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A HALOTTAIB6L FELTÁMA5ZTOTTÉI
LEGYETEK (R 7J 4.)
Embernek lenni nem annyira
megadmt tény, mint inkább
megvalósítandó feladat. Az idő
be küldött embernek örök hivatása van az embersétrre, Ez a
nagykötelezé8Ű hivatás pihenéstelen vándorrá teszi őt a suta
nyugalmú dolgok világában:
folytonosan keresnie kell önma:gát, hogy az lehessen, alcivé lennie öröktől fogva rendeltetett.
Az ember nem úgy találja
meg és éli életté igazi lényét,
hogy önmagát tűzi maga elé célul, hogy önmagáért él, hanem
úgy, hogy átadja magát valami
másnak. Az ö1/-ZŐ önkeresésben
elvész az ember: "aki meg akarja menteni életét, elveszti azt."
(Me 8, 35,)

Másért kell élnie az embernek,
hogy önmagáé lehessen: valamiért, ami több nála és am/iben
ldl tud nőni önmagán. Elmúlhatatlan gondolatnak, örök eszmének való elkötelezés nőtteti
túl az embert az idő temetési
meneién, Az igazság, a becsület,
a szabad.ság, a hősiesség, az áldozatosság szolgálatában magasodik az ember eszmei örök önmagához.
De oly messze van az embertől az eszmék világa és oly elérhetetlen! Az eszmében nincs
élő meleaséa és nem tud .qyönuéden lehajolni a küzködő emberhez. Elvont, személytelen és
megfoghatatlan. Változatlan ér1Jénye van, de nem dobban egybe az emberi szívvel. (Jrökkévaló, de élettelen. Mélyértelmű, de
néma. Fönséges, de közönyös.
Kötelez, de nem emel. Itél, de
nem gyógyít.
Az eszme akkor tudja önátadásra lelkesíteni az embert, amikor lénles elvontságából meafogható valósággá éled: amikor
élő eszménnyé testesűl. Egy sze-

tetett lényben felfedezett, em-

berré személyesült értékaondotat tud bennünket igazi, önfeledt jóságra ihletni. Élni valakiért: élni egy eszményi emberért, elni egy örök emberségű
életért!
De a legeszményibb ember is
halandó és kiszámíthatatlan mindaddig. amíg él. Az élő ember mulandó, változékony és
esendő. Éppen az, ami közelünkbe hozza az eszmét, az teszi
számunkra kétségessé: vagyis
maga az élet. Az élő ember nem
tud megingathatatlan eszménynyé magasztosulni. Az időnek
kiszolgáltatott életben. minden
bizonytalanná és kérdésessé lazul.
Az idő forgandósá.Q'ából a halál emeli ki az embert. A halálban nyeri végső, e.qyértelmű
jelentését az emberi élet. A halál tesz kétségbe nem vcmható
tanúbizonyságot az életről. Amikor már nincs az ember, akkor
tűnik ki, hogy valóban mi volt.
A halál mondja meg, hogy miért
élt az ember. A holtak már
nem ámítanak, nem alakoskednak. Ezért van az, ho.qy a nagy
halottakban gyulnak ki és égnek az emberi történelem időt
len tüzei. Valóban, nagy tettekre moeditá elhatározás fakad a
aondolatbot: egy felejthetetlen
halottnak élni! Élni valakiért,
akivel szemben fogatlan kutyává vénült az idő és soha sem
tudja megszag.qatni eszménnyé
nuurasetosuit alakját.
De mégsem lehet, hogYa haJál
gyujtsa meg az élet értelmének
örök iénueit, A halál nem lehet
halheteilan. ihletője a haland6
életnek. N em a. halálétb van az
élet. A holt élet változhatatlan,
de hideg és érzéketlen. A sirkö169

vek iszonyú közönnyel néZik az
életben v,ergődő embert.
Kinek éljünk tehát, hogy el ne
kaUódjunk az időben, hanem
megtatáljuk örök önmagunkat'
Annak, aki Eszme is, aki Ember is, annak, aki me.qhalt mégis él. .Annak, akiről ezt olvassuk: "valamennyiért meghalt
Krisztus, hogy azok is, akik élnek, már ne önmaguknak éljenek. hanem annak, ki értük
meghalt és feltámadt." (2 e 5,
15,). Létünk végső értelme:
Krisztusnak élni.
Krisztus az örök Eszme, a dolgok és történések végső jelentését rejtő isteni I ge. (j az Értelme a teremtett mindenségnek:
"minden ő általa és ő érette teremtetett. (j előbb van mindennél, és minden őbenne áll fenn."
(e 1, 15-17.).

Krisztus nem elvont fogalom,
hanem testté lett I ge, aki megtapintható közelségbe ereszkedett hozzánk. (J 1, 14; 1 J t-e.)
Krisztus az emberré lett teremtő Gondolat, a meooaláeult Embereseménu, a teljes Ember, a
tiszta Humánum. Krisztus lénye
kifejez minden eszményi emberi
lehetőséget. (j az emberi lét és
érték teljes skálája. Krisztus
emberségében találja meg mindenki önmaga egyetlen örök
emberséaét,
Krisztus úgy élte az eszményi
emberséget, hogy meghalt azért,
amiért élt. Halála elnémithaiatlan" örök bizonyságtétel megélt
életéről. "Nagyobb seeretete senkinek sincs annál, mint ha ualaki életét adja barátaiért." (J 15,
13.) Krisztus életét adta övéiért,
- "me.ahalt érettünk". (R 5, 9.).
S mégsem a Halottait gyászoljuk Krisztusban, hanem az Élőt
ünnepeljük. Mert halálba omlott ez a feláldoztatott élet, de
feltámadt halottaiból, s mi "tudjuk, hoWJ Krisztus, miután feltámadt halottaiból. már nem hal
meg, s a halál többé nem ural-
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kodik rajta." (R 6, 9.) Amikor a
kereszthalálban felmagasztaltatott ez az élet, nem veszett el,
hanem. diadalt aratott a halál
felett. (1 e 15, 54.) Erieetu» halálontúli élettel éli a rornthatatlan eszményiség éltető hatalmát.
Életünk és halálunk végso célJa, hogy az övéi legyünk. Mert
"aRl Úrnak élünk, amíg élünk, és
az Úrnak halunk meg, mikor
meghalunk. Azért akár élünk,
akár halunk, az Úréi vagyunk."
(R 14, 8-9,) Krisztusért kell
eloesznie az embernek, hogy
el ne veszítse önmagát: "aki elveszti életét énérettem, megtalálja azt." (Mt 10, 39.) .Az ő haláláldozatával való azonosulás
emel át bennünket igazi önmagunk haláltalan létébe. "Ha tehát meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy Krisztussal együtt
élni is fogunk." (R 1, 8.) Most
csak halandó léte nyilvánul ki
rajtunk, de már magunkban
őrizzük az ő dicsőségének zálogát. "Mind'ig hordozzuk testünkön Jézus halálát, hogy Jézus
élete is nyilvánvaló legyen a
mi halandó testünkön." (2 C 4,
10,).
Mindazok, akik a feltámadt
Krisztushoz szegődnek, már eleve átmentik magukat a mulandóságból'az öröklétre, mert életük "el van rejtve Krisztussal
az Istenben". (C 3, 3.) .Akik önfeledten eltemetkeznek Krisetusban. akik valóban élik az ő
halálába való meakeresetelkedést (R 6. 3.), már nem azok,
aminek látszanak. Bennük már
egy titokzatos, láthatatlan élet
lappang, mely átnJfÚlik a romlwndó idő korlátain. Bennük
már ott szendereg megtalált
igazi lényük és várja a nagy
kinyilvánuMst. Nekik szól a
nagy iaéret: ".Amikor Krisetu»,
a ti életetek, megjelenik, majd
ti is meaielentek: vele együtt a
dicsőségben." (C 3, 4,)
Papp Imre

A KILENCSZÁZÉVES TIHANY
Pénzes Balduin

VIHAROS SZÁZADOK
Aki állt már Tihany fokán és nézte az elmondhatatlan hájjal
kitárult tájat. igazat ad néhai Milms érseknekvaki váltig erősí
tette, hogy bár sok világot bedárt, de ennél szebb vidéket nemigen
talált.
Meg is kedvelte az ember évezredekkel a magvárok történelme
~lőtt. Erről tanúskodnak oa sírokból előke.rült korai bronzkorbeli
(Kr, e. II. évesred) edények. a konai vaskorból (Kr, e. r. évezred
eleje) itt maradt halomsírok (kunhalmok), ,sőt az ugyan e korból
fennmaradt Óvár - ,a legnagyszerűbb magyaroraság-i földvár egyenesen azt bizonyítja, hogy a félsziget ekkor központi erődít
ménye volt e,gy jelelIlrtős harcierőve'l rendelkező törzsnek. A Kr.
e. első évezred utolsó századaiban itt Iakó keltáknak nemigen maradt nyomuk. annál inkább a rómaiaknak. És miesoda nyomuk !
Tihanyban ugyan eddig nem sikerült olyan fényűző villát kiásni.
amilyen például a nem túl messze fekvő Baláea-pusstai, de az
.apáti-hegyi és a Tihany és Aszófő közt Lévő egész, sor villa-rom
beszédes bizonyítéka az itt folyt virágzó római életnek. Az ő emléküket idézi a Kr. u. III. századból való és ma is látható osatorna is. amellyel a félszige,t nyakát átvágták! és szigetté ij;e,trték.
Kevesebb emléket hagytak reánk a később itt élt avarok és
szlávok.
Iltt alapított. kolostort és telepített falu.t I. Andirás király. a
Szent István elleni merénvletért megvakitott és megsüketített
Vászoly fia. András éppúgy pogányként nevelkedett, mint két
testvére: Levente és Béla. De míg Levente' haláláig pogány módra
élt és pogány módon temetkezett el poglány dédapja földj,én: Taksonyban. addig András Oroszországban, N.agy Jaroszláv udvarában. ahová menekülnie kellett, megkeresztelkedett és Oroszország
védőszentjéről András (Andrej - Endre) nevet kapott.
A pogány herceg J aroszláv buzgó keresztény udvarában, különösen feleségének, Anasztáziának. Jaroszláv leánY'ftnd hatására
jó kereszténnyé lett.
Szükség is volt erre, mert száműzetéséből hazatér-ve teljes zűr
zavar fogadta. De> ügyes vlselkedéssel csakhamar lecsillapította a
pogány magyarság zendülését. Vata lázadó hadainak szétoszlása
után a vérontásból megmaradt három püspök jelenlétében megkoronáztatta ma.gát és megparancsolta, hogy a pogány szertartásokkal mindenki hagyjon fel, mindenki keresztény hitre, térjen és
Szent István törvényei szerint éljen.
A belső rend -helvreádlításaí után még egy nagy feladat várt
reá: az országnak külső ellenségtől való megvédése, A külső ellenség ezúttal III. Henrik császár. Nagy Károly óta a leghatalmasabb uralkodó volt, aki éppen ezidőtájt állt hatalma tetőpont
ján. A császárnak elég oka volt a közbelépésre hűbéresének. Péter
nm.gyar kirlÍilynak kegyetl'en megvakítása és Magyarországnak.
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mint a Pétertől átadott hűbérbirtoknak elvesztése miatt. A harchol diplomáciai alkudosások, hol feg'yveres összecsapás formájában majdnem a csás-zár haláláig folyt. Legdöntőbb fordulata a
vértesi csata, melyben Endre öccse és zseniális vezére. Béla, tönkrevorte a császár hadait. Henrik az 1053-iki trihuri békében le is
mondott követeléséről.
A belső és külső béke biztosítása után András elérkezettnek
látta az időt, hogy végső nyugvóhelyéről és lelki üdvösségéről
gondoskodjék. A cluny-i szellemtől lelkesedő század derekán élt.
amikor az volt a felfogás, hogy jó kereszténynek legalább a templom udvarában. az előkelőnek pedig sajá,t egyházábflJn illik nihennie halála után. Választása Tihany szépséges félssigetére esett
és valószínűleg 1053 tavaszán megkezdte az építkezést. 1055-re elkészült a templom és la kolostor s a király, főpapok, előkelőségek
ésa nép jelenlétében ünnepélyesen felo,lvasták az alapító oklevelet és Szűz Mária és Szent Ányos üsvteletére felszentelték a
templomot.
A Szentszűz tísztelete egyidős a magyar kereszténységgel; de
nem véletlenül lett az, új alapítás patronusa Szent Ányos (358~
453), Orleans egykori püspöke, Galliának e korban Szent Márrton
mellett legnépszerűbb szentje sem. Az Árpádok a szomszéd németséggel szemben való szellemi védekezésül, And'l'ás pedig a
maga németek elleni kiízdelmei tanulságaként is igyekezett a ma-gyar kereszténységet a franciával kapcsolatba hozni. A francia
királyok Klodvigtól kezdve védőszentjüknek: tekintették Szent
Anyost: az ő ereklyéinél kötöttek szerződést, szövetséget, az országnagyok pedig ott tették le a hűségeskűt, 1029 június 14-én.
éppen annak évfordulóján. hogy Orleans Szent Anyos közbenjárására megszabadult Attila ostromától. világraszélő ünnepséggel
új templomot szenteltek fel tiszteletére, Az ünnepségről Szent
István udvarában is sokat beszéltek és minden bizonnyal ekkor
hallott elöszőr- a Szentről Vazul fia. András is.
Az öccsével. a nagyszerű vezéri képességekkel rendelkező Bélával való harca után menekülő Andrást Mosonnál elfogják és
Zircen őrzik, Ott is hal meg, de holttestét 'I'íhanvbavisaia] az ottani alsótemplomban pihen azóta is. valószínűeg Dávid fiával
együtt.
Tihany első századai az apátság aranykora. Az alapító király
adománylevelének értelmében, a cluny-i szellem izzásában virágzott a szarzetesi élet. Ennek bizonyságai az e korból fennmaradt
oklevelek. Bennük ugyan kevés szó esik H belső életről, hiszen
rendeltetésüknek megfelelően elsősorban jogi üzvleteket rögzítenek, de éppen abból. hogy az apátság birtoka újabb adományok
következtében megkétszeresődik, kitetszik a virágzó szellemi élet;
adományokra ugyanis CSHk virágzó, a környék előtt is nyilvánvaló buzgó élet késztet.
De van ennek az okleveleknél nem kevésbbé meggyőző, maur
is látható bizonyítéka: la félsziget északkeleti sziklafaláha vájt
barátlakáf'okaz u. n. oroszkői remeteség. amely minden bizonynyal a XII. században keletkezett egys<s nazvobb tökéletességre
törekvő szerzetesek remetehajlamainak kielégf.tésére, A mi földünkön oly szokatlan alapítás körülményei egyébként ismeretlenek.
Századok múlva egy perben hivatkoznak valami Orosz nevű em172

bernek "István király ur" (II. vagy III. István) pecsétje alatt
kelt végrendeletére, mellvel Anyos ,tihanyi apátságának szőlőt és
szántót adományoz. Egy ugyane korból származó hamis oklevélben úgy említik est az Oroszt, mint aki a róla elnevezett Oroszkő
ben istenciszteleti célra kivájta Szent Miklós kápolnáját és a
szerzetesek celláját, így remeteséget. fiókmonostort alapított és
ellátására biriokot is adományozott.
A tihanyi apátságnak a tatárjárásig legnagvobb apátja Oros,
a későbbi pannonhalmi apát volt. A nagy építkező, szervező, Pannonhalmát iB. tatároletól okosan és hősiesen védelmező, országos
hatású főpap minden nagyszerű vonásád már mint tihanyi apát
magán viseli. A magyar kultúrtörténet leghálásabb azért a tettéért, hogy kivitte II. András királynál, hogy megújítsa hasonló
nevű. Tihanyban nyugvó elődének immár öreg alapítólevelét és
összeírassa a tihanyi egyház népeinek szolgáletait és nevét. Az
évekíg' tartó munka 1211. május 29-én készül el és 2000 magyar
személy- és helynevével az alapító oklevélhez hasonlóan ez az, oklevél is felbecsülhetetlen emléke nem csupán nyelviink történetének. hanem a Balaton-környék ,településtörténetének is.
E nevezetes oklevélen kívül még valami bizonyítja, hogy az
apátság' jó viszonyban volt II. Endre' királlyal: szentföldíí hadjámtára készülőbendrágaköves serleget kapott az apátságtól a
keresztes hadak költségeire,amiéllt azután a király sóban bősé
gesen meg is fizetett.
A Fehérvár és Pannonhalma felől Dalmáciába menekülő IV.
Béla királyt iildöző tatárok 1242-ben nem sok kárt okoztak a tihanyi apátságnak, de annál nagyobb válságon esett ,M 1272-77 között; ennek oka aza politikai zűrzavar vobt, amelynek IV. (Kun)
László kiskorúsága és ,anyjának kegyencuralma idején: másutt Í.,8
szomorú emlékei maradtak. Az apátság élén 1274 novemher 23-Iin
egysze.rre, "frater P. ciszterci rendi tihanyi apát" tűnik fel. Bár
László király 1276 július 20-án még kiváltságot ad az apátságnak, hat héttel később már adás-vevés tárgya. Benedek esztergomi
érsek azzal ,a megokolással, hogy a szegénvségre jutott rtihanyi
apátságban az istendicséret majdnem teljesen megakadt, így a
monostorí élet valósággal megszünt és azért is, mert az érsek
szánja a veszprémi Hgyház minap törlént pusztulását, a tihanyi
egyházat. amely köavetlonül az esztergomi egyház lelki és anyagi
hatósága ,alá tartczík, Gvermenv nevű Esztergnmhoz közelfekvő
faluért cserébe áJtadja a veszprémi e,gyháznak. Ettől kezdve a
veszprémi püspök nevezi ki a tihanyi apátot.
A kolostori élet elhanvatlásában mcstantól kezdve nagy szerepe lesa 'a kolostortól nem messze felépített várnak. A tatárjárás ,tanúságaként ugyanis országszerte nagy várépítkezés kezdő
dött. Ekkor (1260-62) épí ttette a szigligeti várat a pannonhalmi
főapát, ugvanesak ekkor jelenik meg IV. Kelemen pápa bulládában az első adat a tihanyi várról. E vár felépültétől kezdve az
Árpád-kor végéig Szent Anyos monostoráé volt. de' III. András
király saját kezelésébe vette és így tartották az Anjouk is.
Egyébként az, Anjouk alatt, bár 'az apátok állandó küzdelemben
vannak birtokaik védelmében ésa kolostont ssorongató vár birtoklásáért, mégis rendezett szerzetesi élet folyik a kolostorban,
jogi és deáki tudományban jártas szerzetesek egymásután állít-
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ják ,ki hiteles helyi (közjegyzői) oleirataikat. a pápa pedig eléggyakran ad fontos megbízetást az, egyes apátoknak.
A viszonylagos virágzás folytatódik Zsigmond király al.att is.
A nagy erélyű György apátnak sikerült a Zsigmondtól Somosí
Jánosnak elajándékozott várat birtokaival együtt visszaperelnie.
A kolostor így egyelőre kiszakította magát legnagyobb ellensége, a vár azorító karjaiból. Az ő restaurátori tevékenységét nem
kevesebb tűzzel folytatta Demeter apát. Jogainak védelmében 1417ben a konstanzi zsinat pápai bírósága előtt is hadakozott, s ha
sikert nem is ért el, kieszközölte Zsigmond királytól, hogy Apáti.
Tihany falu azóta elpusatult elődje. vasárnapra hetivásár- jogot.
pünkösd és Nagyboldogasszony ünnepére, pedig országos vásár
tartásának jogát kapja.
Tihany vára és monostora 1480-ban egy világi ember. "Egre,gius'"
Dankházi Bálint birtokába került. Ezzel a kommendátor-rendszer.
vagyis a mi esetünkben az, hogy a monostort világi vagy egyházi, de nem bencés szerzetes birtokolja, itt is bekövetkezett. A
kommendátorokat természetesen nem nagyon érdekelte, a kolostori élet; őket elsősorban a birtokok és jövedelmek érdekelték..
Egy vizitátori jelentés 1508 április 8-áról képet ad a kommendátor kézben lévő kolostor életéről. Eszerint az elhanyagolt kolostort
a kommendátor-püspök belülről Illendően helvreáűlította és van a
kolostornak négy szerzetese, akikeit év-díjért tart (ami természetesen visszaélés a szerzetesi élettel szemben és amit ezért ra vizitátoroikerélyesen helytelenítettek is). Tolnai Máté pannonhalmi
főapát rávette a már betegeskedő II. UlászJót, hogy Perényi Imre
nádortól vegye vissza Tihanyt és adja át a bencés rendnek Igy
'I'andalló -Iános személyében ujra bencés került Tihany apáti székébe. Mivel Zápolya János, pártfogoltaa főapát és Tandalló reformátori tevékenységét, mindketten lelkes párthívei lettek. Éppen ezért mikor Ferdinánd ellenkir-ály 1527 július végén megindította hadát M,/l;gyarországba. párthívei közül Devecseri Csorom
András. állítólag Ferdinánd parancsára, elfoglalta 'I'ihanyt. Ferdinánd bírósága azonban kártér-ítés ellenében visszaitélteaz apátságot Tandallónaik. Mdkor azonban Jáno!> király visszatértekor
ujra melléde állott, Ferdinánd hűtlenség címén "mivell a mcstaní
apát Zápolya Jánoshoz és vele a törökhöz, a keresztény hit lezádázabb ellenségéhez csatlakozott", letette, Tihany ura T.andaIIó
halála után azonhan mégis a J ános-pártd Benedek apát lett, aki
végvárikap~tány zordságával védte az apátságot. a várat és a:
birtokokat. Végülis összefogtak ellene a környékbeli Ferdinándpár-ti főurak és elfoglalták Tihany várát, de' az ostromlottaknak
azzal a kikötésével. hogy szabadon távozhatnak a várból.
Tihany vár elfoglalásával a tihanyi apátság' 75 évre világi
kezekbe került, Címét egyes elgyházi férfiak kapták megv a jövedelem azonban hadi célokat szolgált, A török é~ a császári front
metszőpontján fekvő végvárban a történelmünkből oly jól ismert
zord végvári élet alakult ki. A hősies. de ke,gyeotlew kapitányok. a
zsoldot csak hébe-hóba kapó végvári v~téreikl között' hallgatott az
istendicséret, a templom Iőpor-raktár lett. a katonák és a környékbeliek gondozására pedig alkalmasint egy-egy domonkost
vagy ferencest fogadtak. A birtokok nagyrésze elkallódott, az
épületek rombadőltek. a levéltár elpusztult.
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A magát is emésztő végvári vitézi élet bemutatására minden
durvasága elderiére is legyen szabad idéznem az endrédi zászlós
aga párbajra kihívó levelét Piski István tihanyi várkapitánvhoz,
Nem kevésbbé kitetszik ebből a végvári vitések élete, mint Balassi
végvári verseiből. Ime' a levél: "Adassék az hazug, ,tekéletlen, hitetlen bestve ... fiának, Piski Istvánnak, 'I'íhanvba, tulajdon kezébe. Te hamis hitű, hitetlen, bestye, rossz ... fi, eh, ország kóborlója, nem Piski István, hanem ... István és ... fia az, te neved
volt, ezután is az legyen. Bestye, hitetlen ... fi,taJánd ma tudltad, hogy én Konstantinápolyba mentem te tőled való féltemben,
bestye ... fia, mert utánam ilyen Ievelet irtál. De bestye, hitetJen '. .. fi, ha ,az jégen nem lőtt, mert énnekem nem irtad és énnekem tudtomra nem volt, hogy jégen kell meg-vinni: de, immár mast
értem, mi akara/tod. Készen vlagyolk. bestye ... fi, eselőtt is kész
voltam; de te nem voltál ember hozzá, hanem rossz .. , voltál,
Azért haj holnap akarod, vagy holnapután akarod, én itt készen
vagyok, valamikor te akarod. Én 'az agaságot másnak eladtam,
sem bégtől, sem passátul nem tartom. Ha követtközöm is, hiszem
az Isten t. hogy ellent nem tart róla. Hanem így viónk, bestye,
hitetlen, rossz bestye .oo fi: egy korlátha ketten menjűnk; sem
tehozzád magyar vitézek ne mehessenek, sem én hozzám török
vitézek ne [öhessenek, És ott fegyverrel leheted. foghal lehetej,
mindaddig viónk, hogy egyik a másikat ki végez ez vílágbul ...
Ez levél látván te, hitetlen eb és rossz bestve ... fi, énnekem választot adj, mely próbán és hol akarod, hogy megviunk; én is
mindriárást elmeg-yek. Isten velem! Költ Koppánybul, 2. Marcii
1589. Az te nem barátod, Ibrahím aga, az hatalmas török császár
zászlós agája Endrédbe-"
Az 1606-ban megkötött békei Tihanynak is békét hozott. Az ettől kezdve kinevezett már nem címzetes, hanem birtokos kanonokapátok igyekez,tek rendet teremteni: a kapitányok kezéből a kolostort kiragadni, az épületeket rendbehozni. a birtokrészeket viszszaszerezní. Több-kevesebb sikerrel, mert 'az épületeket továbbra
is a kapitány éSI a katonák lakták, a környékbeli kerteket, sző
löket és szántóföldeket ők használták, az apátok pedig Füreden
vagy egyéb javadaImi helyükön laktak. Nevezetes dátum azonban
ebből az időből 1647: a templom megszűník lőporralotár lenni és
1656--6(}: a templom valamelyes tatarozása kincstári pénzen, hogy
ne kelljen "oly sokáig a végbeli katonáknak és, egyebeknek istentisztelet nélkül maradniok".
Az 1687-iki országgyűlés határozatkép mondta ki, hogy a beneések eladományozott vagy lefoglalt birtokait eredeti céljukra
vissza kell adni, viszont megváltásukért fizetni kell. A pannonhalmi főapát anyagiak hijján kénytelen volt Tihany megváltási
jogát az ausztriai altenburgi bencés apátságnak átengedni. Altenburg tízezer forintot fizetett a kincstárnak .azaradi vár erődí
tési céljaira. ezzel 1701-ben as apátság birtokosa lett.
Akkor' vette át Tihany kormányzását a német apát, aki mítsem tudott Tihany multjáról, sőt védőszentjéről sem volt tájéko,...
ződva, mikor Tihany környékén, majd ,a félig rombadőlt monostorban is lobogtak a kuruc zászlók és Rákóczi támogatására fegyverkezett a tihanyi nép. Az apátnak meaekülnie kellett. De a harc
lecsilJapodtáva1 is a lakoaaággal való örökös küzdelem, haszon175

