik, Uram! segíts az én hi
tetlenségemen".

Azután hozzáfogunk és elkez
dünk - imádkozni. Persze nem
a gyelrm8lkkor régóta lete-tt kis
imádságait. És nem is mdndig
Miatyánkot és Üdvözlég'yet, mi
kor tűzesebben és, egészen más
átérzéssel, talán sokkal több
tisztelettel tudunk olyan imát
mondani, arnelv egészen a
miénk
Leh~t, hogy imaélete Golgo

tán vezet keresztül. s a Golgo
tának keresztútja seokott lenni.
Sa keresztút stációi néha szin
te elviselhetetlenül borzalma
sak. De lehet. hogy éppen eköz
ben találja meg az utat azok
hoz a hittitkokhoz arnelvek most
t:alán még redtve vannak Ön
előtt, Ezek la hittitkok végre is
az, isteni irgulmasság' kínvílat
koztatásai. El lehet érkezni
ezekhez is, de már nem gyerme
ki éreHensbggell, kétségek és hi
tetlenségek között, nem is tudo
mányos önelégültséggel•. hanem
az olyan kedély lágyságával,
amely már sokat szenvedett, az
olyari ember megnyiltságával,
laki már csak Istennek akar él
ni. Akkor lehet, hozv oa hit ho
mályait és rejtélyeit még egy
re érzi, de- ez már nem aZI üres
s,ég homálya, hanem a derengésé,
melynek hivatása. hogy nappal
lá legven,

O.
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NAPLÓ

SZENT ÁGOSTON A BÉKÉRŐL. Az Egyhá~ a mult évben
ünnepelte a nagy nyugati egyházatya születésének 1600 éves év
fordulóját. Ez alkalommal haszonnal újíthatjuk fel a nagy egy
házatyának a békéről és a háborúról vallott, napjainkbanís út
mutató felfogását.

Szent .Ágoston, mint már előtte sokan, egész lelkével szem
befordult a háborúval és főleg annak borealmaioal. Pedig akkor
még csak a zsoldosok harcoltak és nem ismerték azokat a ször
nyűségeket, melyeket a modern tolális háború és a tömegpusZ
tító fegyverek okoznak. A nagy egyházatya szivét egészen eltölti
a szomorúság, amikor Róma hódító háborúi1'ól ír, s külöitösen
fáj a szive, amikor a még több pusztítást okozó polgárháborúk
ról ír. Mégis, mivel a háború tény volt, kűlönösen az: ő korában,
a népvándorlás idején, amikor az öröknek hitt Róma is ingado
zott a barbár népek megismétlődő csapásai alatt, azért mélységes
hitének, nagy összefüggéseket meglátó és átfo,qó értelmének té
nyénél kereste, kutatta, hogy az isteni gondviselés tervében mi az
értelme a háborúnak. Arra az alapvető megállapitásra jutott,
hogy a háború önmagában rossz, s ha az isteni gondviselés meg
is engedi, minden emberi erővel a háború megakadályozását kell
előmozdítani. Igazságos háborúnak csak az elkövetett igazságta
lanság megtorlásáért vívott harcot tartotta. Az olyan háborút
viszont, melyet birtokszerzésért, a békés népek elnyomása érde
kében viselnek, egyszerűen rablóhadjáratnak nevezte.

A nagy egyházatya szerint mint említettük, a háború szomorú
8zükségesség, az emberi természet valójában békére vágyik. A
már folyó háborúban is a békére kell törekedni. Ezt írja Boni
fáciushoz, Afrika helytartójához: ..A háborúkban is, ha azok el
kerülhetetlenek, tartsd meg a hitet és keresd a békét". (Ep. 220.
12). A. békéről vallott felfogását legszebben Darius comeshez írt
levelében fejtette ki, amikor ennek sikerült egy belső lázadást
békés úton elintéznie. Igy írt: ..Kétségkívül nagyok és dicséretre
méltók a hadak vitézei, nemcsak bátorságuknál fogva. hanem ami
még nagyobb elismerést érdemel: ha kötelességeiket hűen telje
sítik. Ök sok fáradtsággal és veszedelemmel szállnak szembe, ho,qy
Isten segítségével és oltalmával a lázadó ellenfelet meqfékeezél«,
az áFam, vagy tartomány békéjét és rendjét visszaánítsák. De
nagyobb dicsőség a háborút szó'IJa! me,qö7ni, mint az embereket
karddal s a békét a béke, nem hadakozás által megszerezni."

AZ ELSÖ MAGYAR UJSAG megindulásának százhetvenötö
.dik évfordulójáról emlékezik a magyar sajtó. A hagyományke
reső szellem örömest ragad mee minden alkalmat, hogy felve
gye a kapcsolatot a multtal, az ősök péJ,dájával. Az első magyar
újság, a Magyar Hírmondó 178ü-as, első évfolyamánál pedig ke
vés érdekesebb ésfanulságoeabb olvasmány akad a magyar szel
lemi élet kezdeti gyümölcsei között,

A legelső, ami az olvasót meglepi: az induló magyar újság
érdekes, színes, változatos tartalma. Műfajban és stílusban meg
találjuk benne mindazt, ami a magyar ujságirást azóta is jellem-
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ZI Ci; Európa legjobb sajtói közé emeli. A színes és t~rgyilag06
külpolitikai tájékozfatás mellett bőven kap helyet benne a riport.
az érdekesség, az eleven tollal megírt hír, a statisztika mellett a
szépirodalom és művőszet, a gazdasági és gyakorlatí beszámoló és a
természettudományos ismertetesek mellett a jóízű anekdota.

Ezen anvagon az első magyar ujságfró egyénisége sugárzik
át, s ez a második meglepetésként hat a modern olvasó számára.
Ráth Mátyás, kitel.iesedett, érett formában viseli azokat a jegye~
ket és tulajdonságokat, amelyek azóta is jellemzik a magyar uj
ságír-ás Iegjobbjait, Hazaszeretet, reformátor-i hév, sokrétű mű

véltség, kriti:kai szellem, stílusában az irodalmiságra való törek
vés és jóízű mcsélőkedv - mind megtalálható benne. A lap
..Előre való tudakozásában", "ha vallyon találkoznának-é elegen
dő számmal Hazájokat és Nemzeteket igazán szerető Magyar
Hazafiak, akik Magyar nyelven Iratandó új Hirekre. vag-yis Hir
mondó Levelekre szei-t tenni kívánnak I" 'alcím alatt Ráth Má
tyás,az első magyar ujságfró és Petz:kó Ferenc Ágoston, az első
magyar kiadó minden magyar ujságíró és ujságkiadó hevületét
és hitvallását fogalmazzák meg.

"Nintsen már Európában egygy országos Nemzet is, aki a ma
ga Hazájában történő változások, a világnak viszontagságai. az
elmés embereknek hasznos vagy furtsa találmányaik, a Tudósok
nak munkáik s több: efféle emlékezetes dolgok felől szólló híreket
naponként, hetenként avagy hónaponként az ő saját nyelvén nyom
tatott írásokban tanulság és mulatság kedvéért ne olvasná. Sőt
nem tsak Európának, hanem még Amer-ikának is minden nevezetes
V árosiban írattatnak s nyom.tattutnak vef'élo hielelő Levelek. 
Tsakaz egygy Magyar Nemzet volt még eddig, sok egyéb fogyat
kozásai mellett, ezen igen hasznos szerzeménynek hijjával. 
Mel ly hijánosság valamint magában igen betstelen, úgy kővetke
zéseivel is mondhatatlan kárára és szégyenére válik a Hazának.
Ugyanis ez: a többi közőtt az oka, hogy nem tsak az e1gyéb világ
gal, hanem saját Hazánkkal s Hazánkfiaival is olly szer-telen e8
méretlenségben úgy élünk, mint la féreg a dióban; azt sem tud
juk. ami körülöttünk történik s minket Iegközelebbről illet ... 01
vassák ugyan némellyek Német. Deák, Franczia, vagy Olasz nyel
ven az ujságokat, De hogy most azt ne emlétsem, hogy szégyen
inindenben másokra szorulni s ollyut is más Nemzetektől tanulni,
ami eránt ők várhatnának tőlünk tudósítást: elég aza diolog
szűkségcs vóltának megmutatására, hoaymem mindnváran értik
avagy tsak derekasori laz idegen nyelveket. akiknek mindazonál
tal a ,mostani türténetekről tudakozniok illő vólna; és hogy a
külföldiek sokkal kevesebbet tudnak a mi dolgaink felől. mellve
ket leginkább szűksóg' tudnunk, hogysem mi az ővéik felől; mivel
olivan Ország Európában ogy sints, a földnek egyéb részeiben is
igen kevés vagyon, arnellvet a Tudósok kevésbé esmérnének, mint
Magyar Országot. S ezen homályban mindörökké is mcrrr-iara
dunk, hanem ha magunk esmértetésére intézett jeles szándékok
nak előmozdításával róla tenni igyekezünk." A macvar ujsáv írő
örök és máig is időszerű ihletének melesrét érezzük ki ebből a
vaIIomásból: az aggodalmat a nemzet tájékoztatásáért és a nem
zetek közötti híréért.

A katolikus olvasótaz is érdokli, az .e,lső magyar ujság' első
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évfolyamában: hogyan jelent meg abban az akkori katolikus ma
gy;ar élet 1 Nos, megható, hogy laz első magyar katolíkus vonat
kozású híradás "Tudománybeli dolgok" rovat alatt je,lenik meg a
M,agya,r Hirmondóban a Budai Universitás tisz,fújítúsúrólszóló
beszámoló keretében: "az idvességes tudománybéli rendnek Dé
kánja T. T. Perczel Imre Atya." S ugyancsak H magyar katoli- 
eizmus kultúrmunkájáról szól az első önálló katolikus hír is:
"Vas-Vármegyében Szombathelven, a mult ősszel, midőn azon Vi
déki Püspöknek palotáját kezdenék építeni, sok régi álló képek és

. holmi Római írásokkal jegyze.t,t kövek ásattatnak ki a földből,
mellyek az ernlétett F. T. Püspök Ur parantsolatjára öszve sze
dettek. hogy illendő magyarázatokkal megírattassanak.. Hihető,
hogy a Rómaiaknak azon tá.ionn viselt dolgaikat s Szombathely
városának régi nevét és eredetét nagyobb viágosságra, hozzák."

Az első szépirodalmi könyv, ameilyet a Magyar Hirmondó el
ső évfolyama ismertet: Baróti Szabó Dávid verseinek g'yüjtemé
nye. "A Nérnetek eddig elé úgy vélekedtenek- - mondja az ismer
tetés - hogy most az élő nyelvek közül egygy sints, az övéket ki
vévén, amelyen minden táttatnak (Syllebának] bizonyos mértéke
vólna és hogy ezen okra nézve égvedül tsak ők koholhatnak a
régi Görögöknek és Rómaiaknak szabások szerént verseket. De
ez tsak attól vólt, hogy tellvességei nem és mérték napkeleti szom
szédjaikat .. , Én ra legrégibb Magyar könyvekben (az, énekeket
kiveszem) Római szabású v ereeknél egyebeket nem is találtam.
Sőt ollyan közönségesek azok ·a Miagy aroknál, hogy némely ká
romkodásokat is azokba foglaltak... Most pedig T. Szabó Dávid
Uram egész könyvekkel mutatia meg a világnak, minő szepen
folynak nem tsak a Hexameterek, hanem akár melly lantos sza
bású versek is (metna Ivrica) a Magyar szóbann." "A versek
mind egyre. igen gyönyörűek - lelkesedik a lap - és könnyen
folynak, még lU Horatiusból fordítottak is: P. o. azon Óda, mely
így kezdődik: E,xe,gi monumentum aere perennius, imigy vagyon
Magyarul kitéve:

Munkám végbe vivém, mellyneikaz értzekerr
'I'artóssága ki-tesz, s győz,i magas torony
É,gig nőtt tetedét. s.a. t."

Ne tekintsük véletlennek, hogy az első magyar UJs!alg három
első katolikus vonatkozású híre éppen kulturális jellegű. Lássunk
benne jelképet, a rni hagyományraink jelképéte <ahogy hajdau a
magyar müveltséeért munkálkodtak papjaink, úgy kötelességünk
nekünk is mindenkor az "idves~,ge,s tudomány" melletf a magyar
kultur:a,a magyar irodalom ápolása. (s.)

A IV; NEMZETKöZI LITURGIKUS TALALKOZöT 1954
szeptember 12-16 között tartották meg, ezuttal Louvainban. A
megelőző találkozó, mint ismeretes, Lugm1,óban zajlott le nagy
számú magasrangú és szaktudós kiküldött réeecételéoel. A lou va
ini találkozó napjai külsőleg szürkébbeknek 7átszwnak, hiszen
mindössze negyvenre k()!f"látoztáka vendégek számát. akik mind
a liturgia szakemberei voltak. Az előadások ennélfogva inkább
tudományos mélységre törekedtek. Bár még az elhangzott elő-
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add80k szövegeit hivatalosan nem [ették közzé, a Uturgikus fo
ly6iraioh~ból még'i.s ld lehet olakítani a tárgyalások általános ké
pét.