talan birtokperek. a pasztorálás nehézségei keserítették az UJ
birtokosok életét. Az első apácnak 1716-ban bekövetkezett halála
után fontolóra is vették az osztrák szarzetesek azokat a terheket
és nehézségeket, arnelveket nekik Tihany birtoklása okoz. A kedvező alkalmat felhasználta Göncz Celesztin pannonhalmi főapát
és 1716 június 7-én megegyezett az altenburgiakkal, hogy húszezer Iorintárt átadják az .apátságota pannonhalmi főapátnak.
Jogi bonyodalmak megoldása után 1719-ben Grasso Willebald
személyében ujra magyar bencés lett Tihany apátja. Az új apát
kétségbeejtő állapotban vette át az apátságot: mindössze két cella
volt lakhattó, az istentiszteletet az árpádkori altemplomban kellett
végezni, egyházi felszerelés nem' volt. mert a meglévőt az altenburgiak magukkal vitték. De az apát nem kímélte' erejét. hogy
lelkipásztorokról gondoskodjék, iskolát, kápolnát emeljen, apátsági monostorát és templomát a Iehetőségekhez képest helyreál-

Iítsa,

Az ujjáépÍtő munkáaságnt még nagyobb eréllyel és sikerrel
folytatta Lécs Ágoston. Felépítette a tihanyi templomot és monostort és míndkettőt ellátta a szűkségesekkel. Az. apátsági falvak lelkipásztori gondozására, templomainak rendbehozására, egyházi felszereléssel való ellátására is sok figyehnet fordított. Egyházi érdemei mellett nem lebecsülendő, hogy felfedezte a Balaton fontosságát. Ennek jele', hogy hajókrut. szerzett be a rendszeres
átkelés Iebonvolítására, a somogyi parton váróhelyiséget épített.
de még inkább laz, hogy elindította Balatonfűredec a fejlődés
útján.
A füredi és arácsi határszélen 'I'enkovics Miksának volt egy
másfélholdas telke, amelyen forrás fakadt. Tenkovics Iűrdőházat
épített a telekre és benne kazánoket és tíz, fürdőkádat helyezett
et Az ,apátság birtok-összeírói Lées apátság'la előtt már húsz évvel
tudták. hogy a Tenkovics-telek meUetti apMsági birtokon is vannak savanvúvíz források, de fontosságukat nem ismerték fel. Annál
inkább Lées, aki 1743-ban a források "körét megtisztíttatváu é,;
egyet közölök oduba fogl'a.1tatván, 1743-ban közelökben egy faépületet emeltetett", mrajd1749-ben bérbevette a Tenkovics-féle
fürdőt is. Sőt, mivel későbbi birtokosai eladósedtak és a fürdőt
sem tudták jövedelmee:,ővé tennLa savanyúvizet a hozzá tartozó
telekkel, a rajtalévő épületekkel. fürdőházakkal, vízfőző fazekakkalvaszüalokkal, székekkel. ágyakkal, kerttel. ahhoz tartozó halástóval, Balatonnal 2300 rajnai forintért megvetdec Ime, a nag)
fürdő kicsiny kezdete!
Ha Lécsapát anyagiakban. akkor utódja, Vajda Sámuel lelkiekben restaurálta az apátságot. Maga szeritéletű ember volt, akiről úgy tudták, hQgy önmegtagadásb ól soha húst nem evett. A
kolostorbran és környékén nagyra ssította a vallásos buzgalom
tüzét, különösen a hazánkban akkor erőre kapó Jézus Szíve tisztelet terjesztésével. Bátran állíthatjuk, hogy az ufkorl .Iézua Szíve
tisztelet legnagyobb magyar apostola. 1765-OOn kezdték építeni a
restaurálás alatt álló tihanyi templomban az első magyar Jézus
Szíve-oltárt, XIII. Kelemen pápától privilégiumot eszközölt ki
azok számára, akik ennél az oltárnál miséztek, ugyancsak XIII.
Kelemen engedélyével a tihanyi bencések mondihattak zsolozsmát
először Jézus Szent Szívéről, a tihanyi hívek az ő engedélyével
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részesültek előssör teljes búcsúban Jézus Szíve ünnepein és ők
alapították meg az első Jézus Szíve 'I'ársulatot' is.
A vallásos és általában a szellemi élet emelése minden tettének Irányitója, Ez vezeti templomdíszítő tevékenységében, épületes könyvek írásában és Iratásában. írök támogatásában, szegény
diákok tanídtatásában, Ig,azsággal mondra egy korabeli vers róla: "Lába a sántának, szeme volt a vaknak, gondviselő édesatyja
nyomorultnak". Mondhatni: az ő alapította Jézus Szíve Társulattal együtt máig hat munkássága 'a tihanyi és környékbeli hívek
buzgóságában.
A Szent Benedek rend 1802-ben való visszaállítása után, amikoris tanítórenddé alakult, Tihany anyagi és szellemi erejével az
eddigieknél is szorosabban kapcsolódott a rend egészébe. Külső események helyett gazdagabb lett a vallásos és kulturális élet
belső történéseiben.
.
Az apátok közül' kiemelkedett Bresztyenszki Béla, a kiváló
matematikus, a Magy,ar Tudományos Akadémia tagja, a jénai
mínearologiai társulat tiszteletbeli tagja. Vele az ujtipusú bencés: a tanár és tudós típusa jelenik meg az apáti székben. Elévülhetetlen érdemei vannak Balatonfüred modernizálás ában és Tihany szépítésében.
Simon Zsigmond nevét a nagy templomrestaurálás teszi külőnösen emlékezetessé, Ekkor festette Ebner Lajos a szentélvben
az egyházatyák csoportját, Székely Bertalan a szentélvbe vezető
lépcső fölé a négy e'vangelistát,a szentébta hajótól elválasztó
íven Lotz Károly az Isten Bárányát, 'a hajóban Ébner az Assumptiót, Lotz a Szentháromságot, Székelv az Apostolokat. Különösen e restaurálás -óta nemcsak az, I055-ből való altemplom, de
a festményeken kívül művészi faf'arag-vánvokkal is büszkélkedő
hntalmas barokk felsőtemplom is drága műemlék, amely megérdemli, hogy évről-évre tízezerszámra keressék Iel azok, akik nyararita e történelmet lehelő helven megjelennek.
Bárczi Géz:a

A TIHANYI ALAPíTÓLEVÉL
Az idén van pontosan 900 esztendeje, hogy r. Endre király
megalapította a Szűz Mária és Szent Anyos tiszteletére ezentelt
tihanyi bencés apátságot, el láttn meglehetősen nagy területen szétszórt birtokokkal, 8 e tényről korának magasszínvonaián álló
oklevelet adott ki. Ez az esemény nemcsak az általános magyar
művelődés szempontjából nevezetes, de fontos a magy,ar nyelv
története szempontjából is. E~ az oklevél ugyanis rendkívül értékes magyar nyelvemlék, mert latin szővegébe beágyazva csaknem száz magyar szót, közszót, dűlőnevet. egvéb földrajzinevet és
személynevet tartalmaz, nem számítva külön szónak az ősszetéte
léket, és mellőzve a latin eredetű, latinos formájukban jelentkező
személyneveket. Igaz, hogy ezek az idegen mondat szövevényébe
illesztett magyar szavak nem alkotnak összefüggő magyar szöveget, ,tehát szerkesetésről, mondatfűzésről keveset, igeragozásról
stb. semmit sem árulnak el, mégis sok mindenről tudósítanak.
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szövegemlékünk, a Halotti Beszéd mintegy 150 évvel kéaszöveg:telen régebbi századok jóval ódonabb nyelvéről
csak egyes szórványemlékek tájékoztatnak. Ezek között viszont a
Tihanyi Alapítólevél igen előkelő helyet foglal el, nemcsak régisége. de viszonylagos gazdagsága miatt is. Bár vannak nála, régibb szórványemlékeink, így a X. századból Konatantinos Porphyregennetos császár tudós munkáiának magyar szórványai meg
Géza fejedelem görög nyelvű oklevele\a Veszprémvölgyi adománylevél (997 előtt), de a XI. századból a Tihanyi Alapítólevelet
megközelítő fontosságú, gazdagságú és megbízhatóaágú forrásunk
nincs, szórványai az előbbieknél sorokal számosabbak, s egyes nagyobh birtokok határainak megjelölésére számos közmagyar szót
is tartalmaznak; Ilyenek pl. ravaszlik .rókalvuk', három fertő,
bálvány, fekete homok, lovász halma, ó út kútja, nyír vége haJlmocskáia, Fehérvárra menő had-ut és sok más.
Száz szó önmagáhan nem sok, de olyan gyéradatú korban
mégis jelentős mennyiség; azonfelül sok mindent elárul a magyar
nyelv akkori feojleUségi fokáról. A szavak: jó része, ősi, finnugor
szó, mint fok, had, szád. három, szil, köves stb. stb., más részük
.iövevénvszó, tehát tanúskodik nemcsak II honfoglalás előtti török
meg iráni hatásról, így török az árok, disznó, kát, körtvély, ölyves, kőris stb., iráni a váSár, de II már erősen jele~tkező szláv hatásról is, így berkenye, megye, bálvány stb. és helynevek. mint
Tihany. Balaton, Kesztiilc, szernélvnevek, mint Bagát, Voqtech.
stb., ső,t a latin nyelv nyomai is mutatkoznak, pl. a thelena .Tulna'
révhely nevében (középkori latin theltmum, többesszáma thelonc
.vám'), és igen sok személvnévben, mint Nicolaus, Clemens, Benedictus stb., még német személyneveket is találunk, így Nána,
Lutovic. Persze, e, magyar szavak közül e,gy-kettő már nem él,
mint pl. az asavágy ,ásott árok', másoknak jelentése azóta módosult, így a fertő még .tavat' jelent. a ravasz még .rókát',
E szavainkban azonkívül mintegy 30, részben egyszerű, részben összetett képző ia jelentkezik. Ezek egy része ma is világosan
fölismerhető, pl. az -áse, vö. luaeu: olv. luász» .lovász' vagy az
-s, vö. uluues: olv. ülües .ölyves', kues: olv. kiles .köves', fueqne«:
olv. füenyes ,fövenyes' stb., míg mások ma már csak Iappangva
jelentkeznek, 'az élő nyelvérzék számára, nem elevenek.
A szóképzésen kívül a szóősszetétel néhány típusa is előfordul.
így a minősítő jelzős, mínt feheruuaru .Fehérvár', zilu kut olv.
szilu kút ,szil(fa) kút' kurtuel fa: olv. kürtvél(y)fa, és a birtokos
jelzős: sar feu: olv. sárfeü .Sárfő', ruuoz liku: olv. ruoszlik»
,ravasz lyuk, rókalyuk'.
Minthogy a szavak többször szerkezetekké is kapcsolódnak,
néhány mondattani jelenség is megállapítható. Leggyakrabban
persze a külőnféle je,lzős szerkeeetek szórendjére, abirlokviszony
kifejezésére vonatkozó megfigyelések. Gyakori ekkor még a jelöletlen bírtokviseonv, mínt ziget zadu: olv. sziget seád» .sziget
szádja', eri itu: -olv, ert itu .ér ítatója', stb-, de már túlnyomó a
mai nagyarhan is legáltalánosabb szerkesztésmód, melv a birtokszón birtokos személyraggal jelöli a bírtokviszonvt, mint moriis
uuasnra. kuta .Martos vására kútja', bagat mezee .Bagát (személynév) mezeje', aruk tue .árok töve' stb. stb. Nincs azonban még
példa a birtokviszony legfiatalabb kifejezésmódjára (ez a Halotti
Legelső

sőbbi,s
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Beszédben jelentkezik először), arra, amely a birtokos jelzőn is
jelöli -nak; -nek raggtal a biraokviszonyt,
Mint a fenti példák egy részében láttuk, a 3. személvű birtokos
személyrag: -a, -e, -ja már több példában előfordul. Határozó rag
csak a hová 1 kérdésre felelő, ma már ilyen funkcióhan elavult
-á fordul elő a baluuana: olv. bálvánYá ,bálványig' példában és' a
mai -r~ -re rag ősében, a recí) névutóban. pl. ohut kuta rea .az, ó
út kútjáIg', munarau bukurea ,a mogyorő bokorig', stb., ieheruuar«
rea menneh. hodú utu rea "a Fehérvárra menö had-útig'.
Míndezek .a kor nagy adattafanságában becses adalékok, de
legteljesebben az oklevél szőrvánvai ra magyar nyelv XI. századi
hangrendiszerréről,a magyar beszéd hangzásáról
tájékoztatnak.
Persze, a dolog természeténél fogva vannak ezen a téren homályos, vitatható pontoik: is, forrásunk alapján általában mégis képetaJkothatunk magunknak arról, hogyan hangzott a magyar
nyelv a XI. 'század közepén, alig e1gy fél emberöltővel Szenf István
halála után. Ami elsősorban föltűnik, az az, hogy számos szó,
amely ma mássalhangzóval végződik, akkor mégegy magánhangzót is mutat a mássalhangzó után, így zadu .szád', eri .ér', luazu
.lovász', kereku .kerek', Valaha szdute minden magy,ar szó magánhangzóra végződött. Erről tanúskodik a rokon nyelvek egyikemásika is, pl. oa vér szó finn megj,e'lölője· veri, a száz-é saia; De
e véghangzók még a mai magyarban is megtalálhatók az úgynevezett ősi razok, képzők előtt: vére-s, száza-n. A XI. századig
azonban er véghangzók már erősen összessugurodtak, minden magánhangzó a szó végén i, Ü, u-ban esett egybe, de már ezek is
elnagyolt, mormolt kieitésüek vol1taik, sőt sokszor már el is tüntek. A Tihanyi Alapítólevélben a szavak kétharmad részének a
végén már hiányzanak, ésa taJtárjárásig teljesen el fognak tűnni.
De összehasonlítva a beszédhangok mai rendszerét ra XI. századiéval. sok egyéb, Iényegee különbséget találunk. Rövid magánhangzéink közÖttt ebben la korban hiányzik még az Ö hang, a ~í
ö-nek az előzménye az ü volt, Pl. tüe (tue) .töve', kürtvél(y) (kurt,uel),körtvély', 1üenyes (fuegnes) ,fövenyes' 'stb. - Ekkor volt
keletkezőben mai a hangunk. Ennek a hangnak még nincs külön
betűje, egészen a XIV. század kőzepéig, sőt azon túl is hol o-val.
hol a-val írják. Ugyanis a mai (]J, melv ekkor még ,aZ o-nak meg
az d-nak csaka1kaImi váltoeata, részben o-ból, részben a-ból
(= palócos a) fejlődiött; ez utóbbi, az d ekkor még gya;korrí hang,
azóta eltünt a köznvelvből, Mai nyelvünk többi magánhangzúja
már megvan, de ·gy,akoriságuk aránva e,g-észen más, mint ma, így
gyakran találunk maii o helyett u-t, a helyett; o-t, ö helvett i-t,
pl. fuk ,fok',humuk .homok', aruk .árok', ruuoz: olv. ruosz ,J.'Iavasz=
róka', brokina: olv. brokinya ,herkenye',segisti .Segesd' stb., vagy
ü helyett i-t, pl. tizeg: olv. tizegy ,Füzegy'. - Hosszú magánhangzóink terén még lénvegesebb külőnbsésrek vannak: hiányzik az ó,
az ő meg az Ű, ezek a hangok csak a XII-XIV. században fejlőd
tek ki nyelvünkben. - Ezzel szemben mai köznyelvünkből (néhány idegen szót nem számítva) te~jesen hiányzó au, ou, eü-fé,le
kettőshangzók tarkítják, színesítik a magy,ar kiejtést, így
feü
(feu) ,fő', ierteü (ferteu) ,fertő', gyiszna,u(gi.snav) .dísznó', munyorOlU (munorau) .mogyor-ó', Opoudi .Apód', E kettőshangzók a
XIII-XIV. században egyazerűsödtek hosszú magánhangzókká,
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Mai mássalhangzó-rendszerünk is több fontos vonásában eltér
a XI. századi mássalhangzó-rendszertől.Tudjuk. hogy honfoglaló
őseink nyelvében hiányzott ,a c, a zs és valószínűleg a ty hang,
nem beszélve ~ dz-ről meg a dzs-ről, hiszen e ma is igen ritka
hangok a XVI. század előtt ismeretlenek a magyarban, A c megvan már a Tihanyi Alapítólevélben. persze csak jövevényszóban :
Kasztelic (castelic) .Kesztölc'. A zs-re és a ty-re vonatkozó példánk nincsen szórvánvaínkban, - Él azonban ekkor még" néhány
olyan mássalhangzó. mely azóta eltünt nyslvűnkből, így az ly-en
kívül. mely a köznvelvben j-vé lett, melvet azonban néhány palóc
nyelvjárás megőrzött, a német Tuch, Bach ch-val jelölt hangjával
'körülbelül azonos mássalhangzó. valamint emennek zöngés. azaz
a hangszalagok rezgésével ejtett párja. melyet talán gh betűkap
osolattai jelölhetünk (a nyelvtudományhan szokásos jelöLése mindkettőnek más). Oklevélünk mindkét hangot h-val írja, de egyéb
forrásainkból nyilvánvaló. hogy itt ch, illetőleg gh-féle hangokról
van szó, Az elsőre példa chűrm» (harmu) .három', cholmd (holma)
.halma' és ,több) más,a másodikra menegh (meneh.) ,menő' ieohe
(tehe) ,feje' stb.
Pe,rsze·e, pá,r vonás közel sem meríti ki ,azt a sok adalékot,
nyelvtörténeti fontos ismeretet, melyet oklevelünkből meríthetünk, hogy forrásunk egyéb. pl. helyesírástörténeti (erre különösen Iontos kútfő 1), nvelviárástörténetd, művelődéstörténeti és sok
más értékéről ne is beszéljünk.
Az ősök nyelvel mely e megsárgult, száraz, pargamenről szól
hozzánk. különbözik tehát hangzásban. szókincshen és nyilván
egyéb vonásokban is a maitól, de azért általában nem érthetetlen számunkra, s ha Szent István kortársai föltámadnának, 00szédjűket furcsállanók ugyan. de. bár kétségtelenül némi nehézséggel, általában követni tudnők és la magunkénak, magyarnak
éreznők. A tudós pap keze írásában (kit egyesek a krónikákból
jól ismort Miklós püspökkel azonosítanak) megörökített ősi szavakat, mondatfoszlánvokat nemcsak megilletődéssel olvassuk, de
nyelvünk multjám komoly. becses tanulságokat meeíehetünk
belőlük.

ÚTRAKELÉS

Tökéletes vagy, épp ezért kívánlak.
Te szikrázod csak szívembe a váUY'art
Kazlak tövén a 'fürj is éppígy pitypalattyol,
amint én küldöm hozzád most e dalt magamból.
Nem rögtönözhet felhő fényesebb csodák'at,
mint arcod alkonyán ha tölgyúlnak a tájak.
Szavadra újra ét édenünk egyszervoltja,
mely gyors madár gyanánt a végtelent súrolja.
A mesebeli után vágytam mindig s íme
könyvedben rálapozhatok a hívogató rimre
s a szűk kis, pitvarból, hol otu sokat időzt,em,
hangom téged követ a táguló időben.

Tűz
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Tamás

VAROS, TÉLEN
FöWlrM látni ezt' az udtxsrt,
az a.pró, öt ház udvarát,
mindig fölülről és haránt,
mint egy képet, rnely távlatába,
mint a m.ultat, mely önmagába
bárhonnan nézed, visszaránt.
Az udvaron drót és! talicska,
vasalatlan kerékesomo.
A csúcsos: háztetőkre ritkán,
reszelősen hintve a hó.
A tájék, hátrébb, elhaló.
Az őrülteknek, rákosoknak
kórháza szögletes szügyét
[eszitue moedul, s visszaiorpad;
az alkonyat odvába olvad,
az ég alján, odalehelloe.
borzong egy jegenyefa lelke,
s a kémények az esti ködnek
teleloe. lassan füstölögnek.
Az alkony kék pilla.natát
átvágja most egy fény-nyaláb,
~ a fellegek közt úgy' dereng fel
a kék és rózsaszín november,
mint egy tavasz.
És estelig
az esztendő emlékezik.

Füst, füst. Nagy, ezüst potrohán
hordozván puffadt homlokot,
kristálycukrot és sávba oldott
pergamen-lampával a boltot:
a kávé-gép zubog.
Zubog, remeg, e vígan sipolja
az induló m.ozdonlJ, [elét,
akárha a kinti sötét
suhogó, nagy terein át
vinné falatnyi uonatát,
és vele sértetlen repülne
a fulladt, langyos-szagu fülke.
Ajtó csapódik szárnyasan.
S harangoz, szögnyelvű haranggal
egy Betlehem s két lwmasz-angyal.
Tornampős, kucsma-fejű
előtt kiáDt,

pásztor a pult
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ott szólongatja Máriát,
a bundáról seeriesealad
a kávésza:gnak nekidőlve
az a hóvert,e-puli-szag,
s a gép hasán 'feltündökölve
villámló foltokban keringnek
a kabátra-vett férfiingek szusszan a kávé s "Szálljatok
le betlehemi angy!alok".
Mögöttük vékony, olvadó
fényszálban szitál be a hó .

•
A hó, a hó.

Az öt háznak térdéig ér.
Fekete a függőlegietr,
és~ minden vízszintes fehér.
Fehérrel megvasaltkeréld
az udvaron, tr egy ferde rönkő
hátra.hökken, végigremegve,
hogy görcsös testén ott simul
a fehérség égbeli teste.
A kovácsműhely felzihál.
Szikrát vet a piros lehellet,
hiába fojtja egyre lejjebb
az éj lágyszálu pelyhezése,
kicsap, kilángol meatetéeve,
és fátylon át és éjen át
lüktet, p,aiT'ázsló szívverése de oldalt, hol a fény nem érte,
nézd, nézd, az egy-szál tujafát:
felszökkenő, ropparnt bozontja
a fél-eget magára vonta,
tr most csupa örvény és taraj
dermedő hullásnaival;
fehér habok tajtéka rajta,;
tr az éjszakát úgy üti áltat
a megfagyott szökőkutak
mozdulatlan extázisával.
Nemes Nagy .Ágnes

182

Rónay György

KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT
Mit ér: a szó két háború között,
s mit érek én, a ritka és nehéz
szavak tudósa, hogyha ostobán
bombát szerongat minden kerge kée!
Radnóti: Grizz és védj.

. . . szétszór a szél és - mégis ai sziklaasál
ha nem IllIa, - holnap visszadalolja majd,
mit néki mondok, és megértik
nagyra növő fiaJk és leányok.
Radnóti: Nyugtalan órán.

.As idill
Radnóti Miklós első k ötete, a "Pogány köszöntő" 1930-ban, la
második, 'az "Újmódi pásztorok éneke" 191Jl-ben jelent meg. Ez az
évtized-forduló. a huszas évekből a harmíncasokba, költészetünk
történetében egy új nemzedék föllépésének időszaka. .AW. amelvet
mint "a Nyugat harmadik nemzedékét" szoktak emlegetni. Ma
már. negyedszázad úgyszólván irodalomtörténeti távlatából. többé-kevésbé világosan láthatók a generáció közös vonásai.
Egy levelében Radnóti Miklós ezt írta 1928-ban: "Szakítottam
a kötött formával, talán mert ezek a mondanivalók már nem férnek bele... Ezzel a szakítással elszakítottam magam az eddig
sem súlyos, de érezhető hatások alól... és akarattal előidézdem a
Sturm. und Dranaot", Amikor föllép, első kötetei - az e,gYéniségek szerint több vagy kevesebb hevességgel - az egész nemzedéket bizonyos Sturm und Drasur állapotában mutatiák.
Az ifjú költőkelsősorba.na hatásoktól akarnak szabadulni.
Főként a Nyugat "első nemzedékének", Ad~nak, Babitsnak, Tóth
Árpádnak, Juhász Gyulának - s esetleg, bár Iegikevésbé hatott
rájuk, Kosstolánvinak - a hatásától. A formát többnyire már igen
jól kezelik: azt a formát, melyet az "első nemzedék" írt ki s hagyott tovább nekik. Ezen az első nemzedéken, kiváltképpen annak
műfordításain át jóformán az iskolapadban kapcsolatot találnak
a modern európai költészet -elsősorban a Parnasse és ,a szímbolizmus - nagy formad hagyományaival. De amint az, első iskolás
gy.akorlaton túljutnak. amint már a saját élményüknek is hangot
akarunk adni. tehernek, nyűgnek. akadálynak érzik mind az örökölt és elsajátított formát, mind annak hagyományos - "dekadens", saimbolista, Poe-s, Verlaine-es, Baudelaire-os - "tartalmát". Alighanem a legjellemzőbb erre a nemzedék talán legbravúrosabb f'ormaművészének,a fiatal Weöres Sándornak a "lázadása"
- a "Disszonanci.a" eímű vers - ,,'a mult-ssázadi csín" és IllIagatartás ellen. "Elromlott a csodaóra s az órás ketyeg helyette" ... '
Fölidézik tehát, a forma ellen, mely szükségszerűen hozza magávala hajdan benne megnyilatkozott élmények hatását l is, mint
Radnóti írta, a maguk Sturm und Drangját. Ennek alaki tünete
a asabadvers.
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"Merte1::ek a mondanivalók már nem férnek bele"... Milyen
mondanívalók 1 Egészen más lírai emócíók, mint aminők a szdmbolizmust, vagy nálunk a Nyugat költészetét jellemezték. A világnak, természetnek, embernek bizonyos panteisztikus, a mindenséggel egvüttlüktető, együttlélegző, sokszor bukolikus hangulatú
élménye. A vers számukra nem önmagáhan megálló remek, külön
világ, hanem egy folyamatos nagy élménynek, a kozmosszal való
együttélésnekegy-e,gy ódaszerű kiáltáaa vagy bukolikus jelenete.
Már ezeknek az első köteteknek a címed is jeUemzők: "Csuklódon
kibuggyan a vér", "űljllJsztalomlloz" (Zelk Zoltán), "Éjszakai kiáltás" (Szemlér Ferenc), "Öszi rombolás" (Vas István) , "Forrás
mellett" (Hajnal Anna), vagy Radnótinál. "Pogány köszöntő",
..Újmódi pásztorok éneke" ... A forma - rnelyet e panteisztikusbukolikus világélmény a maga kifejezésére egyedül megfelelőnek
érez - a szabadvers. 'annak is egy fesze,a., sebessodrú, magasfeszültségű, áradó lendületű változata; az elődök közül Füst Milán
szabadverséhes áll a legközelebb, részint közvetlenül (alighanem
a "Csuklódon kibuggyan a vér" Zelk Zoltánjánál, Hajnal Annánál sa korán elhallgatott Habán Mihálynál) , részint közvetve.
abban az ,,,antikizált" formájában, ahogyan a v.Nehés föld"s II
"Sarjúrendek" Illvésénél. vagy a samosan hamar elhunyt - és
elfelejtett - Bányai Kornélnál észlelhető.
Ezt a közös nemzedéld élményt és hangulatot - s annak inkább bukolikus-idilli, míntsem (például a fiatal Szemlér Ferencnél jelentkező) ódai változatát - képviselik Radnóti Miklós első
köt-etei. Ime példának a ..Pogány köszöntő" egyik, 1929-ből való
versének (Naptestű szűzek, pásztorok és nyájak) egy strófája:

A pásztor is lassan lejön a hegyről,
karámboeároo. fehéren torlódik
a nyáj és napbafürdött seűeet: is a
dombról ringó csípőkkel lefelé jönnek
jószagúan s álmatallon, mint minden
ősszel, ha halnak fekete ég alatt a
fák; naptestű seűzek; pásztomk és nyájak
jönnek le lassan a fa:lu felé.
A modern szabadversen - ezen a szabadversen - félreismerhetetlenül átüt egy bizonyos 'antik, gtirö,g-római irodalmi élmény,
elsősorhan talán Horatius; lehetetlen valamiantikos hangulatot
nem érezni benne, mint 'ahogyan magában e szabadvers struktúrájában is érezni bizonyos - távolból való - iguzodáat a göröglatin strófákhoz, a versmondatokban a görög-lat,in r itmikához. De
mindez nem afféle másodlasroa jelenség, nem "filológia", hanem
elsődlezesen benne van magában az élményben, világ'látásban ; nem
stilizál.ia a valóságot, hanem így szemléli, így és ilyennek látja.
Modern valóság - valóban a maga valóságában - s így, ilyen
"antikosiUn"-újonnan látva, s így is fejezve ki, rítmikában, versmondatban, képekben, még a természetes fölbuggyanó antikosantávlatos jelzőkben, még a szabadvers sortöréseiben. lüktetésében
és stróf'aalnkulásaiban is: ez a fiatal Radnóti Miklós legsajátosabb, legjellemzőbb, II nemzedéki közös vonások mellett is legegyénibb - s legszebb - tulajdona.
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Modern valóság; nem Irodalml sablon, hanem élő élmény, Például - az "Újmódi pásztorok éneke" e'gyik legszebb verse. mely
minden magyarázatmái hívebben s közvetlenebbül meggyőz 'e líra
élménví voltáról is, meg arról is, mílven nagy, tiszta távlatot ad
Radnóti Miklósnál egy-egy ilyen mindennapi, e'gyszero kis élménynek az :a bizonyos ,/an1Jikos" látás. A vers címe "Szerelem".

Kut3látlik vinnyog al kertbené« boldog
nyelvvel viharzik eU), hazajött
a kedves. Szemében hajnali csókunk
örömével tr kora' csillagokkal az aJkUl
között. Kislányt tanított és
magával ho~ta fehér nevetését,
Hogy jött, jánosbogár riadt fénnyel
a sövény ieketéié«; de már
elfullado lassan a kert s házunk
alól elúszik a csöndben. M adarak:
mozdulnak álmukban a fán és gyöngén
sipognak felőle a holdra. Már én'
is régóta csak róla énekelek!
Catullus sem írhatta volna szebben. S hadd! idézzük még egy
1935-ben megjelent antológia - .,Kornnk, tizenkét. fiatal költő" bevezetéséből a következő pár sort, annak illusztrálására. menvnyire megéresték a kortársai is Radnóti Miklós verseiben a valóságos élményt, 'a maguk új valóságát: "Radnóti verseiben találom meg legtisztábban és sokszerűbben a ma új szerelmét, azoknak: a fiabaloknak összebúj ó, áhítatos. majd játsz,i szerelmét, akiket mind tömegesebben látunk az, utcákon s a hegyek közt, kissé
gyűrten, de összekarolva. Az a szerelern ez, arnelv nem héjaná,sz
s nem is futó kaland esibékkel, hanem ·tesi! és lélek baráti megértése".
Ahogyan mosta kedvesről. úgy ida majd a férfi Radnóti
nemzedékének - s al.ighanem általában 'a két háború közötti magyar lírának is - legszebb verseit a hitvesről.

Az idill elbO'1'ul
Idézet
191m-ban megjelent verseskötetből. A köte,t címe:
"Hűvös magány". Aversé: "Elégia".

egy

Fejem fölött szeliden fúj a szél,
s kavargat ja a táj sűrű pO'1'át,
az ember végre ide is elér,
lassan megunja hallatni szavát.
Ha szóln,ais, ugyan mi célja már?
Az életét is' fáradtam viszi,
mindennap többször mondia; hogy: halál,
B ami hihető, már azt sem hiszi.
Amit a költő- Forgács Antal - ebben a strófában mond:
az volt a harmincas évek derekán ill Nyugat "harmadik generációjának" nemzedéld hangulata, Az idill elborult. 1933"'bana "Lá-
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badozó _szél". Radnóti Miklós harmadik kötete még tele volt a
friss, égetőkedvű tű:z; sziszegésével, "t,avaszra jósol", érzi a szellőt s várj:a 'a szelet; az idillbe már beleszól a kor, 'a történelem a hazai: az "Újmódi pásztorok éneké'<-t elkobozták s szavai
"csendőrtoHak közt menetelnek", mega világé: "Atkelt a Wusz,~
patakon tegnap - a japáni gyalogság - s ágyúk vastag harmata
készíti - kínai réteken útját" - de a fiatal költő csak annál
hetykéhben vág viaszarerejének s a készülő viharnak a tudatában,
mert tudja, hogy a csönd már ,.harco's zajokkal készül marakodni";
zápor zuhog, fény viHog, friss 'szél fú, penge villan még ezekben
a versekben. De az "Újhold"-tól, 1935-től fogva az ég mind borúsabb, a hang mind rekedtebb s keserűbb. Mindjárt az "Újhold"
bevezető versében (Mdnt a bika) ő maga leméri ezt a "változást":
férfifenét, magos egyedülséget -,ahogylana "Férfivers"-ben
mondja, "Vihar: előtt"· vagyunk,

Az ormon. üldögéls>:J s térdeden néked ért
ifjú asszonyod alszik, mögötteid szakállas
haditettek. vigYázz! kár lenne éltedért.
s kár viJ.'á,godért, mit tenrnaga4 kapartál
tíz kemény körömmel életed köré ...
Kínai-japán háború, jugoszláv-magyar konfliktus, majd a
spanyol polgár-háború, s 1933-tól fogva a hitlerizmus állandó fenvegetése: ezek la sűrűsödő felhők borítottak egyre sötétebb ár-

nvékot az Idillre. Mire' a nemzedék férfivá érett, minden esztendő
meghozta ta maga "szeptemhffi"i" válságát, "FigyeJd ,az eget, mert
- villámlás rengeti már s cibálja a szél - kisdedek ágyát s mint
ők, oly vélconvan és sirva sirdogál most az; alvó férfinép" ...
Radnóti Miklós minden kötetének a címe "jelentős". Az ,.Újhold"-at 1936-ban l/l; "Járkálj csak, halálraítélt" követi. Első verse
az "Istenhegyi kert": érett nyárvég. teljes és gyümölcsös; és
Sötétedik. Halálos kört röpül
köröttem egy elkésett, szőke méh,
S fiatal férfi te! rád milyen halál vdr?
bogárnyi zajjal száll golyó feléd,
vagy hangos bomba túr'; al földbe és
megtépett hússal: hullsz majd szerteseét t
Almában lélekzik már' a kert, hiába
kérdezem, de kérdem újra mégis.
Gyümölcsökben ol déli nap kering
s hűvösen az esti öntözés is.
Senki olyan közvetlen hitelességgel nem fejezte ki ennek a
háboru felé csúszó világnak ll; hanguladát, mint Radnóti. Sosem
élt ideálista módon az ",eszmék világában" s mint költő is, ember
is mindig "az igazr-a volt tanú", azt írta. amit érzett és átélt. Ha
valaha, elkövetkező. boldogabb nemzedékeknek. a béke sugaras
nemzedékeinek, (amikor majd "arany napoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag; .' gyereksereg vísonzr.. 186

.Mert egyszer béke Iesz") - majd Mt ':akarja valaki megmagyarázni, milyen is volt "két háboru között" azaz ál-béke, burkolt háboru, "béke, borzalom": csak Radnóti verseit kell idéznie, az ,,180tenhegyi kert"-et, "Alkonyi elégiá"~t, "Irás közben"-t, '"Háborus
napló"-t, "Lomb al8.tt"~ot, "Tegnap és má"-t, "Himnusz a béké:ről" sorait, strófűit, vagy 8. megrendítő "Első eclogá"-t, a Garcia
Lorca halálát síratöt, a kö1tőét, ami nem menekült, s a másikét.
.akí "csak nemet intett", ezt a nagy, nemes vallomást:
Pásetor:

H át te hogy élsz 'I visszhang jöhet-é szavaidra e korban 'I
Költő:

.Á.gyudörej közt? tJBzköBödő romok, árva falu~ közt 'I
Irok .aeért, s úgy élek e kerge világ kozepén, mint,
ott az a tölgy él; tudia; kivágják, s rajta fehérlik
bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtami holnap
.már a favágó, - várja, de addig is új leoelet. hajt.
Az idill fiElltal költője szabarverseiben - s enneik a szabad>'erstípusnak ez a természete - kedvelte, és kereste a bonyolultabb
.szőfűzéseket, merész mondatfordulatokat, ra sornak az értelmet is
bizonyos lendületre, feszül tség're késztető meg'töréseid, átvonásaíta
most, az "Újhold"-tól fokozatosan higgad a forma, nyugszik a
mondat, egyszerűsödik a vers is, magatartás is; az ihlet nem lobog úgy, de súlyosabb, mélyebb,s nagyobb a sodra. Mindenképpen "Meredek út"-rra tért, ahogyan 1938-ban megjelent kötetének
címe mondja,

0, költő, tisztán élj te most,
mint a seéikirta' havasok
lakói és oly bűntelen,
mint jámbor, régi képeken
pöttömnyi gyermek Jéeusok,
Si oly keményen is, mint a sok'
sebbpl vérző, nagy farkasok -

IrJa a "Járkálj csak, halálraísélt't-ben. A halál fenyegetésére, s
mindarra.oami körülötte volt, ez volt az ő válasza, "a pendülő, kemény szabadság tágas, és szeles tetőinek"a vállalása, a kor hitványságára és az emberek jsilányságára az erköleai nagySláJg meg.alkuvást nem ismerő "meredek útja.":

Reménytelen napokra vénülök,
a régi, villongó költőfiút
konok, nehézkes férfi váltja' fel,
akit ~iháltat már a régi út.
Ziháltat s a kacér kapaszkodót
új váltja fel, ha.lá7os,hős orom,
széljárta sziklaszál felé vivő
.
v~ út, mely túlvisz'ma.jd e mély koron.
~,Me8szefénylő,

szabad

jövő4,elé" ...
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A
nek:

nagyszerű

"Második eelogá"-ban mondlia a

költő

-a

repülő-

Irtam, mit is tehetnék? A költő ír, a macska
míákol és az eb vonít s a kis halacska
ikrát ürít kacéran ...
A'h ő számára az Irás helytállás és erkölcs kérdése volt. Az -író.
'a művész, a szellemi ember álhumanista gőgjét, "om proíanum"
magatartását az események szennves sodra közepett Radnóti
Miklós nem ismerte. S ezt a divatos maszkot sosem vette föl. Nem
állta - mint egyesek - holmi vélt "fölsőbbrendűség" talapzatán
a "humanis,ta" szobrát, Az, ő "s,ziklaszála" nem a gőg sziklája
volt, hanem egyre inkább a mások szenvedését is átélve vállalóalázat sziklája lett. Aki a poszthumusz ,,'.[Iajtékos ég" verseit' olvassa, a gyönyörű "Hispánia, Hispániá"-tól a szívet elszorító
."Razglednicák"-ig, egy ember, e'gy költő tragikus sorsának útjiM kisérve, úgy érzi, végigkövet e1gy másik utat is. valóságos
,,itinerarium mentís't-t: ahogvan egy lélek szenvedéseken, gyötrelmeken, megpróbáltatásokon át az erkölcs végső tisZltaságáig eljut, s halálában Iölmagasodík. úgy, ahogyan a "Hja rámfigyel.s.z"
mondia:
Sötét al bánat kútja s mint a jég,
de tükrén mégis ott borzong az ég,
mélységbe hullott életem elé is
így tartja védő két kezét a kék.
.AJ bárllUit így emel fel égre mégis.
Nem glosseázta verseivel, hanem írva élie, verseiben, az életétNem "kivonult", mint elefántosonttoronyba, a versbe, Irásba, irodalomba; mint léleknek a test, úgy volt formája az ő életének a
vers. "Éppen szivem fölött a tiszta toll" - írta, és minden szava
súlyos és jelentős; ekkor már régen nem írt "csak szép" szavaketA ,,tiszta" nemcsak az,t jelenti, hogy semmiféle, mocsokba soha
nem mártotta. semmiféle vonzásnak oda nem engedte a tollát. Ennek a "kései" - os csak harminchárom éves I - Radnótinak a világában, a negyvenes években (1942 januárjából való ,a vers) ez a
"tiszta" még az irodalommal szemben is tisztát jelent: azt, hogy
még a meddő, öncélú - s végül mindig önmag-ában tetswl.gő szépség' csábításának sem engedett; "tiszta" maradt ettől a kísértéstől is: "az igazra tanú", emberről, embernek, emberért valló
s küzdő. "Annyit érek én, amennvif ér a szó versemben" - írta;
amennyit aszó igazsága, embersége ér! Mert "megt,anulta, hogy
fegyver s szerszáma toll"; mert "amíg csak élhet, formáhan heszél - s arról, illi van, ítélni így tanít. - S tanítna még" ... - és:

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
eZ\ volt a 'mult, emez (]J vad jelen, hordozd szivedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen.
Ezt tette, mindig, utolsó verseiig. az ember, a költő önmagát
fölülmúló heroizmusával: a két utolsó eklogáig, "Levél a hitveshez"-ig, "Gyökér"-ig, "A la recherche't-ig, "Erőltetett menet"-ig,.
"Razglednicák"-ig' _- tudta és tette, amit tennie kellett, .embernek
188

és költőnek, a világért. "hogy más legyen". S tette pátosztabarrul,
úgy, hogy "nincs, nehéz szivében most semmiféle gőg", az Igazságnak, valósáEnak és szépségneka~zalapuri1Ján, felelősségtel
jes tiszteletével, ami ennek a nagy, megrendítő Iírának talán leimegrendítöbb s legsajátabb vonása. Olyan fegyelemről tanúskodik, olyan halálig, szinte a saját halálát is megidézően, .megalkotóan - sí ezzel legyőzően - éber, okos és tisztla: figyelemről, a
'szellemnek olyan! edzett helytállásáról s a szennves események fölé
emelkedéséről, amilyenre csakgyémánttisz,ta erkölcs, acélkemény
jellem és rendíthetetlen művészet képes, Ritka, nagyon ritka
dolog az irodalomban, hogy egy szép műből ilyen nemes fénnyel
ragyogjon kiazembe,ri nagyság.
Megölhették ,egy barbár tarkólövéssel a költőt, aki Éluard
mellett a második' világháború legázolt, meggyalázott, Iágeros és
gázkamrás Flurópádának legnagyobb költője. volt, s az egyetemef'
téboly közepett ,a ~envedés "kőszálán" védte, őrlzte és emelte példásan magasra mágában taz emberség, szeretet, tisztaság és értelem romolhatatlan értékeit; megölhették. de valójában ő győzte
le, s még mielőtt megölték. már f'ényesen legyőzte legyőzőit. Mer!
az erőszak, az embertelenség, a harácsolás és a brutalitás Iealjas it. s minél esztelenebbül tombol, annál inkább,

De, aki euuszer egy vádl hajnalban arra ébred,
hogy minden. ö,gszeomlott s elindul mint kísértet,
kis holmiját el,ha.qyva s jóformán meetelen;
annak seép, könnyűléptű szivében megterem
~ érett és tűnődő' kevéssrovú alázat,
(1$ másról szól. ha lázad, nem önnön érdekéről,
aRl már egy messzefénylő szabad ,jövő felé tör.
Jegyzet. Radnóti Miklós 1944 november 6. és, 10. közt halt meg, har.mínchat esztendős korában: a győrmegyei Abdán tarkónlőtték a fasiszták. Halála tizedik évfordulójára. jelentek meg a Szépirodalmi Könyvkiadónál, Koczkás Sándor gondozásában összes versei és műfordításai.