Elsőnek cl Muria-Luochbon már fblvetett problúllwkört, atöb
11ves perikópaciklusi tárgyaltálc, s oüatták. meg.lllivel a Szent
írásnak isten akaratából kifolyólag sokkal döntőbb szerepének
kellene lennie a hivek lelki életének alalútásában, mint manap
.wi!J, ezért nemcsak eg/léni elmélkedésre, magánszorga,zomból fa
kadó lelki gazdagodtisTa kelt ielhasenálnunk, hanem a megváltás
iuazsáaainak me,C/hirdl'tl'sére az egész 11 ívőközösség számára le
gyen lelki tápláték. NalJ.1Jobbszámú és egymástól különböző szeni
írási részletet kt!ll tehát beromu a hivatalos istentiszteletbe. A
történeti előadások kimutatták, IlOfJjJall szegényedett el a kezdet
ben olyan gazdag pcrikoporendseer, s oele együtt a hivek Szent
irás-ismerete is. Dr. Kah/ete/d szerini 260 e,vangélium.i szakaszt
~;S 280 secnilcckének kiválasztott ujszöve[ségi részt könnyen be
lehetne épiteni egy ném/éves cikiusha: A Vízkereszt és Pünkösd
utáni vasárnapokra könnyebb 1)oIJW alkalmas részletet kioálase
tan i ismétlés néikiií, nehezebb lenne az egyház'i ~v többi részé
re, főleg iinnepekre, ilyen esetekben az ünnep gondolati tartalma
nyujthatna segítséget, min! pl. karácsonykor a sziiletés moiiou
ma mellett a parltzia (Jézu» eljövetele) aondotau»: Az ószövetség
Idányos ismerete az első akadálJl az ujszövetséf/ megértésében,
mégi.s szinie lehetetlen feladat megfelelő mértékben helyet adni
neki a szenileckék sorában. Ahol a körülmények, főle.q az élet
tempójaH/.egenf/edi.k, a pap 1'álasithatna ki "ad libiiusn" egy-egy
részt. Persze a reform esetében liturgikus könyveinket is ki kel
lene cserélni. Kahlefe/ti szerint ae első évre megmaradna a mos
tani perikópasor, ezidő alatt aztán elkészülhetnek a további
énekre szóló köny'vek. Egyszerü meaoldás volna, ha. kétnyelvü
S'zeni irásoleat adnának ki, meiuekben. pontos index jelön. meg,
meiuik. rész mikor kerül S01'1'((. 1.IJJj szoros kapcsolat fejlődne a
liturgia és a Szerüirús között. Az előadók kimutatták, hogy rt
Szentírá801vasás ilyetén 1'a1ó meuoldás« ősi Szokromenuiriumokro.
nyúlna vi.~sza.

j}lásodik témaként a koncelcbrticiá szerepelt rt tár.O.1Jolásokon.
Elsősorban szerzetesközi,jsségeklJen, papi összejöveteleken és nagJI
csütörtökön jöhet szdmit ásbü. a szenimisének több pap által való
bemutatása. A kutatasok. fényében ez a szokás főleg '/Jasárnap és
nagy ünnepeken, "normális" hagyomán.1Jna./c látszik keleten és
nyugaton egyaránt. Ma csak a jJüspök- és papszentelésnél általá
nos, ezenkívül helyI maradványa az ősi szokásnok, mint pl. Lyon
ban, ahol nagycsütörtökön még mindig hat pap koncelebrál a püs
pökkel. A "hogyan" meaoldása ne csak teológiai elveket, hanem
rt jelenlegi időviszonyokat 'is vegye figyelembe. A szentmisét be
mutató személyek látható ku pesolaibtun. ·le!/ycnek az oltárral; elég
közel hozzá és megf,:iiZönlJi,izfelű ruhuban: Történetileg bizonyított
nak látszik, hogy a sza1!ak egyenkénti kiejtése nem tartozik a
koncelebrácio lényegéhez (a papszentelésnél ma használt forma
későbbi alakulás). A lelkiismereti problémák elkerülése miait azon
ban az átváltozás és az ezt megelőző, iűeire követő néhány imád
ságot mégis közösen mondanák el.

A két probléma tárgyaláso a Seen! szék kívánságával ialállw-
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eoit, J}fontiní síirgönye kÖ~l)etítefte II SzentalJla (Udásál, aki: me{/
köszönte u. részt'vevő1cne1c II két [onto« probléma történeti, teolé
f/illi és lcllcipászt or! szempontok szerint ('alö t anulmanitozáeát-

(8 . .T.)

HlTÜNK A VILÁGBAN. A világ k ii löuf'ólu m.issz ió iban mű
ködő európai származású papok száma (l9:iU j úu ius 30-i statisztika
szerint) 12.977; ezek az egves európai népek köz! így osztauak meg:
il782 francia, 2280 belga, 2137 hollaud i, HWO olasz, 11S6 i r, 784 német,
751 spanyol, 506,angol, 35!:! svájci, 292 egyéb, Igen érdekes, hogyan
alakult, nőtt vagy f'ogyu tkozott az egyes nemzetek hithirdetőinek

száma 1933-hoz viszonvítve. Akkor vol t ;HJ ir (ma U8/i), 159 svá.i
ci (ma 359), 241 angol (ma 506), Ml ho.llaud i (ma 2137), 1106 belga
(ma 2280). A franciáknál és olaszoknál nines lényeges növekedés,
a spanyolek és nérnetek szúuui csökkent. A 12977 európai eredet li
hithirdető mcg'oszlása m űködcsi területek szerin.t: Aí'rikűru esi«
7471 Ázsiára 3056, Óceániáru 1338. egyéb területekre 1112.

1953 június 30-án 1802 amerikai eredetű missziós működöt t, kij
zülük 678 az amerikai kontinensen, 542 Áz'siában, 4!)2 Afrikában,
130 Oeeániában. Az l1!J4:\lllPl'ikán kívül műkiidő 624 szúrrnuz ik
<lZ EgyeHült Államokból, ;íOR ku nudui, 32 latinarnerikai,

Az utolsó huszonöt esztendő alatt az Egyesült ÁHalllOk ós Ka
nada minteg-y megkétszer-ezte m issziős levékenységét. Kanadának
jelenleg 705 missziós papja van, kőziilük 50S dolgozik az anvaor
szágon kívül, Az Egyesült Államok Sl1 missz.iósából 62'l műkö

dik Amerikán kívül (szemben a húsz úvvel ezelőtti 3n-mal).
A világ lakosságának, illetve katolikusságának száma 1953-han:

Ázsia 1.300,324.000 - ebből kutolikus: 31.090.400
Európa 591,173.500 - eh ből ka toltkus: 230.910.000
Amerika 336,327.400 - ebből ka tol ikus: 189.986.756
Afrika 197,229.000 -- ebből katolikus: 17-442.470
Oceánia 14,292.450 -- ebből katolikus: 2.664.200

A katolikusokaránva kontinenseukint, a kontinens osszlakossá.,
gáh(,z képest.: Amerika 56 0/.", Európa 39 %, Óceánia 20 %, Afrika
8.5 %, Ázsia 2.3 %.

A statisztikák szarint naponta 75.000-1'.01 több la születés, mint
az elhalálozás, s így II világ lakossúga évente 28 millió lélekkel
szaporodik. A legnagyobb a szaporodás Ázsiában, majd Afrika,
Amerika és. Óceánia után a legkisebb születésí arány-Hzámmal
Európa következik, Európában évente, 11,820.000 ember születik,
Ázsiában 58.500.000, Afrikában 7.326.000, Amerikában 10,784.000, Ooe
ániában 392.000; az e,g'és7. világon tehát 117. évi születések száma
89,822.000.

1937 és 1950 közt Európa, Oroszország nélkül, 6 rnillió lakost
vesztett; egymagában a Szovietunió lakossága 30 millióval nőtt,

Afrikáé 40, Eszak- és Délamerikáé együtt 60 mil lióval, Ázsiáé (a
Szov.ietunió nélkül) 162 mil'lióval .

. Ha II világ úvi népszaporcdásáf (28 millió) elosztjuk katoliku
sok, protestánsok, orthodoxok és hitetlenek közt, a katolikusok
ra (471 millió) esik évi 5,400.000, II protestánsokra (250 millió) évi
2,800.000, az orthodoxokra (200 mi ll ió) 2,200.000, a hitetlenekre (egy
milliárd 519 mill ió) 17,300.000; tehát a katolikusok, protestánsok éH
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orthodoxok együttes születési szaporodása sem éri el a hitetlene
két. Ha a konverziók számát - túlbecsülve - évi kétmilfióra
tesszül\: eZ7E~l II katolikusok gyarapodása 7 milliót tenne a hitet
lenek 1;; mi ll ió.iávul szemben: eszerint iitvPll esztendő múlva 821
m ill ió katol ikus mell ett kétmilliárd 269 hitetlen volna, vagyis 87.
utóbbink a mai 31% helyett a vilag összlakosságának 35%-át ten
nék.

A Propogaudu kormúuvzatu alatt úlJö mdssz iós területek hívő
inek szúmu lisszcseu 28 ru i l l i ó, ebből 11 rní ll ió esik Afrikára, 9
Ázsiú.rn, ~ Ausztráliára. :l.5 Délanu-r-ikúru. 1.7 Középeuróp'ára. A

hitújoncok száma iissze,scll 2.;) mill!ó, ebből va latn.ivel több mint
kétmillió afrikai, ,\ missziókbau műkődik 11.139 bennszülött és
J5.701 kűlf'öld i honos fölszentelt pup, 4698 bennszülött és 4138 kül
t'iiJdi testvér. :lí.684 lJéll!lsziiliitt ús 23.893 külföldi nővér. (s. p.)

L'A'I'JN-AjJ;lERfJ(Av(llllÍ,~i pl'olllémái1'ól. a délwnerikai kato
licizmus he1yzetéröl, 1lchézséf/eil'ől és kihíMsr';l'ól sok szó esilc
mostanáluin ; 1w.Jjlrínk is többszöl' (~riH!elle ezeket o kérdéseket
(1.9.54 fÍpri/i.s éli oletober), Ez a koniiuen» - mert iJítl'ást beszélhe
tünk rólo, min! külön koni inensrtil ---- mctlern fe.ilödé,~e során
most ért e/ a kapUali.zU/us fc/.Jes ldfJOHtakozlÍ,~ának koráho; anü
kor a ,~zociális elleniélek Ls kieezÖrlnck. Ami (J, liitet ésvaUást
iilet i, a .~zabad,qondo!kodás ett)! szrímr10s t áradozásu! ellenéteis
idi nuuarl! ahhoz a katoliku» hithez, ine'uet (( konkoiset.ádorok s
mér! inkább a nyom.ukban járt térítök űltettek el lelkében; ez II
hiíséfl azonban eg;l! kiioetlcezméwneihen. fé!elmesséváJhaJá /)(11
Iás! !udat/anság,qalpárosul. Ennek egyik nnomás magyarázat". a
me.odöblJentő arán,1!ú '(JaphiáIlY. A h.eiuzeiet altaláhan 'il/en söté
ten szoklá"~ megftélni: méusem. el/észen 'l'étségbeejtő. « vat/nak
"ilJ(lNztaló mozzanatoiis: a Seentszélcne]: (J, nunciusok állal .qHa
korolt irán.1Jítása melleit, s em! a más orszúaokéiruil semmi'lJe I
,~em kenéehbé rátermett '1yiispöld kar neeetéséoel a dé/amerikai ka
tolicizmus is ionto« lépéseket tesz a fejlődés út;ián, elsősorban a.z
eouháeeeercezet kiépítése terén, Ennek. elIYik lemíjabb ténye rt
kolumbiai manizatesi elmházmerJYe érseleségre emelése.

A kolusnhiai eqyház történele efJyidő,~ az orszdnéon], 15.'J.'l-ban
alanitották első püspöksélJét az allanf; parton Tévő Santa-Marfá
han; ezt azután 1.562-ben á/helyezték Boooiá lm. 1564-ben pedifl
meiro.polüai ronara emelték. Három századon át aztán e.z/'oU rt?
rouene» r'rsekséu .erJ!! llfatl/JarrJI'Nzrí(ft/(í.l főbl) min! tízszer na
noauobb - igaz. hom} rendkíuüll'ilkán lakott - területen. Csalf
rI jelen s.zrí.zad elején «zer-oezt ek három I01)(íblJi érsekséaet: 1900~
han a kartha.f/énait éR a popa./jWlif, 1902-ben a medellínit, A leg
utóbbi. idökig ettöl füg.f/ött a most éreelcséore emelt mamizalee;
'Pl·j,~pökség.

ManizIlles rtlia százéves »áros. jJ;fnJdnem ieliese» néptelen 1';
déken (J.la1!Ítottáh~, melJ! csak a mult s.zrí:zarl utolsó éotizededien. in
d!fU f"'.J1ődésnpk s lett a vilá!J pmJi1,~ leaqazrla",abb ',~á1'étprmő tp
r:ulpte. Rkkor, 1900-bnl/ alapította mea n Seeniseék: n polqár; köz
I,gaz.qatá,~ szerinti Calda» tartományt uuuniban foglailó püspök
.~éf!et. A szá.z '>1)(' méa ma,jdnpm mlsz[a tartomány lélekszáma ma
közel Jár az prlJ!mUlió kéf.~7rízezprlJ('z. (K07umbia lako,~sága az
utolsó hu.~:wnöt é1'hen kilenc milliárál tizpnkét milliára errwlke
dett),
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195.'J-ban a Seentszék: szükséqesnek látta a mo.nizelasi egyház"
rt1e[/ye fölosztását s kél új püspökség, a pereirni é.~ no arménioi
lélesitését, Ezzel oe eddui eJnJsé[Je.~ calda«; terűlel ltdrom piis
])ökségre oszlott. Usnionakkor erm-e.'l.IJ új püspökséqe( hasí/ottak
ki a pamploul(ibó! Bucamarntuta, (/ calihol Paimira és a hoqotni
ból Zipaquim székhellyel. A medel!'ini (;p:ekség 1902-1wn kél ]JÜS