"TÉLUTÖ

A város szép most; várja a tavaszt,
s ha néha már kivirágzi.k;. a nap,
nyugtalanságunk is derűt fakaszt,
mint fénye csókolózó habokat.
S baktatynk a rakpa:rt kövezetén
egyik hídtól a fénylő másikig.
gyermekkocsik gurulnak könnyedén
s a kocsiban kisfiú álmodik' .s:
Megyünk ég e.qyikűnk se mondja ki.
hogy van szivében, néha-néha, jó lt'üttyöket és nevetést hallani,
és csokokai, g ez olyan biztató.
Telek György
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SCHILLER FRIGYES
Schiller Frigyes halálának százötven éves évfordulóját ftullepli"a művelt emberiség. Az, irodalmi köztudat főként mint dlrámaírót tartja számon, mínt a legkiválóbb német drámaírót, de a
líráfa is igen jelentős.
Lírai költészetét legtömdrebben evvel a szóval jeUemezhetnők: eszményi. S lényege, Iegkönnvebben me'g'közelíthető, ha ösz_·
ezehaeontífiuk la nagy kortárs, versenytárs és barát, Goethe j{öltéssetével. Goethe egyetemesebb, Schiller egyöntetűbb. Goethe költészetének olyan széles, olyan gazdag a hangskáláda, hogy bármely korban könnyen találhat reeonanciát, Schiller skálája a
magas eénél kezdődik, s így gyöngébb hallású korok nem egyhamar fogják fel ezt la zenét,
Schiller csak az, eezmények, filozMikus gondolatok ködbevesző,
távoli, magasztos, földöntúli világában otthonos, míg Goethe olvkor átsétálgat földli erdeinkbe is, észreveszi a7J árnyékban 1ft, kis.
virágocskát, gondosan kiássa és hazaviszi kertjébe. Schiller nem
száll le soha fenséges magaslatairól és nem szereti az árnyékos:
helyeket. Az ő hőse az Alpenjüger, a hegyi vadász, képzeletének
hona az Alpok égbenyúló ssiklaormú, hófödte csúesú, a nap hideg fényében szíkrázó hegyvilága. Le'gjellemzőbb szavai: magasság, messzeség; fény ...
Éppen e,zár,t mégis mindig Időszerű költő. Me,rij a korok eszmei érzékenysége lehet finomabb, vagy tompultabb. de azért miuden kor tudata alatt mégis cs,akj él a vágy, a nosztalgia a Magasság, :Me,ssz.eség és Világosság; után l
(K.

Gy.,

A FöLD FELOSZTÁSA
"Im itt ,a föld l" - kiált as embereknek
Zeusz, ki fönt magas ,trónján pihenj
"Örökségként adok mindent tinektek j
Osztozzatok testvérien l"
Nlagy sürgés-forgás támad erre nyomban,
Ily jó alkalmat senki sem szalaszt.
A földesúr vadászgat dús pagonyban,
S mezőn kalászt gyüjt a paraszt.
A kalmár raktárában halmoz árut;
Apá,t a bort kívánja, nem vizet;
Hídat, utat lesárat jó királyunk,
És szól: "Enyém minden tized l"
Mindennek már akadt gazdája végül,
Az osztozás már .régen végbe ment,
Midőn -a távol/ messzeség' ködébűl
A költő későn megjelent.
jaj nekem l Csak én vagyok: felejtve
én, én nyomorult,
kiáLtott zokszót ej.tve
S az égi trón elé borult.

"Ú

Mindienkitől, csak
Leghűbb f'iad f' --
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"Ha álmaid honában .kóboroltál Beszél as Úr - az ajkad mért perel I
Midőn az osztás történt, merre voltál 1"
"Tenálad" - költőnk így felel.
"Orcád csodálatában elmerültem,
Fülem merengett égi szen t zenén;
Bocsásd meg, hogy fényedtől réssegűlten
A földet elfeledtem én I"
"HJát mit tegyek 1 - szól Isten - másé minden,
Másé az ősz, II vásár és a vad,
De ha kívánsz itt élni köreímben,
Egembe jönnöd bármikor szabad I"
.A HIT SZAVAI

Im három a szó, mit megnevezek,
Visszhangzik a földteke tőlük;
De nem kívülről erednek ezek,
A szív, csak a szív ,a szülöjük;
S az emberi ~let vajmi sivár,
Ra e három szent szót nem hiszi már,
Az ember mindenképp szabad,
Bár láncok közt született meg;
Hát el ne riasszon a szolgahad,
. S borzalma az őrületeknek.
Ne félj, ha lep-attan a szclgabiddncs;
És a azabadokra bízva tekints I
Az erény nem üres, laza ssó,
De lehet belőle valóság,
És bár 'az ember ingadozó,
Nem elérhetetlen a Jóság,
S mit az ész meddőn keresett, a vigaszt,
Egy gyerme'ki szív tán fölleH azt.
És él egy Isten, egy szent Akarat,
S ha az emberé semmibe veszne,
Az túl az időn. teren élve marad:
A legmagasabb örök Eszme;
S bár minden örökkön körbe kereng,
De felettük az Isten szelleme leng,
Híven őrizzétek e, megnevezett
Szavakat, nem válván el soha tőlük,
Hisz' nem kívülről eredtek ezek,
Ten-lelketek volt aszülőjük.
S nem lesz nyomorult 'az emberiség,
Ameddig e' három szót hiszi még,
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"F o G A D A L M I T Á B L Á K"
JÁNOS-LOVAGOK
Pompás ékeltek az iszonyú páncél a kereszttel,
Hogyha oroszlánként véditek árva Rhodost,
És ha zarándokokat kísértek a szír sivatagban,
S őrzitek a Szerit Sírt, mint szig'orti kerubok,
Ánisoohb díszetek :a betegápolói köténytek,
Hiarci oroszlánok, legnemesebb daliák,
Ha beteg ágya körül szolgáltok enyhet-adóan,
S meghozzátok a szfv névtelen áldozatát.
Ó, a Kereszt hite tud csak egy koszorúba kötözni
Nyádas alázatot és bajnoki büszke erőt!
REMÉNY ÉS TELJESEDÉS
Árbóc-erdőkkel tengerre

hajózik az ifjú;
Megmentett ladiikon tér kikötőbe az agg.

JÓSÁG ÉS NAGYSÁG
Két virtus van, s bárcsak együt,t járnának örökké:
Jó legyen 'a nagyság, s nagyszerű légyen a jó!
PÉTER-TEMPLOM

Méretemet ne csodáld; nagyságem lényege más ám:
Hogy naggyá tegyem a lelkedet, ezt akarom!
A TUDOMÁNY

Van, kinek istennője', de más számára tehénke,
Mely csakis arra való, hogy. tejet és vajat ád,
K u 11 s z e r y G y II La fordításai

SZöKűAR

H a, moccaij-sz bennem, csaknem kiszorítasz
magamból is. Túlcsordulok; mint a srlÖMár,
amely forró borodtól itta«
es ismeretlen égövek felészáill.
Hogy védekeesem eUened., Nincsen kiút már.
Légy hát enyém eaészon: P(JJf'tfj a tenger
és tengeré a part, hol hímes tajték ugrál
holdfényre tárult, táncos türelemmel.
liatámim tebenned elmosódnak,
de irgalmad gyűriije épp' elég lesz,
hogy két karom, miként a könnyű csónak
elérjen léted lüktető eréhez.
T ű it T a m á s
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NEHÉZ ÖLNI!

Lr ta Szarka Géza

Ke,gye,tlenül éheztünk akkoriban, Hónapok óta nem ettünk egy
rendes húsos-ételt, és pótlásul kitaláltuk 'az éU,apversenyt: ki.
tudja összeállítani a leggyönyörűsége-sebb ételműsort. A pontszámban az lett a győztes, akinek étlapj'án malacpecsenye szerepelt
töpörtvűs pároltkáposztával ...
Szinte hallucináltunk a vágyódástól, már mi, férfiak, mert a
nőknek. külön gyomrot teremtett az Úristen. Azok jobban birják, akárcsak a teve a szomjúaágot a maga viztároló púpjával.
Ök az erősebb nem.
Nekünk, gyenge férfiaknak bizony beszennyezte fantáziánkat
a koplalás. A maguk testiségében éltük meg az ételcsodák lényegét. igazán elmondhattuk már 1946-ban, hogy a magunk részéről
megoldottuk a távolbalátást. (Hej, ha a távolba-ízlelést is megoldhattuk volna ~ ! ...)
Próbáltunk segíteni magunkon. A nagy pusztulásból maradt
egy-két potyadék apr-óság-unk, ezeken hidegvérrel túladtunk. Cipő
talp meg barnalisat lett be-lőlük. Igazi, hús-vér ételig nem telt ...
És akkor egyik este jó későn beállít Öcsi egy sivalkodó, rózsaszín kismalaccal. Fehér burett-kabátjába göngyölte·, úgy hozta pólyástartásban, hogy feltűnést ne keltsen a drágakinecsel. Persze az egész család összeszaladt, MJé.g Dulin úr is előbújt odvából, a társbérlő.
- Nem hiába álmodtam azéjje,l tűzről! - lelkendezett Viri,
a középső lányunk. - Lánggal ége,tt.
.
Csettintett nyelvével.
- No itt ,aj szerencse. Virike, malacképében ! - dőrmögte Dulin úr elismerően: - Finom emse, York,
Aggleg(my volt Dulin úr, elméletileg mindenhez értett. Miután
leadta szakvéleménvét, visszavonult az odvába. Kiderült, hogy a
malaeot valóhan a szerenesének köszönhettük. öcsi ugyanis szentül azt állította, hogy kár tyán nyerte Csatáryéknál-"falusi mukiktól". Kissé kap;atosak voltak és vakmerően játszottak. Mikor
neki - már mint Ocsinek - kijö,tt a két disznó 'a huszonegyesben,
azonmód fölkapta a kisdisznőt, a nyereménytárgyat, és rohant
vele haza.
Hosszan, vízslatva néztem la gyerek szemébe, Kihívó. éles fény
csattant VIssm belőle.
.
- Nem hiszi, apu ~ Azt hiszi, szajréstam ~ ! Nem mindenki
olyan élhetetlen, mint maguk! ... MIR la kártya is munka! Érti' !
Nyeltem egyet. Forrt bennem az, indulat, de most az e'gyszer
legyűrtem. V,alahogy éreztem, hogy igazat mond a gyerek. A malacról is, rólam; is. Most ő volt 'a kenyérkereső, én az eltartott.
Ott feküdt a rózsasainti kincs a, fáskosárban. Fe:lte.ttük a konvhaasztalra, hogy mindenki jól meegusztálbasaa, Ittuk is ám éhes
szemünkkel minden mozdulatát, Én már ropogósnak láttam c1trommala szájában. Anyuka szakértő mozdulatokkal vakergatta
pirhanyós hátacskáját,ebhen a pillanatban nem tudtam, az anva
több-e benne vagy' a szakácsnő ~ ...
- Rózsabimbó, nyájas rózsabimbó! - repesett M'agdus, a legnagyobb. Szerette Osokonait és minden reménytelen szerelmeet.
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- Miért nem mindjárt Rosalinda , , - tört ki Öcsiből. - Csak
kezdejetek ömleillgem , Aló, előre! Egy-kettő' Tüzet ra:kni! Forró víz t Káposzta' ... Kaja, kaja' Malac....k laja! Hamm' ...
Osámcsogott és nyerített, Kannibál volt. Rekedten suttogta:
- En majd a nvakrészt , ... De 'anyuka. major'ánna is legyen
benne' Soki madonánna l 'oO
Táncra perdült hugával. Két öccse, vad mozdulatokkal utánozta őket. Az afrikai vadak lakomatánca jutott az eszembe, mikor ezeket a mozdulatekat láttam. Szégyeltem kissé magamat. Azt
vettem ugvanis észre, hogy az én lábam is táncmozgúsokat végez
önkéntelenül, belső erők törvénye szerint, Bennem is dallammá
vált az éhség és a közeli kielégülés közt fennálló fe,sz.ültség.Képzeletem egén a sült malac ropogósra .sült, sírós pof'ácskája cikázott, mínt játéko's, üstökös,
- Jó volna oitromot keríteni a szájába! - mondtam fontoskodva. - A holland festők is szeretik citrommal festeni a malacsültet ...
- Nincs citrom'
- Akkor jó lesz a nélkül is'
Most fölnyiffant álmában Vica, a mí édes kis csöppségünkKésőn jött ajámdék, a család szemefénye.
- Es zsírunk sincs ... - jelentette, ki anyuka, miközben a
nyöszörgő gyereket esitátgatta. Dugott öröm volt a hangjában.
Tudtam, honnan fúj a szél. Nem is hagyott kétsége,t érzelmei
iránt:
- És Vica se látta a malacunkat ! ... - mondta meggyőzően.
- Aha t A~ért nincs zsír! - vakkant föl dühösen Ocsi. - Node
majd lesz t
Rozalinda kivégzése, másnapra maradt. Vica tejét kellett meglopni, hogy Roaalínda éhen ne, haljon. Kitettük az előszobába éjtszakára, és jól betakartuk ssákdarabokkal.
Éjfél körül megráz ám. anyuka:
- Nem hallod' Valaki járkál az előszobában 'oO' Csak nem L.
Ki kellett botorkálnom Rozalindához. Öcsit találtam nála.
- Csak 'arI1a voltam kiváncsi, megvan-e.I I - tisztázta magát
a gyerek.
Rozalinda édesen szuszogott a fekhelyén.
Hadnal felé megint melgráz,ott az áldott kéz.
- Csak 'azt akarom mondani ... - nehéz sóhajtás - mi lenne.
ha ... főlnevelnénkI ...
- Kit'
- A malacunkat.
- ÉEl mível nevelnők föl'
- Hát kukortcával t... Lenne' szép szalonna meg sonka I
- Gyönyörű t Csak éppen kukorica nincsen egy árva szem se !
- Élhete,tlenek vagyunk ,
- Hát igen. Feketézőkkel nem tudok huszonegyezni !
Most meg én sóhajtok. U jból kellene születni l
Reggelre eltünt a malaca fáskosárból. Anyuka fölsikított,
mikor fölfedezte a bajt, de aztán kaeagásba olvadt rémülete: Ocsi,
mikőzben az anyja a konyhában tett-vett, Vica ágyába csempészte 'a malacot, Akkor már rózsaszín szalag volt a nyakába kötve.
és Vica ámulva gyönyör)Wdött a kis játszóp,ajtásban.
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Dulin úr sem vólt tétlen. Reggel beállított egy kis csomag
malac-tápszerrel. Kártvapartnerétöl, a Iöldmívee-ezövetkeset vezetőjétől szereete, Ragyogott a szeme.
.
- De hiszen leöljük a malaeot, Dulin bácsi! - tört ki a
gyanú fiambél. - Megesszük I Igen, ma délben megesszük ! Nincs
irgalom! Egy órán belül itt vagyok la zsírral meg' a gyantával !
A malaccal ugyanis én reudelkezem,tisztelt nyöszörgő gyülekezet I Bozalinda az enyém, tehát kalória lesz belőle!
Dulin úr diplomatikusan mosolygott, ahogyan a született aggle<gények tudnak mosolyognir
- Bejelentette, öcsém, a közigazgatási hatóságnál az állatot r
Van vágási engedélve ~
- Fütyülök a hatóság'ra I Fütyülök az engedélyre! - Éhes:
vagyok! Pont!
_
- De szigorú rendelet van, hogy kismalacot leölni tilos! Elpusztult állatállományunk ujjákvítése,!
.
~ Nem érdekel, DuIin bácsi! Én magamat vakarom újjáépíteni!
'
Szikrázó szemmel mérte végig a vacogó Törvénytiszteletet, és
elviharzott. Mi inkább DuIin úrnak adtunk igazat. Elvégre vagy
van rendelet v,agy nincs! Nem lehet e!gy rongyos kismalacért
esetleges büntetést kockáztatni !
Persze eldugtuk a kis rongvosaö a póstás elől is, mikor pedig a házmesterné feljött moslékért, dunyhát dobtunk reá. Vica
is zárt I8,jtók mögött babusgatta Rozalíndát, és bölcsődalt gügyögött neki. Pornpásan megértették egymást. Hol Vica giigyögött,
hol a malac röfögött. Tolmács se kellett hozzá!
De rövid pár nap alatt minket is megfőzött Rozalínda, Éppen
hogy csak meg nem evett bennünket I Mert mondanom sem kell,
hogy Öcsi hozott ugyan zsírt; de anyuka történetesen avasnak találta. Csak nem ,teszi tönkre a világ legédesebb malacának a rózsás húsocskáját avas, faggyús ssírral ! Ez éppen olyan lenne.
míntha ibolyacsokrot olajszagú ssardiniásdobosba tennénk! ...
Direkt csalás e~ 'a zsír, fel kellene jelenteni az ilyen hamisítókatL ..
M~ a gondviselés is Rosalinda mellé szegődött, Egy mészáros el1ágyulásán keresztül. ugyanis egy kiló lóhúst Irányított felénk, Virinek pedig megsúgte, a tip,pet, hogy Szentmihályon a kisbíróné éppen olyan gyümölcsöstálról ábrándozik, mint amilyen
nekünk van~ és ezért hajlandó egy fejlett kacsát föláldozni ...
Romlinaatragikuma hirtelen következett be, mint minden
igazi tragédía, Egyik nap hosszú, zsemlveszínű űrlappal rnegjelent.
ám nálunk a házmesterné,
.
"Kötelező állat-bedelentö", - ez volt ráírvia arra az ürlapra,
melvet kezében szorongatott, Az ügyeletes rendőr ugvanis malacsivítást hallott ki a házból, mikor előtte elsétált, hát most sürgő
sen ki kell tölteni a vallomást, De milyen vallomást!
Volt benne például egy ilyen rovat: "A birtoklás körülmén.yei'~

(vétel, eladás, örökség, ajándék, szaporulat; kitől, ho'gyan, milyen
feltétellel ssereece 'pJ. Csak éppen a legfontosabb nem volt benne:

a kártya! Most írjuk be, hogy fiam: huszonegyen nyerte két disznóva!' Szóval: ,titkos hazárdjáték, kártyabarlang' ~ ! ...
És még pontosan 16kérdJés várt pontos feleletre,
Heves szemrehányást tettem a házmesternénakr mícsoda jogon
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rnerí valaki az, Öcsi malacutánzását igazi malacsivításnak nevezni 1 l, No csak Oesim, aivits, és röfögj egy kicsit! A gyerek derekasan nekilátott, nekem pedig hahotáznom kellett, mert a szobából e·gy vékony igazi hang felelt neki. és ezt el kellett nyomni! .,.
- Mit tetszik gondolni, kedves Györe néni, ha valamelyikünk
elkezd nverítení, akkor meg ló-bejelentőt irjak meg T Nálunk·
ebéd-idő elő,tt különböző kitöréseket lehet hallani !
A házmesterné sértődötten távozott. Fojtottan adtam ki a parancsot:
- Azonnal leölni!
Vicát átvittük R szomszédba, Mindenkinek' a figyelme felém
Iordult, A víz már forrni kezdett, hoztákn kést, B< gyantát, a tálat meg a többi hőhér-kéezséget.
Engem azonban nem lehet egykönnyen terrorizálni l Ki is
fejtettem álláspontomat.
- Az én fölfo,gásom szerint - és ezt igaz.oUa a társadalomtörténet is - minden valamirevaló ,társadalomban az asszonynépet illette a kis állatok kivégzése.
- A baromfi, az igen, - replikázott anyuka. - De ez nem
baromfi l Tudtommal oz malac. Kis sertés !
- Tehát aprómarha l - csattantam föl dliadallal. - Arany
J ános világosan megmondja a Toldiban: . "Aprómarhanyáj közt
van szörnyű 1télet!" De kik ítélnek I - kérdem én. Hallgassuk
csak meg a nagy költő szavát a továbbiakban.
"A fehér cseléd kö~t a beteg se lomha,
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha!"
Hol van itt a férfi 1 Tudtommal én nem vagyok fehér cseléd !
Vita itt tehát nincs, R magyar irodalom legnagyobb tekintélye eldöntötte, hogy la malac-ölés a fehérnép kötelessége, l .. ,
De anyuka nem tágít. Ö bizony' 'senkit le nem szúr! Gyilkos
nem lesz. Nem folyt elég vér ebben a borzalmas. háborúban 1 !
Inkább éhen hal l
Könnyek jelennek meg a szemében, ezt pedig rendes fMfi nem
bida.
Viri mentetite meg la helyzetet:
- Csak Öcsi ölheti melg Rozalindát !
A fiú azonban váratlanul vétót emel. Ha oroszlán, hivaly,
vagy rinocérosz volna, akkor puszta kézzel menne neki l De
így 1 ... Ahangj,a meg-tompul, mikor mondja:
- Istók zicsi, a Vicára gondolok, mikor a Bozalindát nézem.
Az. ő rózsaszínű arcocskájára ...
- Ne neked! - robban kii belőlem.o-« Ez a nyavalyás malac
még a kannibálhól iSi trubadurf csinál!
Maradt mínt utolsó montsvár Dulin úr. Beígértük neki a teljes jogú részesedést Roealínda ropogós húsocskájából, de a máskor mogorVaaggle,gény zavart mosollval rázta meg' galarnbősz tinoseét:
- Minden zsiÍványságra kapható volnék egy illatos malackotletért, - de ezt a ma1acot nem tudnám megölni !
Olyan volt az arca, mint egy kezdő halottkérné.
Viri is mélvítette a fanesalodáste
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- Ha elképzelem. hogy oa kis veséje kettészelve fekszik a tányéron,...
Szipogott 'a nyomorult I
- Csend l - ordítottam föl magamból kikelve. - Elég legyen
ebből az emberkinzáshól ! V,agy megöld valaki, vagy elajándékozzuk Rozalíndát ! ! l
Ez hatott.
- Ide azt a kis Mukit! - vakkant föl fölényesen Öcsi. De
most rosszul állt neki. Az orra lógott, a füle piros volt. Csak az
úszóversenyen volt így elrongyolva, mikor második lett, Fogta a
malaeot, bebugyolálta e'gy zsákdarabba, és eltünt" vele.
Negyedóra mulva visszajött malac nélkül.
- Ott hagytam .e, Gerencsérnél. végezzen ő .vele!
Gerencsér hentes volt, aki elvérve disznóhúst is mért ...
Néma csendben vártunk egy félórát, mint temetésnél a gyászológyülekezet, ha soká jön a p.ap.
Mikor Gyuszi visssahozta Rozalinda fényesre tisztított tetemét, Viriből, Vicából kitört a sírás:
- Nem eszem belőle!
Nem eszem!
Édes Rozalindám!
Pedig ,a szemük kopogott az, éhségtől. Még a végén a ravasz
Dulin úrra marad a malac l Hirtelen sugallatom támadt. Kezem.' be, fogtam: a malacot, jól megnéztem, aztán diadallal kiáltottam
fM:
.
- 'I'yüh gyerekek! Ez nem Rozalinda! A ravasz Gerencsér
kicserélte e'gy kisebbre! Rozalindát pedig megtartotta magának! ... hogy fölnevelje! ... N o megállj, betyár, adok én neked !
- Szóval él! - tört ki Viriből. ---' Éljen Rozalinda!
Az egész család éljenzett. Soha még malaeot olyan megkönyrivebbült lélekkel nem fogyasztottak el, mínt mi az "ál" BozaIindát.
Csak a veséjénél akadt meg a kezern. Ez,t átadtam Virínek,
oo.

oo.