])őksé.(f, oz aniiomiiai és a manizulesi {(i'liU állt, 79.5II-lwll már
hat: Aniioquia, Manizalrs, Jarico, Sunta-Ro-«: de Qsus. Pereira
(SS Annenia fölött. A lyiislJökséyek «zo.norodáránok. mtut« - urán
kellett 1JOnnia az érsekséuek számának növelését: ezek soráha»
most Afaniza/es «z első, noha J(olumlJiának -oounuk: H(Fa lIaf/l/obn
és [e'eniéken.uebb ntiroeai is. HornI mé.'lis rá cselt l( 'I)(í/asztás,
annak nyilvón az (f maJ//larlÍ.<:ofo, hOl/.If (IZ OI'SZrlq eauik: leasűrtib

ben lakott teridetének székhelyp. De kii:<:re}áflizhnl!ak wt7lási fp
uyezők is: ez a uidék J(oturnbitinak; liöt falán eaés» Délomeriká
nak legmélyebben kai oiikus ierii'et e. A )nanize7(r.~i seul.nieuinu»
jJapneve'ő seázneau-oe ti ]JIf/möl'etldékéiW1 .iefetltőséaéhl' ti K otumbia
második - éli Délarnerika eJmik letttekintélsresebb ~- seemirui
riurna De föltehető, Iw,qy szerepe uol! a /'á1as?:túsbat! a nianieo
'esi püspök személy/ének is: Luis Conchn-Cordoba az orseát) eqyi1.;
Ieatekintéluesebb főpapja. akit ermarónt becsillnek és secreinek
nam/ m'Űveltsé.qéért, szent életéért és aposloli buzgóságáért.

Nam) népszerüségéről t onúskodilc az az ü1Ine1Jsél/ is. rnd!:tIe/
.~zék1)árosának h.iuei tooadt ák, A "őpa]) U!J.ljanis éppen úton. oolt,
Or/dkor kineneeésének híre kö.zludmnáslÍt'lÍ left. Amikor hazaér
kezert. délamerikai szokás szerini diadalmenetben vitték be (I, )'e
piilőtérrő7 a 'városba és narltl iinnepsé.qef rendeztek tisztelefére It

'uáros Bolivarról elnevezett f{J/erén, avasbefonból éniüt ha.tal
mas katedrális előtt, me/il Délamcrlka lC.llsz('bb épülefei közül
'l'aTó (cr.)

MATIRRE rr ALALAR,A. A' rranl'i~l. laTlOk 1954 nnvembor-i
számai adták tudtul a világnak, hogy Henri Matisse nvolcvanöt
éves koráhan elhunyt. Az impreeszionizmusrn kövefkező fpstŐllPlll
zedéknck Picasso mellett leg-jel1pg-zetesebh ()S legnag-yobh ha tású
alak.ia szállt vele sírba.

Bizonyos értelemben szimbólik us l1Icg'testesítője l1Z évt,izt'·r/ek
nek, melvek a jelen századból leperegtek. Kialakított stílusa
eg-yenletes, meg nem ing'ó mag-atartást m urat és nagy őszinteséget,

'amit kortársai köztil csak kevésről lehet (lhnol1·dani. A látomás és
a formálás nagy francia hagyomúnyainak folytatója volt, aki az
impresszionizmus diadala u í á n úja t, je<llegzefesen modcruet é,''; hu
szadik századit teremtett.

Mi volt ez az új"! Ha erre felelni akarunk, II kor általános
jelenségeire és személyes élniénvére egyaránt tekintettel kell len
nünk.

Az az új szemlélet. mely l1Z impressxiou ixmus kOl'sz,aka utjt!!,
mint általános fe,stiíi látásmód iclef/tkezett, szüksésrképpen az el
J('lIke7.0t kcres!c. m int II korszall<, aU1Plyből kinőtt, Az i mnresszi
onizmus II világ mulandóságát mutatta meg a fény szeszélyes j:l
tóldhan: a térnek és időnek alávetett eseHegességét, melvben esak
II változás ténye lllarad állandó. Az uj korszak bizonytalannak
érezt<' a változásnak ezt az állandóságát, s valami szilárdat, va-
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lami mozdulatlant keresett, melvben megk,;tpaszkodhatott. Bizal
matlanul utaaitotta el tehát a csillogó fény játékot. De abban ka
paszkodntt meg". aminek éS7.revevésére éppel) 11 ténv segítette: ~I
végső telítettségig fokozott sz.inbeu. A fény száműzetéseután azon
han a felfokozott szín nem volt többé mozgial masan esillosró. Fény
telen, álló tónusok keletkeztek, melveket ,a mozdulatlanság börtö
nébe fogott az új érvénnyel fellévő vonal.

A vonal bissteletét 'a franciák lényegében sohasem tagadták
meg, az impresszionista fény játék vonal-ellenes, mindent szétszó
ró rag-yofrásáblllJ sem m indiir mo nd luk le róla. Manet, Derras. Tou
louse-Lautrec {',sak oldot tahhá. IlIOZI!'f;koltYahbú és dnllmnosab
bá tette, aminek vég'ső kővetkezéseit Van Gogh vonta le, egészen
a mnzsíka felé hajolva. .

Az új vonal zártabb és nierevebb természetű lett Nem alkal
mazkodott kecses símulékonvságzal a formákhoz. hiszen ez IllJlÍir
mozzás. A mozdulatlansásr keresése u Iormákat elszegényítő egy
szerűsítéshez vezetett, ami a muzsikától II geometria felé hajlott,
Igy jutott el a huszadik századot kezdő festőnemzedék egyrészt,
a szándékolt ]lrimitivsérdloz. másrész.t az ,ahsz,trakcióhm~.

A urogramszerű primitivség éles jelentkezése volt Párisban
a "Vadak" társasága. ahová Matisso is tartozott. E,z börtön volt,
ele felRzabaduláR is. A sziu rii!!'!!,'eth~lJl1l(~ lett 'a tér és idő urálmától,
de a vonalvezetés és vele u formaadás elseegénvedett. Első tob
zódásaazonban csakhamar engedett kezdeti meghökkentő termé
szetéből, s minél "l1leghökkentőbb" volt, annál g-yorsabban avult.
Az ahszn-akeió, a geometri:íhoz, való közeledés útja azonban
Európa nvuzntún máig is ülőtállónak bizonyult.

A primi livek csak a szépséget és a Iinomságot száműzték, de
megőriztek valami emberit. Az absztraktok éppen az "emberi"
nek f'ord itot tak hátat, de úgy látszott, hogy megőrizték a rendei
ps a konmozició tisztaságát. EiI azonban csak látszat volt: a reális
formaadás kiküszőbölóso lassa n az értelmet is aláásta, Ahol pedig
nincs értelem, ott rendről és tisztaságról Rem lehet beszélni.

Allémetek párisi bevonulása után, a második világháborúban,
súlyoR vád hans-zott el francia irodalmi helyről éppen II szenem
élenjárói ellen. Proust. Gide és Valéry 'az,ta szemrehánvást kap
ták. hOt!,y aláásták II francia szellem egyik legalapvetőbb tulaj
donságát: II világosságot. E veszélv láthatólag nemcsak az iro
dalmat érintette. Az absz.tru.kt festők is megkaphatnák ezt a vá
dat.

A korjelenság tehát, végső kite\ iesitőibeu, ebben az irányhan
hajlott el. Matisse-t azonban II személyes élmény külön lá.tomása
meeruentette erttől az irárivról.