JÁTÉKAINK

A festő némán néz körül keresve, mit taldlhat
hogy tölder'ítse álmait s a puszta vásznat.
Izlelgeti a hópihék menyegzős látomását,
amint fehérbe bú inak: mind a szánalmas, kopár fák.
Varjak az áaakon. A tetőn rozzant kémény.
Mi!y hasztalan búsong hajdani tündöklésén I
A gyöngytyukok oieonaanak, mint gyerekek a hóban.
Játékaink öröknek hitt zománca ugyan hol van?
Hol van a labda és az! élestorkú .'?zép síp,
mely túlharsoata századoknak szá.rnyaló zenéit?
Halacsk{iink zöld pikkelye csak halványan dereng föl.
Milyen vizekre úsztak át a nagyhasú üvegből ?
S a szemtelen kis szajkó is vajjon most hol rikácsol?
Eltünt. Más tújra költözött az ósdi kalitkából.
r a» Tamás
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Műtörténészek

többször felvetették a kérdést, hogy maradt-e hátra hiteles arckép B o l d o g F r a
A n g e l i c ó ról, akinek - miután
1455 február l8-án halt meg most ünnepeljük ötödik centená. riumát. Olyan portrét, amelyet valamelyik festő kifejezetten az övének mondott volna, máig sem sikerült találni. Gondoltak már arra, hogy Luca Sígnorellí orvietói
freskójának egyik alakja, vagy
méginkább a Raffael "Disputa del
Sacramento" néven ismert freskóján látható ismeretlen domonkos
Angelleót ábrázolja, az újabb mübírálók azonban nem osztják ezeket "a nézeteket. A legnyomósabb
érveket éppen a domonkos rendnek - Angelico rendjének - kiváló műtörténésze, B e r t h i e r hozta fel ellenük.
Berthier abból adomborműből
indult ki, amely a római Santa
Maria sopra Minerva templomban
Angelico sírkőlapját díszíti. Ez a
dombormű szerinte minden kétséget kízáró módon, hitelesen örökíti
meg Angelico Vonásait, mert könynyű megállapítani róla, hogy egy
halotti maszknak a mása. Igaz,
hogy az eredeti maszknak nyoma
veszett, sőt feljegyzéseink sincsenek róla, azt azonban - rnondja
Berthier - fel sem tételezhetjük,
hogy V. Miklós pápa, aki Angelico
halála után nyomban intézkedett a
síremlék elkészítéséről, elfogadott
volna egy olyan domborművet,
amely nem híven ábrázolja annyi. ra szeretett festőrnűvészét és barátját. A dombormű tehát teljes bizonyossággal pontos mása a halotti maszknak.
Legutóbb azután, amikor Boldog
Fra Angelico halálának közelgő
500-ik évfordulójával kapcsolatban
Berthier uj ból sorra vette a "festők szeritjének és szentek festőjé-
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nek" művészi termékeit, csodálkozással akadt meg a tekintete az
altenburgi múzeumban őrzött Szent
Benedek-képen. Olyan ennek a
Szent Benedeknek a feje, mintha
Angelico halotti maszkja elevenedett volna meg. "A jellegzetességek
ugyanazok - jelentette Ici Berthier.
- Széles homlok, előreugró pofacsontok, inkább hosszúkás arc, egymáshoz nagyon közeleső szemek,
elnyúlt és négyszögletes áll, erőtel
jes és összeszorított ajkak, a/csuklya fejre helyezésének ugyanaz a
rnödja. Első pillantásra csak egyetlen nehézség mutatkozik, és pedig
az, hogy az orrnak a szájtól való
távolsága valamivel nagyobb a sírkőlap domborművén, mint a Szent
Benedek-képen. Ez
a nehézség
azonban, amely egyébként is csekély jelentőségű, teljesen megszű
nik, ha gondolunk arra, hogy a
halotti maszkhoz az ajkakat erőlte
tetten kell kihúzni és összezárni,
továbbá, hogy az orrt itt torzítja a
márvány."
Berthier így meg van győződve
arról, hogy Szent Benedek alakjában Angelico önmagát festette
meg. Több jeles műtörténésznek és
festőművésznek is előadta
azóta
feltevését s megkérte őket, hogy
nyilvánítsák véleményüket. Egy
sem akadt köztük, aki tagadta volna a két alkotás szembetűnő hasonlóságát, Berthier ezt hajlandó
arra magyarázni, hogy helyes nyomon halad.
Az O s s e r vat o r e R o m a n o,
amelyben G. B a g h i n o számol
be ai érdekes dologról, fényképfelvételt is közöl az Angelico sirkőlap
ján levő domborműről s mellette
a Szent Benedek-képről. A kettő
valóban a megtévesztésíg azonos
szernélyt mutat. Még akkor is tehát, ha Boldog Fra Angelico nem
önmagát festette meg Szent Bene-

<lek alakjában, immár könnyen elképzelhetjük, hogy milyennek kellett lennie életében.

*
Anélkül, hogy bármi tekintetben
is sötéten akarnánk látni, el kell
ismernünk, hogy a megfelelő táplálkozáS egyre nagyobb gondot okoz
az
emberiségnek.
Siegm und
F r a u e n d o r f e r egyenesen ezt a
címet adta tanulmányának, amelyet még a mult évben közölt a
Wort und Wahrheit: "Versenyfutás az éhséggel." Utal a többi
.között az Egyesült Nemzetek legújabb adataira, amelyek szerint az
emberek legalább 60 %-ának, közel másfél milliárd embernek nincs
elegendő _ ennivalója, s amit fo-gyasztanak, annak az összetétele is
.súlyos hiányokat mutat. Kétségtelen tény továbbá, hogy az élelmiszerek termelése - legalább is e
pillanatban - még mindig elmarad a föld népességének szaporodása mögött.
Hivatkozhatnám más tanulmányokra is, amelyek hasonló megállapításokkal végződnek. Ugyanígy
a tavaly Rómában tartott demográfiai világkongresszus előadásaira,
amelyek a legsürgősebb teendők
kérdését is felvetették. Ezzel kap-csolatban említem meg, hogy M e rtens
de
W i l m a r louvaini
egyetemi tanár számításai szerint
évi 19 milliárd dollárt kellene befektetni ahhoz, hogy a már termő
talajok fokozottabb megvédése, a
termelvények rnennyíségének növelése és eddig művelés alá nem vett
területek fokozatos hasznosítása útján a földkerekség élelmiszer-hozamát évi 2 Ofo-kal emelhessük. Voltak mindenesetre, akik túlságosan
optimistának mínősítették ezt a
számítást, mondván, hogy a jelzett
összeg csupán 5 %-a a vezető államok együttes nemzeti jövedelinének, abban azonban valamennyien
egyetértettek, hogy az elméleti vitáktól függetlenül mielőbb csele-

kedni kell. S maguk a nyugati
szakértők hivták fel a figyelmet a
Szovjetunió ez irányban megindított nagyszabású vállalkozásaira.
Amiért azonban foglalkozom a
tárggyal, ezúttal csak egy érdekes
részlete annak: az a terv nevezetesen, hogy 'a tengerek vizében
úszó szerves anyagot, a planktont
is igénybe kellene venni. Ezzel a
gondolattal, mint K e n r i c H i c ks o n irja a T i m e a n d T i d eban, P. V. Cardon, az angol
"Food and Agricultural Organízation" vezérigazgatója állt elő..
"Plankton" _tudvalevően az általános megjelölése azoknak a parányi, javarészt csak mikroszkóppal
érzékelhető
élő
szervezeteknek,
amelyek az áramlatok sodrát követve szabadon "lebegnek a tengerek vizében. Kellő fínomságú szű
rővel gyüjthetők össze, s ha már
elég nagy csomó van belőlük, halványzöld vagy barnás pépet alkotnak. A halványzöld, pép a "phyloplankton": csupa növényi szervezet. A barnás pép, a "zooplankton" viszont kis állatkák ezreiből
tevődik Össze. Az óceán felszíni
rétegének minden "acre" területén
- 0.703 katasztrális holdján - átlag 5 tonna planktont találunk. Ez
az alap-eleségük a kis héjas állatoknak és más növényevő tengeri állatkáknak, amelyeket azután a
nagyobb halak falnak fel. Később
ezeket a még nagyobb halak eszik
meg s így megy ez tovább, de
vannak halak, mint például a hering, sőt -az egyik cápafajta is, amelyek közvétlenül a planktonból élnek. Ugyanígy a kékbálna is. Annak ellenére azonban, hogy végső
elemzésben a víziállatok mind a
planktont fogyasztják, ez oly dúsan tenyészik, hogy aránylag csekély hányadát emésztik el. Bőven
marad belőle az ember számára is,
csak meg kell találni a felhasználás módját.
Tudósok rájöttek: ahhoz, hogya
plankton szaporodjék, szüksége van
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bizonyos tápláló sókra, akárcsak a
talmaz. A kérdés csak az, hogy
szárazföldi növényzetnek a nap- "lekaszálhatjuk-e" ezeket a "plankfényre és trágyára. "Tengeri bi- ton-legelőket" s gazdagíthatjuk-e
ológusok" már sikeres kísérleteket
vele a világ éléstárát ?
is végeztek Skócia nyugati partKiszámították, hogy 7000-8000
vidékének kicsiny tavaiban abból köbméter annak atengervíznek
a célból, hogy jobb mínőségű és
mennyísége, amely elegendő planknagyobb mennyiségű planktont tertont nyujt egy ember napi élelmemeljenek ki. A plankton-állomány zésére. Ilyen térfogatú vizet 2 yard
javulásával karöltve javult a hal- kereken 2 méter - szélességű,
állomány is, mert a halak nakellő finomságú hálóval mintegy 3
gyobbra nőttek' az eddig megsze- óra alatt lehet átszűrni, ha a hákottnál. A megfigyelések azt mulót 2 csomó, azaz 3.7 kilométer
tatják, hogy 88 kiló planktont
óránkénti sebességgel vontatjuk.
eszik meg a hal, amíg 1 kilóval . Nyilvánvaló, hogy ez rendkívül fágyarapodik súlya, A folyamat te- .radságos és egyáltalán nem gazdahát, amelyben a plankton hal-hússágos módja lenne a plankton gyüjba megy át, meglehetősen pazarló,
tésének. Jóval kedvezőbb eredvégtére azonban a sertésnek is jó
ményre vezet a planktonnak centrifugális szívattyú útján való kicsomó és értékes táplálékot kell
adnunk, amíg 1 kiló szalonnát nyevonása, .mert a kísérleti készülék
rünk.
óránként 25.000 gallon, vagyis
112.000 liter vizet szürt meg. De
Azt a feltevést, hogy a plankton
még így is egy teljes órai műkö
közvetlenül is alkalmas az ember
déssel csupán 3 ember ellátását
táplálására, a közelmultban a franbiztosítaná ez a gépi berendezés.
cia Alain B o m b a r ct bizonyította
Az óceán közel háromnegyedét
be, akinek vállalkozásával annakborítja a föld felszínének s tápláló
idején én is foglalköztam revatomban. Mint talán emlékeznek rá ol- anyag bőven van benne. Hasznosítására megindultak a kísérletek s
vasÓink, Bombard egy segédmototos vitorlás csónakon - vihartálló, ez önmagában is örvendetes, ahhoz
szilárd alkotmányon, de mégis csak azonban, hogy gazdasági jelentő
ségre is szert tegyen a dolog, meg
csónakon - minden élelmiszer és
édesvíz nélkül vágott neki az At- kell még találni a plankton gyüjlanti-óceánnak. Csupán egy főző tésének kifizető módját. Az emlíedényt, néhány horgot és egy tett adatokból is kitűnik, - mutat
rá Hickson -, hogy óriási enernylon-szűrőt vitt
magával. Inni
giamennyíségre lenne szükség, 8
csak tengervizet ivott, bizonyságánagyon valószínű, hogy ezt a menyul annak, hogy kellő adagolás és
nyiséget olcsón csak az atomerő
megszokás mellett az emberi szerbiztosíthatja. Tekintettel azonban a
vezet ezzel is beéri. Útközben havilág növekvő élelmiszer'-igényére,
lakra horgászott, a nylon-szűrővel
pedig planktont szedett ÖSS2e, ame- a kérdés mindenképen megérdemli,
hogya tudományos és technikai
lyet nyersen fogyasztott el. Olyan
kutatások napirendjén tartsák.
az íze - mondta el később-,
mínt a paraj és a kaviár keveréké.nek. S Bombard 53 napot töltött
el így az óceánon. míg megérkeB o s s u e t halálának 250-ik évzett a tulsó partra.
fordulója alkalmából a francia levéltárak és múzeumok együttes kiNem is vitás - írja Hickson -,
hogy a plankton magas tápértékű állitást rendeztek. Szokás szerint
kissé megkéstek vele, mert Bossuet
anyag. Atlag 60 % fehérjét, 20 %
szénhídrátot és 8 % zsiradékot tar- 1704 április 12-én halt meg. Felte-

.
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hetjük azonban, hogy a rendkívül
szétszórt anyag összegyűjtése a
képzeltnél több nehézségbe ütközött, végeredményben pedig a megnyitás így is beleesett a centenáris

ben vette fel a szent rendeket Pá...
risban, ahol hamarosan feltünt nem
közönséges szónoki tehetségével.
Böjti és adventi beszédei esemény...
számba mentek, ugyanígy beszéd...
esztendőbe.
sorozatai, amelyeket a szentekről
tartott. Bossuet 42 éves volt, amiKözszemlére tették Bossuet öszkor 1669-ben a gersí egyházmegye
szes : kéziratait, műveinek eddig
megjelent kiadásait, a reá vonat- élére kinevezték és püspökké szen...
telték. A rákövetkező évben azon...
kozó szépirodalmi és tudományos
munkákat, a könyvtárát és az őt ban XIV. Lajos a trónörökös neábrázoló festményeket. A "meauxi velésével bízta meg. Ezt a tisztsésas" tehát - mint az egyik beszá- gét Bossuet 1681 végéig viselte, admoló hangoztatja
új fészket dig, amíg neveltje megnősült. Utáütött magának a Rohan-bíborosok na a meauxi püspökséget kapta
palotájában, hogy emlékezetbe idéz- meg,
A kiállításon a trónörökös egész
ze, amit Valéry mondott róla:
"Nem ismerek egyetlen írót sem, csomó házldolgozata látható, Bosaki az írás művészetében nagyobb suet javításaival és bírálatával. Érlenne nála." Gondolom, hozzáfűz dekesek a történelmi leckék, amehette volna Valéry, hogy olyan írót lyeket Bossuet részint maga írt
sem ismert, aki tipikusabban sze- meg, részint tollbamondott tanítmélyesitette meg a francia szeUe-. ványának. Bossuet nagy szorgalommet, mint Bossuet, de erre talán mal és alapos tanulmányokkal kéfölösleges is sok szót vesztegetni. szült fel ezekre az óráira. Halála
Mindannyian tudjuk, vagy ha nem, után könyvtárában nemcsak a gö...
akkor bármelyik egyháztörténelem- rög-római. klasszikusok és a neves
egyháztörténelmi írók műveit taben olvashatjuk, hogy Bossuet, a
magával sodró szónok, bölcselő, lálták meg, hanem a régi francia
hitvitázó és térítő, akinek élete egy krónikákat is; köztük Froíssart,
fenékig romlott királyi udvar köze- ViIIehardouin, Commynes és Monpette is mélyen és szentül papi élet strelet krónikáit, ami ritkaság volt
volt, alapozta meg - a francia "di- abban az időben. Bossuet szílárdan
csőségtől" elvakítva a gallíka- meg volt győződve arról, hogy
nizmust, a fejedelmi abszolutizmus- mindazoknak, akik az állam vezenak ezt a szerencsétlen egyházpoli- tésére hivatottak, vagy arra vállaltikai kínövését, Vegyük csak in- .koznak, mindenekelőtt a történelkább szemügyre a kiállítást, ame- met kell ismerniök. "Nincs ennél
lyet a bírálók igen sikeraItnek jobb eszköz - fejtette ki egyik elő
adásában annak megértésére,
mondanak s amely önmagában is
hogy mire képesek a szenvedélyek
megérdemli figyelmünket.
A képek között, amelyek a viola- és az érdekek, mennyire fontos tényezők a kor állapotai és a hatalmi
szín kárpittal bevont falakon függenek, van egy festmény, amely összefüggések, mennyit használhat
kispap korából ábrázolja Bossuet-t, a jó és mennyít árthat a rossz tanács."
hosszú szőke hajjal s angyali, de
átható tekintettel, amelyet haláláFeltűnő azonban, hogy amilyen
ig megőrzött. Ugyanez a szempár lelkiismeretes volt Bossuet a legkijelenik meg Robert de Nauteil 1669 sebb teendőjének végzésében is,
évi metszetén és a késői képen,
mily kevéssé törődött az egyszer
amelyet Hyacinthe Rígaud udvari már felhasznált kézíratainak sorsáfestő készített róla.
val. Egyszeruen belehányta őket a
Bossuet 25 éves korában, 1652- kezeügyébe eső valamelyik fiókba.
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Olyan becsvágy, hogy nyomtatásban is viszontlássa írásait, egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben volt benne. Sok múvét a
halála után a hagyatékából adták
ki először. Ami még életében napvilágot látott, jobbára csak annak
tulajdonítható, hogy mások unszolták, vagy a viták, amelyekbe belekeveredett, kényszerítették rá.
Nem mellőzhették a kiállítás rendezői Bossuet lovagias ellenfelét,
Fénélont sem, ezt a "magas és szíkár, arányos termetű embert, sápadt bőrrel, nagy orral és olyan
szemekkel, amelyekből hegyipatakként áradt a tűz és a lélek". Saint
Simonnak ez a jellemzése tökéletes
összhangban van azzal a festménynyel, amely a kiállításon szerepel.
Bossuet és Fértélon egymással váltott levelei közt van egy kevéssé
ismert, is. Ebben Cambrai érseke
azzal vádolja meg Bossuet-t, hogy
"soha nem olvasta Szalézi Szent
Ferencet, Keresztes Szent Jánost és
a hozzájuk hasonló szerzőket".
Egy másik vászonról Louise de
La Valliére tekint alá, XIV. Lajos
kedvese, akit a rnűvész agaraktól
körülvéve Dianának festett meg.
La Valliere később karmelita zár-.
dába lépett s Bossuet búcsúztatta
el beöltözésekor a világtól. Róla
nem maradt meg más emlék, mint
ez a portré és egy elefántcsont-feszület, amelyet a halálos ágyon
utolsó csókjával illetett.
Az üvegszekrénykékben elhelyezett érdekességek közt láthatók
Bossuet híres levelei Leíbnízhez,
amelyekben a keresztények ujra-egyesülésének lehetőségeiről szól.
Ott van az egybegyült francia papság nyilatkozata, amelyet Bossuet
szerkesztett meg 1672-ben a "gallikán azabadságokról". Egy jegyző
könyv a versaillesi várnagy fia cskájának megkereszteléséről, amelyet Bossuet az uralkodó jelenlétében végzett. Paulai Szent Vincének arcképe, aki Bossuet lelkiatyja volt. Bossuet személyes tárgyai:
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mellkereszt, tintatartó a kis pohárkával a lúdtoll számára, porződo
boz, egy ezüst kehely. Ott van Bossuet aláírásával a végrendelet is,
amelyet a versaillesi plebánosnak
diktált: "Ágyban feküdve, betegen,
de teljesen ép elmével ... "
S látható az utolsó "ereklye" is:
az a hajcsomó, amelyet a mult
században találtak Bossuet sírjában, amikor felbontották azt. Az
agg püspök hajszálai ma is szőké
nek hatnak. Mintegy jelképe a halhatatlan Bossuet-i írásművészet
örök fiatalságának.

*
Egyszer már irtam arról, hogy a
második világháború befejezése óta
L i s z t Ferencet valósággal ujra
felfedezték a zenei világban. A
legnagyobb hatású úttörőként ünneplik, akinek lángelméjét csak a
mi korunk méltathatja igazán.
Hogy csak egy mozzanatot elevenítsek fel, Londonban három évvel
ezelőtt külön társaság alakult Liszt
tanulmányozására és műveinek magyarázatos bemutatására, élén egy
"ultramodern" törekvésű zeneszerzővel. Nem csoda így állapítja
meg M a t t e o G l i n s k i, az O ss e r vat o r e R o m a n o kiváló
zenetudósa -, ha minden újabb
adalék, a Lisztre vonatkozó ismeretek még oly kicsiny gazdagodása is, élénk figyelmet kelt mindenütt. Hát még ha olyan jelentős
dolgokról van szó, mint amilyenekről
a washingtoni kongresszusi
könyvtár zenei tagozata adott hirt
a közelmúlt napokban.
A könyvtár, amely eddig is a
legnagyobb,
Liszt-gyüjteménnyel
rendelkezett, míndenekelőtt azt jelentette be, hogy immár hiánytalanul birtokolja Liszt valamennyi
rapszódíájának kéziratát. S a legutóbb megszerzett kéziratok egyike
- mint a közlernény mondja azért is figyelemreméltó, mert megerősíti azt a feltevést, hogy ezeknek a legnépszerűbb műveinek ze-

nekari hangszerelését nem maga
Liszt, hanem barátja és munkatársa, Doppler végezte. A szóbanforgő
kézírat utolsó oldalán ugyanis
Lisztnek ezt a megjegyzését találjuk: "Bravó Doppler, a hangszerelés kitűnő!"
Hozzájutott a könyvtár a Johanna
Wilhelm Christen-féle Liszt-életrajz második kiadásának korrigált
.kefelevcnataíhoz is. Christen, aki
1809-től 1877-ig élt, 1842-ben készült el ezzel a munkájával. Liszt
akkor már tehetségének teljes
érettségében állt s határtalan rajongással vette körül egész Európa. S ezekből a kefelevonatokból,
.amelyeket Christennek jóváhagyás
céljából be kellett mutatnia, lépten-nyomon kitűnik, hogy- Liszt,
.akíb oly sokan vádoltak meg gőg
gel és színészkedéssel, a mértéktartás milyen szigorúságával fésülte át
a szöveget, még azokat a részeket
is, ahol a szerző nyilvánvaló jóhiszeműséggel magasztalta .Líszt mű
vészetét. Enyhítette vagy egészen
törölte Liszt a tulzásnak érzett dícséreteket, meggyőző cáfolataként
azoknak a kedvezőtlen vélékedéseknek, amelyeket nem kevés kortársa táplált jelleme felől.
Igen értékes adatokat tartalmaz
Liszt előjegyzési könyve is, amelyet szintén megszerzett a könyv-tár. Naplószerű részletek mellett,
amelyek hasznosak lesznek még az
újabb életrajzok számára, különböző levelek fogalmazványait találjuk benne. Legérdekesebbek köztük azok a levelek, amelyek Florence Ziegfeld newyorki zenetanár
ésa költő Longfellow címére szólnak.
Váratlan és örvendetes felfedezés
-azonban Lisztnek egy merőben ismeretlen műve, a "Quatrieme valse
oubliée", amely egy legutóbb vásárolt iromány-kötegból került elő.
E pillanatban· még okát sem sej-teni, hogy miért maradt rejtve ez
a kompozíció, amelyet a hozzáértök állítása szerint a halhatatlan

művész legragyogóbb alkotásai közé
fog sorozni a zenetörténelem. A három első "Elfelejtett keringő" 1881
és 1884 között került a nyilvánosság elé. Ezt a most megtalált negyediket tehát, amely valóban. igazolni látszik azelnevezését, az 1886ban elhunyt mester egyik legutolsó
művének kell· tekintenünk.
Igy
azután nem is lephet meg - írja Glinski -, hogy ez a kompozició talán a legjellegzetesebben
tükrözi az utolsó Liszt-korszak stílusát.
A kompozieiót most az amerikai
T h e E t u d e zenetudományi folyóirat tette közzé hasonmásban. A
hozzáfűzött
tanulmány szerint a
darabnak összhangzatí szempontból
nincs semmiféle rögzített alaptónusa. Az első ütemtől az utolsóig különböző hangnemek közt hullámzik
folytonos változatokban. Hasztalan
keresnők azoknak a disszonanciáknak normális feloldását, amelyek
szerves láncolatban követik egymást. Az egész kompoziciób61 így
az a jellegzetes indulati feszültség
árad, amely már jelzi a zene fejlődésében bekövetkezett döntő stílus-fordulatot.
'

*
A mult év november 28-án hunyt
el Enrico F e r m i, korunk egyik
legkiválóbb atomkutatója, akinek
neve - mint D a n i e l M a e d e r
írja - valósággal fogalom lett az
egzakt
természettudományokban.
Alig van területe a modern fizikának, amelyre megtermékenyítően
ne hatott volna. Elméleti munkái
lényegesen előbbre vitték -az anyag
mibenlétére vonatkozó ismereteket:
az elemi részecskék viselkedésétől
kezdve az atomok és molekulák
szerkezetén át a szilárd testek elméletéig felölelik az anyag valamennyi megjelenési formáját. S
mint ami külön megemlítést érdemel annyira specializá1ódásra késztető időnkben, kiemeli Maeder, hogy
Fermi nem elégedett meg a legmélyebb problémák elméleti meg-
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vllágításával, hanem maga is sok
sikeres és alapvető jelentőségű kísérletet végzett.
Ritka tehetségát mutatja, hogy
még most i~, amikor meghalt, csupán 53 éves volt. Rómában született, ahol atyja a vasútnál dolgozott. A pisai egyetemen hallgatott
matematikát és fizikát s 21 éves
korában szerezte meg a doktorátust. Utána további tanulmányokat
végzett Göttingenben és Leldenben
s már 1925-ben - 24 éves korában
- kidolgozta az azonos nemű részecskék rendszerének statisztikai
magatartásáról
szóló
elméletét,
amely érvényesnek bizonyult közben az összes tulajdonképeni elemi részecskékre: mind az elektronokra és 'a protonokra, mínd pedig a csak később felfedezett neutronokra és neutrinőkra is. A részecskéknek ezt a kategóriáját az-óta rendszerint a "fermionok" gyüjtőnévvel
szokták megjelölni. A
Fermi-féle statisztika tette lehető
vé, hogy ellentmondás.-mentesen írják le az elektronok viselkedését a
fémekben, amely -víselkedés előtte
teljességgel megmagyarázhatatlan
volt.
Már a rákövetkező évben az elméleti fizika tanszékére hívta meg
Fermit a római egyetem s itt mű
ködött 1937-ig. Eleinte még- főleg
az atomok és molekulák elektronburkában végbemenő folyamatokkal foglalkozott - optikai spektrumok, elektronok eloszlása az atomokban, az atommagok mágneses
tulajdonságai -, később azonban
míndínkább az atommag kérdései
kötötték le figyelmét; 1933-ban dolgozta ki a spontán mag-átváltozások elméletét, amely ma is használható; utána lassú neutronokkal
kísérletezett, aminek során sok új
rádióaktív elem előállításának találta meg a módját. Ezekért az úttörő kísérleteíért, amelyek megvetették mára a rádióaktiv anyagok
orvosi, biológiai és technikai célú
ipari termelésének alapját, kapta
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meg Fermi 1938-ban - 37 éves:
korában a Nobel-díjat. Utána
csakhamar a newyorki Columbiaegyetemre telepedett lit családjá-val együtt, hogy kivonja magát a
fasiszta uralom növekvő nyomása
alól, amely zsidó felesége miatt nehezedett reá.
Abban az időben kezdett kírajzolódfii a fizikusok nemzetközi
megbeszélésein az a lehetőség, hogy
láncreakciók segítségével óriási
erejű neutron-forrást állítsanak elő>
az uránban. Einstein közbenjárásával sikerült Ferminek megnyernie
az amerikai hatóságok támogatását
ahhoz, hogy uránból és grafitból
egy "pile"-t, "máglyát" állíthasson
össze, amelyben a láncreakciók folyamatát megfelelő szabályozás révén állandósítani tudják. flzt az
első
atomreaktort, amelynek az
volt a rendeltetése, hogy mint neutron-forrás az alapvető neutronkutatás fejlesztését sokszorosan nagyobb arányokban tegye lehetővé,
maga Fermi építette' meg. Történelmi eseménynek mondhatjuk azt
a pillanatot, amikor 1942 december
2-án Chicagoban megindult az első
önmagát fenntartó láncreakció. Ezzel kísérletileg beigazolódott, hogy
a Fermi-féle elv alapján hallatlan
romboló erejű atombombát is készíthetnek. Akkor még javában
folyt a második világháború és
szinte elkerülhetetlen volt, hogy
minden további kutatást e téren a
háborús felhasználásra összpontosítsanak. Ferminek Los Alamosba
kellett költöznie, ahol Oppenheimerrel együtt az első atombomba
előállitásán dolgozott. Később részt
vett a hidrogénbomba kifejlesztésében is.
Maeder szerint nem szívesen,
mert
akárcsak
Oppenheimer,
ugyanúgy Fermi is visszaborzadt
attól, hogy a tudomány nagyszerű
eredményeit, amelyeknek az emberiség .javát kellene szolgálníok, az
emberi alkotások rombadöntésére
és az emberi életek tömeges ki-

irtására alkalmazzák. A háború befejeztével sietett is' vissza Fermi a
katedrára, ezúttal a chícagoí egyetemre, ahol további érdekes kísérleteket folytatott az immár bősé
gesen rendelkezésre álló neutronokkal. Az utolsó években a kozmikus
primér-sugárzás elméletén kívül
elsősorban a mezonokra vonatkozó
kutatásaival gazdagította a tudományos megismerést.
Megszámlálhatatlan díszdoktorátus, akadémiai tagság és egyéb kitüntetés tanúsítja, hogy Fermi tel-

A KIS

[esítményeít az egész világon elismerték szaktudós-társai. Annál
tragikusabb ...-,. fejezi be a tanulmányát Maeder -, hogy Fermit
aránylag oly fiatal korban rák ölte meg, éppen az a betegség,
amelynek kezelésére az ő kutatásai
nyitottak egészen új utat az orvosi
tudományban. Olyan utat, amelynek pontos kimunkálása ma még
sok fáradozást kíván, de talán már
a közeli jövőben is lényegesen megnöveli a gyógyulás kilátásalt.

ÚT

A tökéletes bánoita~ is el lehet érni bűneink bocsánatát, a
.<;úlyos bűnőkét· is. Mi szükség van akkor (ll gyónásra?
A tökéletes bánat nem arra való,
hogy gyónás nélkül mehessünk áldozni, ha súlyos bűn terheli lelkünket. A tökéletes bánat áldozás
céljára nem pótolhatja a szentgyónást. Más célra pótolhatja, amenynyiben föltett szándékunk, hogy az
így megbocsátott bűnöket alkalomadtán meggyónjuk.-Igy például
rendkivüli esetben az utolsó kenet
szentsége előtt, ha a beteg már
nem tud gyónni, s rendes esetben
is, ha az ember meg akar igazul-nL "Az azonban- szükséges - írja
Schütz Antal - hogy <l tökéletes
bánat magában foglalja a töredelem szentségéhez való járulás őszin
te vágyát (az idő közelebbi megjelölése nélkül). Hiszen a tökéletes
istenszeretés mindent meg akar
tenni, amit Isten akar; tehát akarja igénybevenni azt a fórumot is,
melyet Isten a bűnösök számára
rendelt. Ezt a szándékot utóbb aztán végre is kell hajtani, mert
csak úgy bizonyul komolynak. Továbbá azért is köteles minden bű-

nös bűneit az Egyház kulcshatalma alá bocsátani, hogy megfelelő
elégtételt lehessen kiróni, és hogy
biztosítva legyen az annyira veszedelmes szubjektivizmus önáltatásai
ellen."
Aki már a szentséghez járulás
előtt kívánja a megigazulást, elérheti a tökéletes bánat útján; ez
azonban rendszerint nem könnyű
annak, akinek nincs benne kellő
lelki gyakorlata. Nehéz ugyanis jó
bánatot indítania magában annak,
akit semmiféle veszedelem 'hem fenyeget, vagy erre különös indíték
nem késztet. A bánat említett gyakorlatának, készségének elsajátítására a legjobb utak egyike az esti
elmélkedés. Aki este lefekszik, sosem tudhatja csalhatatlan biztossággal, vajjon fölébred-e reggel. S
aki ezen gyakran elmélkedik, megfelelő lelki készséget fejleszt
ki
magában arra, hogy bármilyen hirtelen veszély vagy váratlan megbetegedés alkalmával föl tudja kelteni a tökéletes bánatot.
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A tökéletes bánat legigazibb idő
minden értelmi képességei birtoszaka életünk vége, akár váratlakában lévő kereszténynek (nálunk.
nul köszönt ránk, ak.ár várjuk be- hétéves kortól) minden évben egyköszöntését.
Ilyenkor többnyire
szer szeritgyónáshoz kell járulnia.
meglepően könnyen leválnak az
Minthogy az évente egyszer köte-emberről azok a kötelékek,
melező szeritáldozás idejét az Egyház
lyek a földi érdekekhez kötik, s
a husvéti időre írja elő, ezt az évi
fönntartás nélkül, olykor hősies gyónást is általában husvét körül
áldozatokra készen tudja Isten keszokták elvégezni;
A csak kissé is igényesebb lelkí
zébe ajánlani lelkét.
A szentségí gyónás krisztusi ere- életre törekvő hívő azonban - küdete kétségtelen. A korai kereszlönösen Szent Pius pápának a gyakori szentáldozásra vonatkozó rentény időkben ritkábban járultak a
bűnbánat szentségéhez, hiszen a
delkezései óta - nem éri be ezkeresztények az üldözések száza- zel az évente egyszer való szentdaiban, olyan minden pillanatban gyónással, hanem gyakrabban járul'
mártírságra kész hősies erényes- . szentgyónáshoz, Hiszen a gyónás:
ségben éltek, hogy általában ke- krisztusi eszköz a bűnök bocsánavésbbé engedtek a halálos bűnök tára, a hívőnek nagyobb bizonyoskísértéseinek, A gyónás gyakorisá- ságot ad, az ideigtartó büntetések
gára vonatkozólag az első rendele- legalább egy részének elengedését
tet a XIII. században a IV. late- eszközli, végül következetes jó keresztény életre segít.
O.
ráni zsinat hozta, előírva, hogy

NAPLÓ
A FELSZABADULAS tizedik évford'ulóját üljük. A gy6zel~
mesen. előrenyomuló: ezouiet hadsereg az utolsó ellenséges csapatoktól is megtisztította az ország teridetét. Magyar fökfön (]J háború végetért.
Az ország keleti felében már rendes mederben folyt az élet, (J;nyugatiban éppen csak most kezdett pihenni. Aki szétnézett a
sZ'ikrázó áprilisi ég alatt, még mindenütt a háború nyomait látta:
sebeket a földön, sebeket a seiuekben, de a sebek mÓír kezdtek
behegedni, s a bíztató tavaszban friss zöld lombokat haitott a reménység.
Aki a pincéből kilépett, először azt vetté számba, mit vesz.tett
és mije maradt meg. S a magyar író, ahogy annyi társát és barátját várta - és hiába: nem egyszer mormoüa el magában Arany'
János "Ráchel"-jának sOlf'ait: "Ime, a szép tavas", kiesett az évből, - Egy nemzedék holt ki az emberiségből . . ." Meyritkult, naaúo» megritkult e nemzedék. Szerb Antal, Halász Gábor, Sárközi
György, Gelléri Andor Endre, Pap Károly, Radnóti sua». költők, novellisták, kritikusok, regényír6k, s mind humanisták aszónak abbani a nemes, tiszta, mély értelmében, melye nemzedék
legjobbjait egyre határozottabban jellemezte, mint tiltakozás az
erőszak ellen és helytállás azembertelenségben .', De mí!), moaá»
bart ezt a "kiesett tavaszt" Balf és Abda és Mgerok ést bombá206

zások áldozataifA gyászolta, már mondoaatia, hittel és bizakodással,

Arany; egy másik versét is: "Félre kishitűek, félre! nem veszett
el, - Élni fog" ...
Az élet elindulásának volt szimbolikus perce a tíz év előtti
április negyedike. (jsszedőlt egy régesrég korhadt épület, elsülylyedtegy önellentmondásait már leplezni sem tudó társadalmi
rend. A Gondviselés rendszerint rábízza a profán történelemre,
szántsa föl időnként a világ megkérgesedett talaját a keresztény
erények új, szélesebb, átfogóbb magvetése alá. Leomlottak vagyoni
és osztálykülönbségek, embert embertől elválasztó korlátok; szétszakadtak a vallási élet eoues szerueeeti formái meg a társadalom
egyes osztályai között idők folyamán szövődött kötelékek; measzüntek öröklött méltóságok, hogJ/ annál nyilván1Ja.lóbbá váljék
minden egyes embernek embervoUából fakMó méltósága; századok megkövesült tapadmányai váltak le s öröklött formái zúzódtak porrá. A történelem nem azért vajúdik, hogy kilátástalan
romokat, hanem. azért, hogyj új emberséget szüljön.
Tíz esztendő a:latt újjáépült, sőt átépült az ország. Az új élet':'
fMmákban élő ember úJ kapcsolfttot keres, és talál Istennel is:
új köntösbe öltözik az örök lényeg. A hívő ráeszmélt arra, hogy
az Egyházban nem a külsőséges hagyományok lényegesek, hanem
a Tan, s ennek követője ő, Krtsetu» tagja, a Test szerves része;
Ezt ma sokkal jobban látja és érzi. mint tíz évvel ,ezelőtt.

KOVACS MARK EMLÉKEZETE. 1954 december 8-án mult
száz éve. hogy a bakonybéli apátságban meghalt Kovács Márk,
korának buzgó lelkipásztora. és modern egyházi énekünk úttörő
je. Az 1842-44-ben megjelent énekeskönyvének a Szent Voa»
Uram 26 esetben vette át oa dallamát, sz,övegéit vagy mindkettőt.
Elveiben pedig Kovács Márk eszméjét valósította meg. Kovács
Márk élete és működése sajátos színt és értéket képvisel e,gyháztörténetünkben. Tipikus képviselője, az egyházias felvilágosodásnak, melyet ' csak az újabb kutatások fényénél tudunk helyesen
értékelni. Ennek jeUemzője, hogya racionalizmus józan kritikáját alkalmazta továbbra isa barokk teátrális pompakedveléssel
szemben. egyházfogalmában a lényegesre igyekez,ett szorttkozni,
szívesen ment vissza példáért az ősegyhá~ idejébe. A racionalizmus túlzásait elvetette. viszont kereste a keresztény tanok vitathatatlan forrásokból - Szentírás, egyházatyák -< való igazolását
és ésszerűségének bizonyítását. Hogy a hitetlenek és tévtanítók
előtt is meg-világítea a katolikus igazságokat. szívesen használta
azok médszerét. Működésükben ,a lelkipásztori tevékenységen volt
a hangsúly, la dogmatikát úgy tekintették mínf a gyakorlati lelkipásztori tevékenység' alátámasetását, A lelkipásztorkodás terén
a protestánsokkal is együttműködtek a racionalizmussal szemben.
Az egész irányzatot áthatotta egy bizonyos humanista bizalom az
emberi természet őserejével szemben. E~ért emehtók ki avalláEli
életben az emberi értékeket és vonásokat, fordítottak nagy gondot
a kateketikára.vetették el a morálisban a kasuísstíkát,
A felvilágosodás vallási közönyt terjesztő hatása magyar vonatkozásban nagyon is közismert. Azt is eléggé ismerjük már,
hogy a felvilágosodás ébresztette tudományos érdeklődés a romantioizmuson át hogyan kapcsolta össze a papság' jelentékeny

részét a nemzetd megújhódás mozg'almával. Néhány; a multban
megjelent cikk felhívta a figyelme,t ana, hogy voltak az egyházias felvilágosodásnak nálunk is képviselői, de hogy ez az irány
az alsópapság' körében is komoly tényezőként jelentkezett, arra
Kovács Márk élete -és működése adja meg a kétségbevonhatatlan
bizonyítékot, Élete és sajnos le,gnagyobhrészt csak kéziratban
fennmaredt irodalmi hagyatéka a fenti eszmék megvalósítása volt.
A bársonyosi jobbágy ésa nagyécsi nemes leány fia iskoláí elvégzése után belép a Pannonhalmi Szent Benedek-rendbe. Már
novicius korában tanítja társait, A teológia elvégzése után részben epés természete miatt, különböző helyeken és különféle munkakörben működik. Legtöbbet gyakorlatilag és irodalmilag is a
Ielkipásstorkodáa terén dolgozott. Az evangéliumoskönvv állt szivéhez legközelebb, ez&rt mondta főapátjának Balatonfüreden für·dőigazgató korában: Adjátok vissza az evangéliumos könyvet. mivel csak ez az, amiben egy igaz papnak gyönyöre lehet, Soproni
tanár korában is ezért szónokolt szívesen és oly szépen. hogy
Kiss János is hallgatta. Beszédei dogmatikus [ellegűok, mindig a
Szentíráera épülnek. Legendát, mesét még megvilágító eszközként
sem használt, legfeljebb néha. igaz történetet. Nagy szeiretettel karolta fel a hitoktatást.. Tényői híveit ezzel javí,to.tta meg. Ezen a
téren fáradságot nem ismert. 'I'ényőn 'a legényeknek külön tartotta
hítoktatásaít, mivel azok szégyelték magukat a leányok előtt tudatlanságuk miatt és kérték, hogy öket külön tanítsa. Hitoktatásait alaposan kidolgozta és le is Irta, El igyekezett azokat az egyes
korosztályok! lelkületéhez alkalmazni.
A barokk vallásosság túlzásainak józan kritikáját is megtaláljuk nála, bár ugyanakkor a barokk vallásos formák' nem egy
értékes elemének továbbőrzője volt. Vallásossága krisatocentrfkus.
A szenteknek, Szűz Máriának osak Krisztusnál közbenjáró szerepet tulajdonít. Énekeskönyvében legnazyobb számmal szentmiseés oltáriszeatsée! énekék szerepelnek, Viszont fellép a búcsújárás
ellenzőivel szemben és maga világért se maradna otthon Mária
nevenapján, hanem híveivel együtt megy Tétszentkútra. Buzgó
terjesztője volt a rózsafűzér társulatnak és legszebb szentolvasős
énekünk tőle származik. A Szűzanyáról olvezépen beszélt, hogy
tihanyi hívei még a század elején is emlegették. A barokk vallásossággal való szembefordulást és az új idők szelleméhez való
alkalmazkodást leginkább általános mag-atartásán érezhetjük. Korában nag'yrészt még rende-lkezésére állt a lelkipásztornak az
egész, társadalmi, állami szerye'wt. h9gy arra támaszkodva vallási dologban is tekintélyi alapon Intéskedjék. Ezt. bár megtehette volna, sohasem tette meg. Bakonybéli gazda korában, mint
a földesúr képviselője gúnYV6:MSeJ igyekszik jobb belátáara birni a veszekedő asszonyt. Tisztelte az.ember-i személyisége,t, a vallást az ember legbensőbb személves állásfoglalásának ismerte,
azért csak nevelő eszkőzőket, erkölcsi ráhatást 'alkalmazott ezen a
téren.
A népe erkölcsi. szellemi emelésére való törekvés egész tevékenységét áthatotta, Erkölcsi dalainak :ajánlásában joggal írhatta magáról: Használjátok szíves iparomat rnind a bűnök Irtására.
mínd a jó erkölcsök gyar.apodására, mind komorabb őráitok felvidítására. De egyre kérlek. Ha majd eltűnök. mint az, árnyék.
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ne feledjetek el, hogy 60 esztendős koromban is üdvötökért és földi boldogságtokért nemcsak f'áradozni, hanem dalolni is késs voltam. Ra műveinek nagyrésze nem is jelen.t meg nyomtatásban.
lelkipásztori téren hatása nem lekicsinylendő. Maga írja, hogy
magyar pasatorálisához az anyaget nyolc vármegye papságának
ismeretében állította össze. tehát személyes érintkezéssel is széles
körben hatott. Művei másolatban is terjedtek. Mindez azt bizonyítja, hogy az egyházias felvilágosodás nálunk is nagyobb hatással volta 19. századlí vallásos megújhódáera, mint eddig gondoltuk.
(Jánosi Gyula)