E kűl ön Iátornás az els{; világháború végére túljutott a pri
mitivséc erőszakolt keresésén. De csak az erőszakoltság tűnt el:
It primitivre való hajlarn meamaradt. s maradt <il formaadás el
szeg-ényedése is. csak párosult valami nagyvonalú, megejtő elő
kelőséggel. A francia .mult hagyományaibúl táplálkozott ez a zárt.,
határozott de eleaáns, sohasem kemény. ritmikus vonalvezetés. A
~ontrasz.t-színek fénytelen, de végsőkig fokozott optimista derűje
es nyugalma nediz mintha abból li me":ieg-yzéshöl tánlálkozna,
melyet az egyik szellemi előd és rokon, Van Gogh ejtett el a ki
9i'éBZít.Ő szfnek természetéről. U g;;' pgészítik ld egymást, mondta

1811



a francia délre szakadt hollandus, mint egy boldog házaspár. Va
Jóban, Matisse szineí is a kiegéssült szcretotnek ezt a derűjét

árasztják. Nem véletlen az S ljIII , hogy őt is a Dél ejtette rabul,
mint az északról jött hollandit. Nyáron Párisban, dc télen Niz
zában élt.

A békés, nyugodt élet-élvezés egyensúlyban ringó, külön lá
tomása ez. melvet ő magla ell:Y nyugágy békéjóhoz hasonlított.

Más út ez, mint ugyancsak nagyhatású kortáraáé, Picassoé
Ez ,a békés, nyugodt élet-élvezés egyúttal a latin világosság' tiszta
deriíje, zavartalan boldogsága. 'I'iszta művészet ez, a szó lezszo
rosabb értelmében: nem tűr sennni homályt és semmi gyötrődést.

Legjobban a rajzaill érezzük ezt az abszolut, mi mdeu idegen elem
től mentes tisatasásrot és gyönyörködóst, egyetlen vouull.al for
mált alakzataiu. Akár virágok. akár a női test f'ormái, rnindiz hűek
a klasszikus t isztusághoz. A francia vonal évszázados. zenei rit
musú örökségét viszi tovább ez a minden úrnvéktól meutes, egyet
len vonal, A világ látható formáinak olyan hatalmas és kulturált
eg'ysérgben-Iútását mutaí.ia, melyet a huszadik századi kortársak
és utódok között idáig' hiába keresnénk.

A díszítés leg.tisz,tább öröme - mert ez II külön lútonui» abban
nem különhözött a noszfhnpressz.ionlsta kurtársakétól, hogy tél'
és idő hg-yelmcn kívül hag-yásával jeJlegzdesen derkorativ művé

szet volt.
R ez fig'yelemre int benntinket. 1\rIűvészetének e díszí tő jene,fre

mintha hamarább .ielölrié ki számára a határokat, mint szerotnénk.
Mintha hiányoznék valami a tartalomból. umit nH~J!·kívflllnánk. A
tértől és időtől való elvonátkozás és a le'Cg-yszeriír,;ítő formaadás
minths átenvedne valamit a va:lóságszénségéből az cnvészetnek.
S minthn abban, amit cserébe kapunk érte; nem lenne annyi
mélvséz. Matisse nem ment végig 'HZ absatrakt törekvések útján,
de elindult rajta. Az emberit még nem hagyta el. de a személyi
ség súlvat ..- igen.

Kezdeti ,;vad" kcrszakáne.k primi tiv ha.ilundósáaát mindvórri«
megőrdzte, lS mintha p hajlam kor'lá.tkéut állna elé.ie. Ennek rnesr
értéséhez épTJen a katolícizmus szel lerri« se!.!:ít. A intivész egyik
utolsó alkotása eg-yházmiívéRzdi jeHegií volt: 'a vence-i k ápol na
megmunkálása az épiilcttől, a beI'cnl1pzésell át a miseruhákiz. Az
alkotó szarint e mu nka életművének hei.eHízésf' volt. É~rzeJmeÜlf'k

iíszinteség1éhen tehát nem kételkedhetünk. Mégis, a kiviteleeés m'
ról gyŐZ, meg, hogv II vallásos élmény ,Sz"IllPJyes mélvségc h i án v
zik. Me.tisse a pt-imifivek modorában dolgozott, mi nt máskor lS

teMe'. De sehol sem hat ez olyan ZaW\1'()Rn. mint az egyh:ír.mílvé
szethen. A kultura-clőtti egYRzm'ííspg' szándékolt kereséso PPTJPl1
az egyszeriíség előnvének: a zuvai-tn lnn áhítat-keltérsnek vált aka
dálvává. Igazi nr-imitiv áhítaf ot esak az kelthet. aki mag'n jR kul
tnra rrélkűl való. A kultnrúltság' viaszahajlása a nrimi tiv felé már
nern cgyszcI'físéget. ha.nom clszcg',pnvm]ést eredménve».. ;\ kulturált
embernek az! 'a lútást kell váll al nia. melvro kulturá.ia tanította :
áhítatos is csak Így lehet igazán. A valóságot m ind iz tisztelni
kell.

'I'alán éppen ez az. ami legjobhan elgondolkoztató. mert Ma.ti
sse, mint a nagyok {tlt'alában. még hiányosság-aihan sem pusztán
önmaga, hanem korának és körnvezotének: Európa nyugatának
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nevében beszél. Míntha serkentőleg hatna egy újabb nemzedék felé
nagyobb mélvsézek és nagyobb vaióság tisztelet sóvárg ásában,

Az absztrakt törekvések homálya közepett művészete mégis
nagy vigasztalás, mert úgy fejc'zte ki korát, hogy mindvégig hű
séges maradt HZ értelemhez. iS amit kifejezett, azt hitte is, külön
ben a halál szele el í'újtn volna. láí.omásait, De ő még nagybetegen
is láioit : párnák kűzt meg'túmogatva ült, s az, ecset ho?,zá volt
kötve a kezéhez: különben nem tudta volna már tartani. A vak
Degas és a béna Renoir küzdelme újult meg. Aki még így sem
moud le az alkotásról, esak őszinte, vérbeli művész lehet, aki
átlépi a halált. (Dezső László)

KIS SZENT TERÉZ ESZKIMól. NeU,1Jvenkétnapos utazás
ul án, 1912 szeptember 3-án ké; Mária ootúlusainak rend,jélJő! vo/ó
hit hirdető seerzctes, T'uroueti! és Leblanc atya érkezett Chester
[ietd-Lnletbe, a Hudecm-obii! n:IJugaii partján. Hamarosan tot
keresték őket szerény kunyhójukban a környék eszkimoi. Mi!
akarnak kiizliik ezek (/ szakúlasok? A rendőrség kémjei? V ngy
}Jl'émvarlás.zoki Egyelőre meg sem igen érlelték e.IJymást. Háro'/II

él) leit bele, míg T'urquet il aiuo elmondhatta nekik első eszkimó
1t.lJcívŰ szentbeszédéc. "A varázslás bűn. Aki más feleségével él,
biinben. él. Aldvasárlwji iSL'udászik, bűnt kövel el. Az ai Na'!JJJ
Szellem rendelte így, aki bennünket hozzátok killdiitt, hogy meu
niuiaseuk nektek II menyországlm vezető utat".