A MARQUISES-SZIGETEK mintegy húszezer kilométerre
nunnak: Európától, túl Ausztrálián a Csendes óceán polinéziai szigetvilágának úgynevezett francia-óceániai részén. Közülük mindössze haton él ember, összesen 3U2 lélek. Itt működik "a világ
legelhagyatottabb missziója". 1889-ben alapították; rendkívül nehéz körülmények között dolgozik, igen szép eredménnyel: mal a
sziget lakosságának nagy többsége: háromezer lélek katolikus.
Az egész misszió mindössze hét tagból áll - mint a Marquisesszigetek ujonnan kinevezett apostoli uikdriuea; TiriUy atya mondja. - Ezek a szigeteken szétszórva munkálkodnak, olykor hónapokon át nem találkoznak egymással; fáradhatatlanul járjá ki a
szigetek mély, szakadékos völgyeit. ahol a rendkívül laza erkölcsű szigetlakók élnek; 1Jan úgy, hogy naponta negyven kilométert
is meatesenek.
A közlekedés vagy gyalog történik, vagy lóháton. A terep rendkívül nehéz, az utak meredekek, eeakadékosal«. olykor a sok hordalék miatt. szinte járhatatlanok.
A legpusztítóbb veszedelem az alkohol. A bennszülöttek általában minden pénzüket italra költik. Olykor valóságos haechandliákat rendeznek. Az i.szákosságnak etseomoritáak a következményei: erkölcstelenség, tüdővész... Az alkohol úgy.szólván kiölte
itt a maórik(Jjt. Száz évvel ezelőtt több mint harmincezer lakosa
volt aszigetcsoportnak, 1923-ban mindössze kétezer. Azóta a népszaporodás kissé emelkedő irányzatú.
A missziós munka megindulásától fogva sok kísérlet történt
arra, hogy biztosítsák a gyerekek és felnőttek folyamáto/!' tanítását. Valamennyi kudarcot vallott. 1923-ban azután, látva a fajta
rohamos pusztulását, Le Cadre atya, a misszió vezetője' nagy dologra határozta el magát. Mintho,qy a fiúkkal semmire n~m meni,
a Szent József nővérekhez fordult: internátust alapított velük
lányok seámára, Akit ide fölvettek, azt valósággal elkülönítették
(lj bennszülöttektől, elsősorban azért, hogy megvédjék őket a korai
nemi élettől, ami a seiaeteken. általában szokás. A lányok tizennégy éves korukig éltek az internátusban; aho.qy al serdülőkor beköszöntött, lehetetlen volt többé ott tartani őket. 1949-től fogva
azonban komoly haladást lehet észlelni. A növendékek kezdenek
vissza-visszajárni nevelőikkez; többen kérték, vegyék föl őket a
kolostorba. De új nehézség is támadt: azok (lj lányok, akik tisztességes nevelést ka:ptak s ném~ műveltségre tettek szert, .hallani
sem akarnak a tunya, romlott, részeges bennszülött legényekről.
Mégis létrejöttek szerenesés házasságok, 8' ezek a fiatal családok
(IZ erkölcs, a tisztaság és a. boldogság példaképei a szigeteken.
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N em ritkaság köztüki az .olyan, ahol tíz-tizenkét gyermek van. ..tI
lányok megmentették a haldokló fajtát. Ma 3442 lakosa vam, a
szigetvilágnak, s 1923-ban ~ említettük - nem volt, csak kétezer.
Ami a fiúkat illeti, az új apostoli 'l)i1cárius - mint mondh» számukra is szereine iskolát alapítani, ha sikerül hozzá a meaielető anyagiakat előteremteni. Igaz, egyik-másik völgyben
márműködik iskola; tahiti iskolamesterek vezetik s jóformán senki
nem látogatja őket. Tirilly atya modern; vonzó intézetet tervezt
az első növendékeket (negyvenkét fiút) máris kiválasztották. S ha
a fiúkra is sikerül olyan átalakító erővel hainiok; mint a lányokra mondia bizakodással tekinthetünk a szigetvilág
pusztulástól megmentett népének jövőjére.
Addig azonban még sok nehézséggel kell megküzdeniök. Harcolniok kell a termeseekkei, meluek sorra pusztítják el épüleieikety
a talajvízzel és áradással, mely 1946-ban is négy templomukat
döntötte romba, és nem utolsó sorban aklimával, mely egészséges ugyan, állandó hősége azonban a legerőteljesebb szeroezetet
is előbb-utóbb aláássa. (J. H.)

ÚJ SZINDARAB SZENT JÜHANNAROL. Százkilométeres sebességgel rohantunk a középkorba, Párizsból Rouenba, A vonat
végesvégig' a Szajna mentén száguld, át is szeli néha. Virágba
borított állomásépületek, ízléses villák derült hangulata között,
érkeeünk az egyik szajnaparti városból a másik szajnapartdba. A
modern élet lázas rapszÓoMájlából idillen: áta tragédiába.
- O Rouen, Rouen, hát te leszel az én végső lakóhelyem! kiáltott fel a má,glYár:a cipelt Jeanne d'Arc, az orleansi szűz,
J ól mondta: végső lakóhelye', de vajjon meg-villant-e képzeletében, hogy örök glóriát sug-árzó lakóhelyet is ~ Me-rt Rouen, ee az.
idef,agyott középkor a maga gótikus házaival. szűk utcáival, csodálatos dórniával, elzzel 'a kőbe álmodott teológiával, mintha immár öt és egynegyed százada goyászolnlá; a Szüzet, Gondosim őrzi,
restaurálgatda azt a mogorva tornyot, amelyben Johanna kihallgatása folyt, a piactéren meg' a máglyahalált szenvedő leány megborzongató kőszobrának talapzatáea a városi hatóság mindennap
friss virágot szórat. S az utcákon is mindenhol Jeanne, d' Arc neve!
Van Szt. Johannáról elnevezett kórház, iskola, patika, vendégfogadó, röföskereskedés, cukrászda, sőt - Isten bűnűl ne vegye még Johanna-parfüméria is.
És milyen támogatóan egészítik ki a hangulatot a Corneilleemlékek! A hőslelkű női alakok tragédíía-költőjének mínthogvha
a Gondviselés szimbolikusan választotta volna ki szdiletési helyéül
a hős leány mártirhalálán:ak városát!
.
De Rouennál nem volt kevésbbé leleményes Jeanne emlékének
'szakadatlan megújításában az irodalom és művészet sem. Igaz,
hogy támadások is történtek ellene. Az angol hazafiság-ában megbántott Shakespeare a VI. Henrik első részében. a XVIII. század
kegyetlen szellemétől elfogult Voltaire a Pucelle-ben bizony igyekeztek alakját heszennyezni. De' la világirodalom egyéb nagyjai
éppenolyan bőkezűen szórtak lábai el~; virágokat, akárcsak Rouen
városa. Schiller darabja a romantika szárnyalásával emelte alakját költői magasságba. a fiatal Verdi operája meg rajongó ritmusokkal övezte körül. De különösen az utolsó 50-60 esztendö
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irodalma. nem tud betelni vele. A J ohann áról írt re,gényekn.ek,
szdndaraboknak, elmefuttatásoknak olyan tömegével találkozunk.
hogy. szinte korunk "johannatizmusáról" lehet beszélni.
A nag-y amerikai humanista, Mark Twain a századfordulón
regényt (komolyat I) ír róla, Charles Péguy párbeszédes t.rilógiát,
Georg' Kaiser ssindarabot, az osztrák 'I'erramare ésa francia
.J oseph Deltev regényt, Anatole France történeti művet - persze
Benan-sselleműt -, Bernard Shaw tragédiát, s a nagy modern
katolikus költő Paul Claudel drámai oratóriumot,amelypez a kiváló Arthur Honegger ,szerzett zenét. A legutóbbi években az
amerikai Maxwell Andersen szindarabban, Sven Stolpe svéd költő
pedig regényben foglalkozott 'a szent és hős leánnyal."
A legfrissebb Szt. Johanna-mű Jean Anouilh-nak Pacsirta
című szindarabja, amelvet 1953 őszétől mcstanáig játszottak. Párizsban, s amelvet mintegy féléve a bécei Akademie-Theater is.
nagy sikerrel mutatott be.
Anouilh nehéz feladat előtt állott. Shawnaka világ legnagyobb
szinpadjain rendkívüli sikert aratott Szent Johannájával kellett birokra kelnie. Nyilván nem is fog vala hozzá, ha más mondanivalója nincsen. Aránylag könnyű volt Shaw történelmi realizmusát, s néha bizony kegyeletlen szatirikusságát kikerülnie. (A
spanyol kritika nem ok nélkül irta Shaw darabjáról, hogy kenetes irónia = ungida de piedad). Másfelől azonban nagy nehézség
meredt Anouilhelé: versenyeznie kellett Shaw darabjának rendkívüli életszerűségével, izgalmas dialektikájával és néhol a lég-nagyobb tragédiák magasságába lendülő ssárnvalásával,
A Pacsirta, szdmbolikus cím. Mint a darab egyik alakja mondja róla, "ez a kis pacsirta, es a Franciaország egén röpködő madárka, vidáman énekel a napfényes égen, miközben vadásznak
rá."2
Anouilh pacsir-tája magasan emelkedik az alatta elterülő világ fölé. Odalentről nemcsak vadásznak rá. de meg sem értik.
Nincs fülük a dalolásához, S ez talán az egye,tlen mozzanat, ami
a régi Anouilh-t juttatja eszünkbe. Azt az .Anouilh-t, aki a maga
társadalom-meg-vető felfogásában a zseni magánosságától és elszigeteltségétől kap költői ihletet,
Az új Johanna-darab a könnyen epikussá szétterülő történetnek .azzal ad szigorúbb drámai keretet. hogy az eseménysort szinte
a Jegvégén kezdi. A darab drámája az inkviziciós törvénykezés,
amelyet az angol nieessállók követelnek, s akikben az író művé
szi diszkréeióval, de kétségtelenül a hítlord időkre céloz. A ssínpadi események a törvényszéki tárgvalés alatt folynak le. Az
inkvizíció, enielőtt itéletet hozna, e.Jjátsz,atja magának Johamna
életének idevágó moszanataít.v.Az, égi szózatok hatása alatt való
szakítást a szülei házzal, Baudricourt várkapitány előtt való meg";
jelenését, akitől lovat és kíséretet kap, és szereplését a királlyá
koronázandó Dauphlu és ennek udvara előtt.
Az inkvizíció elnöke és ügyésze fogas és meeterkélt kérdésekkel akarják zavarba hozni a leányt. Az egyszerű, de rendkívül
értelmes teremtés azonban talpraesett válaszokkal ke,rekedik fö1 Sven Stolpe müvére Mihelics Vid barátom figyelmeztetett.
2 Az idézetek a fordító beleegyezésével közötve.
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Iédük. A fiatal, jósáJgo,s lelkű dominikánus, Ladvenn testvér és ft
.színtén nem rosszindulatú Cauchon, Beauvais püspöke. meg akarják mentení szegénykét. Johanna végülis megrendül, és aláírja
a bűnbánó nyilatkozatot, amely szerint a hallott szózatokban nem
az Úr nyilatkozott meg neki. A máglyahalált, elengedik hát neki.
de, örökös fogságot szabnak reá. Johanna ezt is vállalja.
S itt álljunk meg egy pillanatra. Nyilván furcsa, hogy mindez a rouen-i törvényszék előtt folyik le. Hogy megjelennek ra színen olyanok is, akik nyilván nem lehettek ott, s akik nem is
voltak a' törvényszék elé idézhetők, Ezt Anouilh éppen olyan jól
tudta, mint ai darab nézője vagy olvasója, Itt azonban e,gy eszményített, e,gy semleges szfnpaddal van dolgunk. A csupasz történeti valószerűséget a költő feláldozta egy magasabbrendű mű
vészi valóság oltárán. Nem törődött a babráló realizmussal, s ez
kivált nekünk magyaroknak nem lehet visszás, 'akik Arany János
Ars poeticajából megtanultuk. hogy a művész ne' gondoljon a
"csip-csup igazzal."
Johanna tehát meghajlik, enged s vállalja az örök fogságot
is. S ezen ,a ponton tér el a leglényegesebben Shaw megoldásától
Anouilh, és ugyanekkor itt szárnyal a Iegmag'asabban föléje.
Shaw művében Johanna azért vonja vissza vallomását s azért
tépi szét az aláírt okmán~t, mert nem birnáel a tömlöc örök' magányát. Anouilh Johannájának elhatározásában a fordulat Warwick angol főbiztos szavaira áll ba, aki eg·y'bizonyos. idő letelte
után kegyelmet helyez neki kilátásba. A magasztos lelkű leány
megretten attól ,a gondolattól, hogy az ő története posványba Iulladjon. s hogy esetleg kiszabadulva" tR francia udvartól kis kegy-d.íjbóltellgődjék s csúcsos fejkötővel, egy férji oldalán kiskutvát
sétáltasson." Nem, Johanna így meg nem tagadhatja önmagát s
azt az eszmét. amit képviselt. Visszavonja ,a nyilatkozatot és vál-

Ialjaa tűzhalált.
A máglyát - oH a semleges szdnpadon - már rakják is. J 0hanna fellép rá. Izgalmas percek következnek, arnikor berohan
a darab egyik szereplője, s követeli. hogy játs.szák el a Dauphinnak kírá.llvá koronázása t is.ame,ly Johanna küldetésének .Iegnagyobb diadala volt. A máglya rőzsekötegeit szétszedik, s kezdő
dik a koronázási menet, Megjelenik a király is, és kimondja a
költő mondanivalóját: "Jelan nem az,
akit szégyenletesen és
barbár módon elégettek Rouen piacán. Jeanne a szabad, a tiszta
lég pacsirtája. Jeanne az, aki glóriásan áll a reims-i dómban.
Jeanne történetének vége örömteljes vég."
- Ime ,a görög tragédiák örök mintái után egy tragéd1a.
arnelv "jól végződik". Ime a nagy Corneille mlntái után egy
újabb "tra~édie heureuse-" Ime egy kiváló modern köUö alkotása.
aki la számtalanszor feldolgozott tárgyba is új életet tud lehellni,
8 aki 'a maga kőzépkoei pacsirtádának magasságáig tudja modem
nézölt, modern olvasóit is szárnyaltatni. (Galamb Sándor)

KIK A H ANARÉK' A tizenhatodik században megtért japánok közül sokan az üldöztethek ellenére .iS' meetartották: a hitüket mindaddig, a:míu a tizenkilencedik. században az O1'száU ujra
meunyilt a nyugatiak előtt; voltak azonban ekkor e régi keresztények közül, akik a misszionáriusokat nem tartották az egyk01'i té212

rítők

utódjainak; mindmáig szívósan ragaszkodnak hagyományaikhoz, de kívül maradtak: ~ Egyházon. Hanaréknak, különvá!taknak hiv ják őket.
Nehé» megállapítani, mennyien vannak. Sok helyen titkolják
a vallásukat, úgy, ahogyan az üldöztetések korában megszfYkták;
másutt hagyományaik sinto és buddhista elemekkel keverednek.
A hatóságok ugyanis annakidején kényszeritették őket, hogy résztvegyenek egyes pogány szertartásokon; sokan elpogányosodtak.
sokan meg átvett13k bizonyos pogány rítusokat; vannak 'például,
akik temetéseikre buddhista papot hivnak. Igy azután nem könynya megbízható adatokat szerezni számukr,a vonatkozólag; a nagasaki egyházmegye területén hozzávetőleges becslések szerint
mintegy harminc-negyvenezer hanaré él.
Minden hanaré faluban két úgynevezett felelős (yakumochi)
van, az egyik "a víz embere" (mizukata). aki a keresztséget seolgáltatja ki, a másik "a lajstrom embere" (chokata), a naptár őre
és gondozója. Oka közösség vallási vezetői. A hívek tisztelik.
szeretik; megbecsülik őket; némi fizetséget is kapnak.
A hamarék sajátos holdnaptárt használnak, .bastien" a neve,
1631-ben kezdődik. Semmiféle más naptárral nem egyezik meg
sem beosziásnbam; sem seerkezetében; A következő ünnepeket tartja nyilván: Gyümölcsoltót, Haviboldogasszonyt, Nagyboldogaszszanyt, Mindenszenteket, Halottak napját, Szent Marcell mártir,
Keresztelő Szeni János seilletése, Szent Péter és Pál. a Hét vértanú•. Szent Simon apostol ünnepét, Xavéri Szent Ferenc misz:sziója kezdetének napját, Husvétot, Urunk mennybemenetelét,
Pünkösdöt és Karácsonyt. A naptárban külön jelök van a hétköznapoknak, a, vasárnapoknak g az ünnepeknek. A vasárnapot
megtartják,' vannak böjti és megtartóztatási napjaik.
\
Imádságaikat szájról-szájra adva őrizték meg századokon át.
Minden imádságot egy az egylényegű, háromszemélyű Istenhez,
Atya-Fiú-Szentlélekhez intézett fohásszal kezdenek: ..Deus Paiter,
Hilio, Suberito Santa no mich i no peresuno (Atya-Fiú-Szenflélek,
három személy), hitotsu no susutanshio no (e,oylényegű). kegyelmedben és erődben kezdjük!' ... Ismerik aMiatyánkot, tJdvözlégyet, Hiszekegyet, Confiteort, Salve Reginát; ismernek néhány litániát, zsoltárt és himnuszt. Érteni aligha értik őket, mert az imák
nyelve sajátos, latinból és japániból alkotott keoeréknuel» . . Meggyőződésük azonban, hogy ha ezeket a szövegeket buzgón elmondják, érdemeket szereenek 'és kenueimet nyernek általa.
E szájhagyomány révén fönntartott imddsáaok: mel'ett megőrizték és a századokon át rendszeresen kiszolgáltatták a keresztséget is. A szertartást a mizukata hajtja »éare annak rendje és
módja szerint vízleöntéssel, a szöveg azonban a századok folyq;mán' annyira megromlott, hogy keresztségük nem tekinthető érvényesnek, ezért a me.qtérőket ujra megkeresztelik.
A hívek az esztendő folyamán néhányszor, buzgóbb falvakban
többször is összejönnek. Ossze.iöveteleik mindig szereietlakománal
kapcsolatosak. A' szokás az iildözte~és idejéből maradt fönn: akkor
a hatóságok felé e lakomák szolgáltak a vallásos gyülekezet ürügyéül.
Vannak falvak, ahol hanarék. is, katolikusok is élnek; semmi
ellentét nincs köztük; a hanarék azonban szivósan ragaszkodnak
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Jlajátos hagyom.ányaikhoz és a katolikusok minden közeledési '6l.hívását elhárítják. Babonás szokások is gyökeret vertek köztük
és gondolkodásuk mealehetősen világias, olykor a. pogányokét is
fölülmúlja e téren. Mégis gyakranJ előfordul, hogy az öregek halálos ágyukon kérik a keresztséi: szentséaét, Visszatérésük ügye
nem reménytelen ugyan, de előmozdítására nincsenek megfelelő
munkások - ahogy legutóbb Yamaguchi; Nagasaki püspi1ke is
hangsúlyozta. Ezért igyekszenek most kiképezni néhány hithirdetőt a különleges célra: Xavéri Szent Ferenc elpártolt fiainak
visszavezetésére a közös Akolba. (l. c.)
A LEGÚJABB BOLDOGOT, a mult évi december hó 5-én avaidősebb kortársunknak
érezhetjük: mindössze egy emberöltőnyi köz választja el nemzedékünk korosabb éNjárata1tól. 1844 június 24-én született és 1915
március Ifi-én halt meg. Még mint a régi egyházi állam polgára
született és serdült ifjúvá, de tevékenysége' javarészét már mint
az új olasz királyság polgára fedtette ki.
Időbeli közelsege címén teljes doggal a mi szenfünknek, napjaink szentjének érezhetjtik. De az időbeli közelségnél többről is
van szó, Hiszen az új boldog nagyjából a mi mindennapi életünket
élte, H mí kulturálís légkörünkben forgolódott, a mi eszményeinkért hevült és a mi nehézségeinkkel küszködött. Lényegesen csak
egy dologhan különbözött kortársaitól: a keg'yelem lndításaic hasonlíthatatlanul jobhan felhasználta, mirst azok legtöbbje. Benne
a modern ernber áll előttünk, aki a modern élet zakatolásában is
szentté .akart és tudott lenni. Érthető tehát, hogy vele kapcsolatban elsősorban az a kérdés izgat bennünket: mai ember létére
hogyan tudta .a kegyelmi élet és a hús- és vérembeor merőben ellentétes érdekeit ilyen tökéletes harmóniába összefogni magábant
Megkíséreljük, hogy az Osservatore érdekes cikke nyomán rámutassunk Placido atvaarcának néhány vonására.
A legszembetűnőbbön. határtalan igénytelenségén és szenvedélyes szegénységkedvelésén kezdjük. Ennek megértésére tudnunk
kell, hogy holdogunk a szegénység ihletett prófétájának, Assisi
Szent Ferencnek volt a. földije. Szülővárosa, 'I'revi. abban a spoletói völgyben fekszik, malynek minden zuga. és minden köve
ma is a poverelio áldott emléket idézd. Ez a körülmény, a geiIÍus
loci, egész életére rányomta bélyegét, Mint szeezetes ugyanúgy a
legtökéletesebb krisztusi szegénységben élt, mint annakidején nagy
földije. Életírói egy jellemző anekdotát jegyeztek fel róla. Egyszer
egy öregasszony alamizsnáért fordult hozzája; nem kevesebbet,
mint egy inget kért tőle. PIacid gyanútlanul előhúzta eogyik ingét és odamutatta az ..asszonynak. Az ingen bizony meglátszott a
húszéves koptatás: erősen ványadt volt és folt foltot ért rajta. Az
asszony tágranyilt szemekkel bámulta a leülönös ruhadarabot,
"Hogy,an, - kérdezte végre - ön ilyen inget visel ~" És H nélkül,
hogy a választ bevárta volna, alamizsna nélkül távozott.
A kopottság azonban sohasem jelenteott boldogunknál lomposflágo.t, vagy éppen kérkedő rongyosságot. Ö csak viselte és nem
fitogtatta kopottes ruháit. Mint igazi olasz, született művész és
finomérzékű esz.téta volt; volt szeme a szép meglátására, éSl szive meg-valőaítására, Az istentisztelet fényének emelésében és a

tott Riccardi Placid bencés atyát joggal
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hívek lelki igényeinek kielégítésében nem ismert szűkmarkúságut.
Feljegyezve találjuk róla, hogy mikor a híreis farfai kolostor
capátja lett, csupa kivénhedt, szuette és roskatag gyóntatószéket
.talált a templomban. Ez módfölött hántotta szépérzékét. Nem nyugodott addig. míg csak ki nem járta a vallásalapnál négy vadollatú:j, sárgarézráccsal és izléses füg,gönnyel ellátott gyóntatószék
felállításának költségét.
Tisztán emberi szempontból talán legrokonszenveaebb vonása
meleg emberszeretete és tapintatos emberkeeelése, Különösen mint
vendéglátó gazda mutatta ki tapintatosságát, A szíves vendéglátást bencés kötelességnek érezte és ilyen alkalmakkor minden tőle
telhetőt megtett. hogy vendégei minél otthonosabban érez,zék magukat asztalánál; többek közt elvárta,. hogy a g~dia mallett a
'Szakács is kitegven magáért, Vendégei kedvéért még- a szabályok
-szigurúságából is hajlandó volt egyben és másban engedni. Egykori tanítványa, Istenben boldogult Sehuater milanói érsek beszélte, hogy egyszer a nagyböjt egyik keddi napján vendégei kedvéért tyúkhússal tette változatosabbá az, étlap egyhangúságát. A
kedvezmény azonban természetesen csak a vendégekre vonatkozott; őmaga változatlanul a régi szígorú aszkéta maradt és minden ügyeskedését arra fordította: hogy vendégei figyelmét elterelje megtartóztatásáról..
A derűs szemléletű szentek közé tartozik. Optimista fe,Jfogását
Isten és az ember vissonyának megitélésére is kiterjesztette. "Isten iparkodik meghallgatni és megvigasztalni 'bennünket - írta
-, csakhogy Ö másként látja a dolgokat. .mint md, Mi csak a
részleteket látjuk, Önz egészet tekintil mi csak időben látunk, Ö
ellenben az örökkévalóságban", És: .,uh milyen jó ,a2) Lsten; miIyen szívesen ereszkedik le hozzánk és elégíti ki nemcsak szükségIeteinket, hanem óhajainkat is ... Azt akarja, hogy bízzunk benne.
mivelhogy Öa rni Atvánk.' (b. ou.)