Az eszkimók mendiihbentek. I~/el'iíklien először szoliak így
hozzájuk. Dc honnan 1ieszi ez az idegen az erőt és a. tekinlétyt,
hogy 'így nler szó/ni? A seiuek: már-már meqnttilnak, ám ekkor
kö.zbelép a lJóslake.zclő [éhsér. "Hazugság az eoész, A saját ha
zájában (l lcutstdnak: scm. kellett; még feleséget ,~P1n lalált matni
nak; azért ,iöttide, 8 1//08t el akar ámítani benneteket, Ne hall
f/ossalok Tri; mit adh at uckt.el: 1'.<: az ember?"

8 az eszkimók uir« meakeménuitctték. a seiniiket. "fl rt iga,zán
:ió lelt voina, nem /tagJ)lu uolna, /togJ) cl aonoez ellenség tne.IJöl
je" - mondtálc, amikor (/ pap Jézusrol beszélt nekik. Gúnyolták,
gyalázták; iréiá! űetek a secrtartúsokhá], (/ kereszl1'etésbő/,

imádságból.
1916-ban három [clcntii« esemém) történt ezen. II oiüigvégi

misseiás telepen. Először meoérkeeett Charleboisapostoli viká
rius leuelc: "Ha egy éven beiii! nem mutaikozik eredmény, fö/
osztateni a missziót; 'YiuíSI1U nag/Jobb szükség van papokra".
Másodszor: szeptemberbcn meghalt Leblonc atya; az eszkimók közé
küldött négy hithirdelőből már csak egy volt életben. H armad
szor: ugyanebben az 'időben bálnavadászok érkeztek délről Ches
terjieldbe, s (IZ e.qyi.k ki« csomagot hozott Turquetil atyának.
Egy füzet colt benne, Lieieu.xi Kis Terézről, a missziók pártfogó.
,járól. Ahol baj van, ahol nehézségek mutaikoznalc, az ő seaitsé•
.{jéhez kell folyamodni,., . 'l'uTquctil atya most hallott először Kis
T'eréerű], Meglepődve, iznatottun oloast a a vékony iiizeiet. És
megfoyadta a tanúcsot., Iil/zgón kérie a kis karmelita apáca é.qi
ltimogatását.

A következő 1!Osárnapon (IZ eszkimók, szokás szerint, esuio
lásig megtöltik a missziósluí.zat. Ti>! órakor T'urquetil atya szent
mieét mond, Az arcok ma minth.« kevésbbé »olvuinal: komorak és
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l}'únllosak, A pap nemis dllja meg szó nélkül a dolgot. ,,1gen 
teteük. neki - tudtuk ám, hogy igazat beszétse, d'e nem akartunk
meghallgatn1. J)(! most num/on nyomnak n biineinl«. J(öni?lJifhel
nél valahogyan rajtunk?"

Aznap az at;/ja éppen a szenl kereeztséqről beszé/t. Szenimise '
után. az eszkimók kiiriiloctték: s kérték, tanít sa meg őket a ke.
reeetvetésre, térdh aiiásra, imádságrl/. "hOfJ.lJ Jézus ne hurrunui
iék rájuk".

Este a telep legidősebll embere, I'un! ismei fölkereste. "Hál'.
mtui elhatároztuk, hogy asszon;1Jainkka! ('S gyermekeinkkel eUJ/illt
holnap reggel meukereeztclkedűnk; hotnl n menyországba [us
sunk", A pap csak nagynehezen tudta, megérlefnivet'ük. hogya
dolog azért 'ilyen fJYorsan mégsem mehet, s először hitoktatásra
'van s,zükséj}ü1,'. S éppen a »oo» oadász- és halászidők kiiseobén
voltak: 'ilyenkor szerzi meg az e,~zkimó eaés» évi seiikséateté',
"Mikor jöttök vissza? K oracsonrot H 1I.~'vüra? VarJY csak rt jö
l'Ő nJjárra?" Az öreg azt felelte: lia, tamuniuk. kelt, akkor el
sem mennek, Ut maradnak a missziáshsiz mellett, itt töltik a te
let. Hogy miből fognak éh/i? ,.Nem azt mondttul, hogy l'af! e[JY
Na.gy Szel/ern, aki. .ió és aki a mi atyánk a mel1lly!JPIl? Tc mea
tanítasz arra az imádságra., a.mely neki kedves, ő pedit) majd
,qondoskodik róla, hogy se éhen ne vessziink, se meg ne fa!Jl/
[unk:" S hiába ,gúnyol/ák őket a 'I'arázs/ók, hiába csóválták cl

fejüket társaik: ott maradtak. Későbl) ae öreJJ T'uni, kereszine oén
József 'így számolt be erről a. té/ről: •.Amit a mi :ió atyánk mon
dott nekünk, olyan volt, mint a iris« hús. táplált és éitellCntartott
minket".

Hónapokig tartott a hitokiatá«; az eszkimók szive és értelme
lassan nyiladozott a hitiga,zságai előtt. 1917 július 2-án, ragyogó
ta1Jaszi napon vette föl a keresztsé,q szentségét az első tizenhét
eszkimó hitújonc a Hudson öbölben. A vikárius-szabta határidő
éppen lejáróban noli. De az év nem telt el eredménytelenül; g ez
a tizenhét új keresztény meqmenleile a missziót. Az eszkimá ke
reszténysé,q zsengéje,nI,elyet Ki» Szen! Teréz pártfogása adott az
Em/háznak.

Azóta szép fál,á serdült a gyijnge palánta. 1925-ben apostoli
preiektura, 1921-benvilwriútus lett a Hudson-oidék; Ma harminc
négy obiárus hithirdető és nyolc numtréuli szűrke nővér mííkö
dik itt. az uiábbícd: közül kettő eszkimó. (1, c.)

Fele16s kiadó: S 'Í k S á n d o r
--~ _._---~---------- ---~-_ .._~----------~-- ---- ---,
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Gy. S. Sohasincsen későn valamilyen tanuláshoz fogni, mín
dig lelki öröm, és valamilyen magasabbrendűségi érzés fakad be
lőle. Ciceró egyenesen azt mond.ia, hogy az öregség ellen úgy lehet
védekezni, ha mindig tanulunk valamit. Persze azért nem jó, ha
lehetetlen célokat tűzünk magunk elé, mert az önmagunkban való.
csalódást és letörést hozna az öröm és vigasztalás helyébe. Ponto
san meg kell határoznia magában. hogy miért akarja a nyelvet
megtanulni. Lehet, hogy riagy eUoglaltság,a és kora miatt nem
gondolhat arra, hogy beszélni tanuljon meg, de annyit elsajátít
hat, hogy .goromba hibákat ne kövessen el, amikor a köznapi élet
ben találkozik az illető nyelv szavaival, idézetekkel stb. Mrinthogy
azonban jól tud latinul, könnyen elsajátíthat annyit belőle, hogy
elolvashatnáa szép francia lelki könyveket, szakfolyó iratokat, sőt
szépírodalmat is és ezzel nagy lelki és szellemi meg'gazdagodást
szerezhetne önmagának és másoknak is.

H. T. Kegyetlen és felelőtlen állítás, hogy az igazi tehetség
keresztül tör minden gátat és érvényesiti magát minden nehézség
ellenérc is. Az igazság az, hogy hozzánk aztán végül csak azok
a tehetségek érnek el, akik minden nehézség ellenére mégiscsak
valahogy napfényre kerültek. De hogy hány fiatal tehetség sor
vadt el, és pusztult el a mostoha társadalmi viszonyok kőzt, az
emberek fagyossúg-a. közönye, vagy egyeneeen ellenségessége mi
att, .. azt nem tudjuk. Igenis fel kell magunknak tennünk időn

kint a kérdést: vari-e befogndóképesség-ünk mások gondolatai, tö
rekvései, felbuzdulása, célkitűzései számára. és így tudunk-e nekik
teret és biztatást adni a kibontakozásra, v:agy fagyosan és unot
tan csak a megszekott mellett maradunk. mert így kényelmesebb'l

F. M. A keresett idézet Szent Jakab apostol levelének záró
része és így hangzik: ..Szomorkodik valaki közületek l Imádkoz
zék. J ó kedve vauf Énekeljen zsoltárokat. Beteg valaki közűle
tek~ Hívassa az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, és kenjék
meg az lJr nevében. A hitből fakadó ima javá.ra lesz it betegnek.
- ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer." .

Cs. T. Az oltárra helyezett virágnak nem az a szerepe, mint
a sainpadi díszletnek, t. i. hogya nézőből valamilyen hangulatot
váltson ki. Ez csak éppen velejárója a szép díssítésnck, de nem
a célja. A virággal Isten iránti hódolatunkat akarjuk kifejezni,
de különöskópen a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtőző má
sodik Isteni Szemólynok akarunk köszönetet mondani je1enlé.téért.
Ebből magából következik, hogy hamis - panírból, viaszból való
- virágokat nem helyezhetünk eléje. Csak élővirággal fejezhet
jük ki hódolatunkat. ős ha nem tudunk ehhez jutni. elégedjünk
meg a tél folyamán fenyőgallyal. Bár ügyes női amatőr-kertészek
nagyon szép hajtatott korai nővénvokkol, virágozó ágakkal. kora i
nú rcisszal, jácintnkkal szoktak kedveskedni m&r február másodi
kán isa Szűzanvának, ős március 19-én Szent Józsefnek. Hogy
aztán a szepen díszított oltár IMekemelőCill hat a hívekre is az
csak természetes. '

B. A. Próbálja meg megszerezni Bernhard Haer-ina moráltheo
l.ígiá:ifJt: Krisztu« törvénye. Ez egy kötetben (1300 old.) behatóan
foglalkozik azzal ,,;unit Krísztus azoktól kíván, akbk őt szeretik".
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A szerző úgy mutatja be a keresztény életet, minta kelg-yclembőJ,
és igazságból való gazdagság életét, Nem a bűnök foglalkoz,tat
ják el sősorban hanem az erények. T,allÍin megtalálja benne azt az
irányítást. amelyre vágyódik.

A, D. A lelkeken való csendes, befelé irányuló munka min
dig megtenni a maga gyümölcseit. Az biztos, hogy az a munka
nem "mutatós", de Isten előtt sokat ér, és egy későbbi talán na
gyobb lendülettel végzendő esetleges külsőmunkának biztos alap
jául szolgál, A franci.a katolicizmus megú.ihódása nem lett vol
na lehetséges, ha nem előzte volna meg egy évtizedekig tartó gon
dos lelkipásztor-i munka, Ne csüggedjen el tehát, amikor látja,
hogy inkább az ,.aprólékos munkára" van tehetsége és kedve.
Isten ilyen munkásokat is akar az ő szőlőjében,

Névtelen levélíró. Köszöniük levelét. Érthető. hogy olyan fi
nom, zárt lélekhez. mint amilyen ebből a levélből suaárzik' (tar
talom, külső-belső fonna), ehhez a levélhez hozzátartozik, h().g~·

ismeretlen akar maradni. Fnzadja hát ebben a formában melesr
kéeszor-ításunkat, és köszönetünket, Kívánjuk Isten áldását az új
esztendőre is.

Lelki szegénység. Sokféle magyarázatot fűztek már Krisztus
Urunknak ehhez a mélyértelmű szavához. A modern aszkézis nagy
mesterei szerint, az a lelki szegény, aki semmihoz sem tapad hoz
zá. "Éljen úgy - tanácsolja Keresztes Szent János valakinek 
mintha ezen a világon nem léteznék más, m int Isten és ön, hovv
ilymódon szivét ne köthesse le semmiféle emberi dolog." A lelki
szegénység tehát az Istenszeretet legmagasabb foka, nem nediz,
mint az ön kocafilozófus barátja fecseg-i: együgyü, vugy szellemi
legl tompult állapot.

G. I-né. Nem tudunk igazat adni barátnőjének. A lelkiatya
nem arru való, hogy vele minden aját-baját mezbeszélje, l\llig az
sem szűkségos, hogy naponta tartson számára lélekelemző beszél
getéseket. A lelki atya nem csevegő partner, méz lelkiekben sem
az, Tlyennek csak unatkozó hölgyek képzelik és akarnák. akik in
kábh szórakozní akarnak, mint haladni. Vagy fl. tehetetlenek és
lusták, akik nem mernek vagy nem akarnak tenni egye,tlen 1[.
pést sem önállóan. Az ilyenek azt hiszik, hogy a lelki vezető kö
telessége őket bevonszolni a menyország kapuján, anélkül, hogy
ők a legkisebb önálló erőfeszítést tennék. A lelkiatvn csak annyit
beszélgessen lelki vezetettjével, amennyi a legszükségesebb ahhoz,
hogy megállapítsa, hol tart az a tökéletesség útján és hoav egy
szerűen, röviden, érthetően fogalmazza meg" annak számára jó
tanácsait és útmutatásait. A vezetett aztán induljon el eg'Yedül a
maga hétköznapi útjain és tennivalóibnn, igyekezzék valóravál
tani a kapott tamlesokat és útmutatásokat. Megállapodhatnak ah
han, hog;r szabályos időközönként keresi fel vezetőjét, vagy ak
kor, ha szükségesuek Játszik, de a lelki vezetéshez mindig csak u
legsajátosabban lelki kérdések, problémák tartosnak. s a vezetett
-sak ezekre vonatkozóan kívánhatja meg a beszélgetést, utasítást
lelki vezetés eimén.


	113-114
	115-121
	122-123
	123
	124-130
	131-140
	141-148
	149-156
	157
	158-168
	169-170