SZÉKELY LASZLÖ hatvan esztendős. Ebből az alkalomból
kinyitjuk magunk előtt köteteit és némán köszöntjük őt verseinek
csöndes felidézésével. Költészete már az első sorok után li tengerszemek tiszta.ságára emlékeztet,' hatalmas kiterjedést nem mutat ugyan, de az a néhány csepp, amelyből összetevődik, kristtilyosa.n áttetszőnek tűnik szemünkben és felüdíti aZ embert. Az
erős sodrású és sebet hasitó költők után szükségünk van ezekre
.(J, csöndes hangulatokat árasztó versekre, amelyek elringatnqk pilleseerű lebeaéeiikkel. Székely László tudatosom ilyenné formálja
liráját és nem esik a dilettánsok hibájába, hogy lelkialkatától
merőben eltérő alapra építse költészetét. Lényét, amelu a limi élmények hatására. néha-néha megpróbálja áttörni a tudatos gátakat, a.z örök józanság és mértéktortás jellemzi. Élete biztos síneken fut, regényes seinek és momentumok nem igen juthatnak
.közelébe, de bölcsesége megóvJa attól, hogy zúgolódjék sorsa ellen.
Székely László nagyon jól ismeri önmagát, szubjektiv kitárulkoeása azonban nemcsak a kedvező tulaJdonság"okat árulja el
magáról: "Lendületem síkon csorgó patak. - Befon a partja, árja lagymatag, - A csillagokig érnek álmai, - Mégsem. merész; sohasem drámai. - Alma a nyár., a derült, enyhe ég, - A harcialan, . megkímélt renyheség."
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. A világot nem 6riási méreteiben: szemléli, sokkal inkább u
kisebb egységek felé fordul és azokat pr6bálja megmagyarázni
verseiben. "Inkább hallod. a légy zaját, mint fut 6 bolyg6k rooa. jat" - mondia egy helyen. Altalában sokat foglalkoztatják az
apr6,. jelentéktelennek látsz6 dolgok. A virágok és bogarak szeretete Francis Jammes-szel mutat bizonyos rokonsáaoc; a költő mindenben fölfedezheti a szépséget: a sárb6l nyíl 6 ibolll.ában 8' a békák kuruttyolásában is. Lát6körének e leszűkítéséb6l 'fakad, hogy
a rosszat sem látja meg annyira, mint más költő. Értélménél fogva
tudnia keU a gonoszságr6l és mégis, ha embertársaival áll szem»
ben, mintha megfeledkeznék erről. "A télből, rosszaságból csak
jégvirágnyit látok" - fejezi ki az életbe és az emberiségbe vetett
bizodaLmát. Ennél az érzésénél csupán Isten-hite bizonyul erősebb
nek;' lelkét a hithez kötötte. s ez a kapocs egész életén át biztosan tartja őt. Néha "zsibbadt, béna révületek" fel'l1ázoltatják vele
a hitetlenség torz vizi6ját, e nyomaszt6 képek azonban pillanatok
alatt az ébrenlét partjaira viszik. ahol seerteioselik: minden kétely
és kisértés.
Költészete "negyvenév körül" új hangulati tartalommal gaz- ~
dagodik.Ekkor már ott érzi homlokán a "furcsa ékírás" jeleit~
az első ráncokat; érzi az ősz hatalmát s ezek az érzések az elmúlás gondolatának halk beleszövésével különlegesen finommá
teszik liráját. Most már nem hiányolja' az élet külső megn.yilvánulásait, az eseményeket, mint korábbi éveiben, hiszen magányos
bolyongásai annyi belső élményt hordanak magukban, hogy lelke
csordultig telik vele. Hőstörténetet is ír, de ebben nem a csaták
hősei lépnek elénk, nem is a moeaalmas élet porondján szereplők.
mert már tudja. hogy heroikusabb az a szegényasszony, aki az .
éjszaka csöndjében öt gyermekénelQ ruháját foltozgat ja.
Székely Lászl6 versei hangulati erejükön 'kívül ilyen egyszer{lségükben is sokatmond6 gondolatokat közölnek velünk. Megérdemlik, hogy ezeretettet olvassuk őket, épp olyan szeretettel;
amilyennel hatvan esztendős költőjük fordul felénk verseinek
halkszavú és megnemesítő sorain keresztül. (Szeghalmi Elemér)
A TUDÖSOK öSSZETARTÁSA A KöZÉPKORBAN. A párizsi egyetem angol nációja, melyhez tudvalevőleg- ,a magyar és
német nemzetiségű hallgatók is tartoztak. 1406 június S-án ülést
tartott. Ezen a győregyházmegyei Magyarországi Tamás mester,
akit bizonyára sötétbarna bőréről. Etiópiaina!k is neveztek, azzal
a kéréssel fordult a náeióhoz, járjon közbe Zsigmond magy·ar király Párizsban időző köveieinél s főleg' a követség' vezetőjénél.
Ozorai Pipo temesi grófnál a náció egykori büszkesége, Benedek
mester, a szahad művészetek doktora s a római- és kánonjog lieenciátusa érdekében, aki,ta király már nagy idő óta sanyarú
fogságban tart. A náció jelenlevő tagjai egyhangú lelkesedéssel
csatlakoztak az indítvánvhoz és megígérték, hogy minden tő,lük
telhetőt megtesznek 'a közbenjárás sikere érdekében, mert, mondották, Benedek mester nemes származású és minden tiszteletet
megérdeml ő ember. aki minden fokozatban csak díszére volt a nációnak.
Eddig szől a náció jegyzőkönyvének egykorú, tehát feltétlenül hiteles bejegyzése. A különös hír megértéséhez Zsigmond ki-
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rá1ynak három évvel korábban, 1403 szeptember 6-án Raguza vá,ros közönségéhez intézett levele adja mega kulcsot. Ebben mindenekelőtt jelenti, hogy Csehországból szerencsésen megérkezett
Budára; azután így folytatj,a: ..Mialatt föpapjaiukkal és főura
inkkal itt időztünk, bizonyos Benedek mester, mindkét jog tanára.
megfeledkezve saját tanárainak és meatereinea tanításáról, úgyszintén a tőlük nyert sok jótéteményről, nyolcszáz lovassal és
más ellenségeinkkel ellenünk támadt; mi azonban, míkorPest város határához érkezett, lsten segrtségeveí egész haderejével levertük öt és most bilincsekbe verve fogságban tartsuk." Lényegében ugyanezt mondra a királyeogykorú éreurója, .h:uerhard Wmdecke is, sőt vezeteknevét is elárulja Benedek meaternek. "l!:zek
egyike - olvassuk nála - Makrai Benedek, megszánotta Obudát,
de Stíbor vajda a királyi haddal ellene vonult, kíszorrtotta Buda
várából, nyilt ütközetben megverte és bilincsekbe verve fogsá&'ba hurcolta."
Mint látjuk, Benedek mester, fegyveres lázadással vonta magára király.a haragját. Az akkori közvélemény azonban egészen
másként ítélte meg vállalkozását, mint iR király: amiben Zaigrnond
főbenjáró vétket látott, az,t a nemzet zöme hazafias felbuzdulásnak
és érdemnek tudta be. Benedek meater f'elkeíése ugyanis csak elenyésző kis része volt anuak az országos eneuhatásuak, melyet az
idegen származású király könnvelműségéveí, pazarlásával. szertelen idegenpártolásával. ismételt szószegésével, Iegutobb pedig Albert osztrák herceggel a nemzet megkérdezése nélkül kötött örökösödési szerzödésevel idézett elő. Ismeretes, hogya magyar fő
papok és tourak élükön Kanizsai János esztergomi érsekkel és
Bebek Detre volt nádorral 14U~ karácsonyán Szent László nagyváradi sírján a szent király erekivédére 'tett kézzel megesküdtek,
hogy Zaigrnondot nem ismerik el többé királyuknak s helyette
Kis Károly fiának, László nápolyi királynak, mint az Árpádok
és Anjouk jogszerű fiági örökösének ajánlották fel a koronát. A
király hűségében csak Iegszemétyesebb hívei: a Garai-testvérek,
Stibor vajda. Cillei Herman, Maróti János, Scolari Fülöp, illetve
akkor már Ozorai Pipo és még néhányan tartottak ki.
Makrai Benedekben azonban, aki akkor az óbudai egyetem
nagytekintélyű és európai hírű jogtanára volt. nemcsak eg~szerű
részvevőjét, hanem egyenesen egyik szervezőjét kell látnunk a kí-"
rályellenes felkelésnek. Erre mutat többek közt az a körülmény,
hogy Zsigmond ellenségei legyőzéséről szóltában névleg evv ,li
őt említi, nemkülönben az a szemrehányás, mellvel hálátlausága
miatt illeti. Nyilván úgy kellett lennie, hogy Benedek mester az
egész egyetemet belesodorta a felkelésbe és a királytól említett
nyolcszáz lovast a hallgatóság köréből toborozta össze. Csak így
lehet érteni, hogy az óbudai egyetemnek a felkelésre következett
évekre egyszcrűen nyoma vész. Hosszú időn át semmi. emlitéséveJ
nem talátkozunk. A dolognak csak az lehet a magyarázata. hogy
elnéptelenedett. másrészt mega király megvonta tőle anyagi támogatását. A bosszús Zsigmond csak hét évvel később, 1410-ben
szánta rá magát az e,gyetem ujjáalapüá,sára és XXIII. János pápa 1410 augusztus l-én kelt bullájával sietett hozzájárulását adni.
Ilyen előzmények után érthető, hogy a király nem könnyen
bocsátott meg konok ellenfelének, Az angol náció kösbeuiárásá"'Ü

nak, legalább egye~öre. nem lett foganatj,a. Megkegyelme~re csaik
jóval később, a boszniai hadjárat diadalmas befedesése és a sárkányrend megalapítása után, tehát HOS-ban került a 801'.
•
Az öt-hat esztendeig tartó nehéz rabság közben nagy változást
idézett elő Benedek mester gondolkodásában: mint a nemzet zöme.
a megpróbáltatások súlya alatt megkomolvodott, ő is megbékélt
Zsigmond uralkodásávaí, sőt kiszabadulása után egyenesen szolgálatába szegődött, De, a király is hamarosan rájött, hogy a tanult
és világáátott lázadófönöknek nagyon jó hasznát veheti. Bizalmába
fogadta tehát, sa kényes és meg-tiszteld megbízások egész sorával halmozta el
Ez azonban már nem érdekel bennünket. Mi ezuttal csak a
párizsi angol náció magatartásának tanulságait akarjuk levonni.
Két dolgot egész biztosan következtethetünk belőle; az egyik a
tudományok megezerzésének és művelésének jellegére', a másik
pedig a tudósok egymásközti kapcsolataira vonatkozik. Bizonyos,
hogya kőzépkorban a tanulás és a tudományok művelése sokkal
nemzetközibb, internacionálisabb alapon történt; különösen az
e,gyetemek tanulmányi rendszerének kialakulása óta. A tanulni
vágyó ifjak szívesen vállalkoztak sokszáz, esetleg- ezer kílométeres utak megtételére, csakhogy bővebben meríthessenek a tudomány tiszta Iorrásaíból. A középkoa- második felében a külföldi
egyetemj:á,rás. általános és megazokott dolog volt. Még azok az 01'- .
szágok sem voltak ebben a tekintetben kivételek, melyek saját
e'~etemekkel bírtak, Éppen a párizsi angol náció kézzelfogható
bizonyíték arra. hogy sok angol ifjú nem taIált,a kielégítőnek az
otthoni oxfordi és eambridged egyeteme'n megszerezhető tudományt, hanem szükségét érezte" hogy a párizsi mesterek előadá
saival is bövítse tudását.
TeTmésze'tesen még fokozottabb mértékben forgott fenn a külországi egyetemek látogatásánakezükségessége azokra az ifjakNl
nézve, akiknek nem volt módjukban, hogy saját hazájukban elégítsék ki tudásssomjukat. Tudjuk, hogy M,agyarország, legalább
részben, szintén ezek közé az országok közé tartozott. A tanulni
vágyó magyar ifjak számára, ha magasabb ismeretekre vágytak.
rövid intermeszok Ieszánrításával. nem volt más választás, mínt
a külföldi egyetemek látogatása. Nagyon sokan éltek is a lehetőséggel, Eleinte legtöbben a kőzépkori tudományosság Mekkáját, Párizst keresték fel. A XIII. és XIV. században egész
külön kis magvar világ virágzott ki :a Szajna partján. Magyar
tanárok és diákok szinte megezakítatlan sorhan követték egymást
a katedrákon és az iskolapadokban. Ez C1S,ak a XIV. század végén kezdett. alábbhagvnd, mikor ,a nagy egyházszakadás és a
százéves angol-francia háború nyomán támadt zavarok megnehezítették a közlekedést és bizonytalanná tették ra párizsi tartóskodást,
De más oka is volta párizsi magyar kolónia meggyérülésének: a középeurópai államok sorra az egye,temtartó országok
közé léptek. IV. Károly császár 134S-ban Prágában, Nagy Kázmér
lengyel király 1364-ben Krakóban, Rudolf osztrák herceg 1365-ben
Bécsben s végül Nagy Lajos magya,r' király 1367-ben Pécsett alapftott studíum generalét. Bár az új alapítások CtW nehezen és
csak hosszabb-rövidebb vergődés után tudtak erőre kapni. idővel
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mkis egyre érezhetöbb vonzást keedtek fávolabbí köm'Y~etükre

gy.akorolni. Földrajzi szemnontból Boos helyzete. volt a legkedvezőbb. Közvetlen szomszédságánál fogv.a érthető, hogy a maevar
i(júságot mind naevobb és nagyobb számmal vonz.oUamag-ához.
V oltesztendö, melvben .a mazvar hallgatók száma erősen meghaladta az osztrálrok számát. Például az 1449 év e1ső felében 103
magyar msllett mindössze 7,1 osztrákot találunk bejegyezve. A ma!'''Yarországi' tanulők tűlnvomórésst természetesen a német pol~"á:rságú városokból kerültek ki: Brassó 77, Buda 75. Szeben 72Kolozsvár 62, Várad 48; de a magyar városok is tieztességes számmal voltak ké-pviselve: Gyula 12, V Cls7:.nrém 12, Kecs1n'1mé,t 8.
Gyöngyös 6, Pápa 5. A krakói egyetem. különösena Jage,llókuralkedása alatt. szintén erős vonzást gyakorolt a magyar ifjúságr,a.
A moháesi vészt megelőző években évenkint átlnv nyolc, az utána következő években pedig hat hallzatóval találkozunk a magyar hursában. Az olasz egyetemek közül lelrnug-yobbszámmal a
bolognaít ésa padovatt keresték fel, tanulni vá!!yó ifjaink. Az
sem volt ritka jelensé,'F'. hos-v ugyanaz a halleató e,g-ymás, után
több egyetemet ts meg-járt. Máknai Benedek meater ebben ~ tekintetben isckitűnő például kínálkozik. 'I'ud iuk uvvanis róla, ho.!!y
J38B-tól 1887-ig a- prágai egyeitoonen tanult fiz.olófiát: utána mint a
filozófia doktora "több éven áta bécsi eA"Yetemem asztrolóclát adott
elő. Innét Párizsba ment ~s ott eQ'Ymás után mer.>'sz€,rezte a római
és a kánonjogi doktorátust (lil98). Köxvetlenül óbudai tanársága
előtt, úzylátszdk, Padovában is meef'ordult.
Mínt. látjuk, a nazvobb és Játogatottabb 81Z'vetemek valósácoe
Bábelek voltak: a legkülönbözőbb nemzetek fiai adtak bennök
egymásnak találkosót, Sőt a nyelvi megoszlás még a náciékra ég
bursákra is kiterjedt: ezekben is rendszerint több nemzet fiai kováesolódtak össze, Hiszen természetes, hog-y a náeiók különböző
nyelvű taa-:iai közt. II hosszú tanulmánv'i évek lllatt sok melesr barátság szálai szövődtek. A náeiókban folyó vi1dl:ím élet, a belépés
(iueundus introttuslv.avatás és más címeken folytatott naev ivások (potationes) különben is alkalmasak voltak a hltrát"ág- szálainak erősítésére, Az angol náció talán még a többinél is nagyobb rnértékben ií:.lt~ ezt a vidám m~,s.teirség-et. .T~llemző. hO\IT a
források nem kevesebb, mint 40 kedvet~ korcsmáját tartdák számon. A szőbeszéd ez:t tartottar Ca:ntat Normannus. bibit Anglicu.<;,
Alemannus. És hát derék honfitársaink nem akartak elmaradni névadó gazdáik mellett, Nem csoda tehát, hO'fl'vaz egvütt elltöltött vidám esztendők emléke Co!!"ész élétiikre e]kis,~rte őket Az
a nemzetközi jelleg-,mely az e.ln'etemi életre rányomta bé]yégét,
a halleatókböl lett tanárok erryéni kanesclataira is kihatott, Az
írástudók az e!!Yetemi· évek után is számontartották egvrnást, fig-yelemmel kisérték egymás pályájának alakulását és alkalomadtán. mint Benedek meater példája mutatja, szívesen nyujtottak
egymásnak se,gítséget. (b. a-)

est

. "A HÓSZOROR". OytJJTEMÉNY PAP K.ÁROLY NOVELI.-.ÁIB6L. A Xx. század magyar irodnlmának történetéről írott
munkájában a könllvek sorsáról elmélkedik Schöpflin Aladár.
"Ma a: kön'1lv. - a jó könyv is, - olJmn sorsra .fut. m,int a szinqarab: megjelenik, sikere 1Jan, ol1Jasscík. elteieiuk, lekerül a, mü-
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$IM'riSl." Az elf~1Pr1teM,~,,, hrrM h"mlmná'YI~1 RndráM7 1'f/ló 1d1,P'f6dh 1'f'!rZplJIf' mn i,~ n közelmult frn1t f(mJIPaefi leginkább. akiknek
'Y/11(,1,pf az nkfunUfá,~ 'nem, 01,nl.1n már izna7rna,~,~á. de az irndolrrmtörfpnpf ,~pm·fp·Jtp mén n 'YVI1í1WT'l'Ipn köJp'pcY/í nT1'n,~'WIr1n1IJí1'á Kiadó
é,~ Rzer1N',~zfn kii7nn fl1';~l'IcYin' niT! lJP. ,~ kmönn,q háM' érrlp111P7. ha
eml o111nn i néml'Íi ,qif'lpnfő,~pnfi életműuet. minf a Pn7> K áro T1)é a
közön,~én elé P111Pl. Az fró nem 1Je,qzf pne már az elieledtetéesel; de
mi. knnn1JP11--fpTprlllk ,qoknf 1,p,qzffpnp"17r, bp11ne.
Rzp'WIP111p,q.~pnpnp~~ »artizsa 111";1' ha11n.iá7'fJn m.enrn an/l, A korabeU l'Iokár m,nla f ú prnzn minrTpmlik .qHl1J~rTÍ1'fl'áfó7 kiWinbözik a~
{j "tUu,qa. V nlnt»i 'nfrrttI71an. minden: enubemo 1'1 Ó. mnnnfnn ''''lnn,~z
kén» hnnnzik a.1kán a beszéd. 111int a támáni seeaénnek jai.anfá,qa
a "Mikáél. az áPR"-ban. "Mintha ebben a ja.1.qaf(i.~bnn se leités,
se ielháaá», SP fárndfRáf/. se erő, se forrás, Re torkolat; se h.ern},
se 1,ölay. se cél. se elindulás nem 1,01nn. Nem 07J/nn ez. m'in! mikOT
ae éhes jajgat, se nem oluan. min! miko« a ezeoénu. (lki bo.ib» jutott. 1J(1,(IJ/ fl oaedaa. nkit kifosztottak Semmih e« se ha,qonWh,.,fó
ee J" Fl ebben a; saiá'ns dallamú nanan(Jn küWnö.q szomorúság
fáJdalma sznTal. Pap KárolJ/ a boit, a ro,q,qcYa f, a szevniedéet' sohnsem tud:« bdnatoean-szép beteosérmek fekiordeni. Homo moralis
1'Olt fl. snt homo reiioiosu«. fo: mikor az erklilcRi iiélerek: 1.~ lnikus
terminusokká lettek, ő meaérezte, horn) rt bűn nemcsak fp,lháhorít,
nemcsnt: bosseúr« hin. hanem - m'int Ko,in' h'Íinp - ae éore kirílt.
A I'l"o,.hf,Ti,q ianzsáafalnnsáqnnk ezt a "szent" méluséoé! irod,.,lmi
e,~I"""n'J'nH'pT ná].. nk c n11ki nem nyitotta mea rajta kívül - a francidknál talán Leon Bloy.
Ioas: honJ/ n reli.Qiosumb6l P",Yl KárolllnrJn c,<m'k a bűntudat
nak, bfín.1tflá.qnak ez a seeni, prófé'á,q mern'aaadott.qáaa mnradt
mea. A hithezP!l reménuhee nem .1u/o'f pl. mint elJu.tott írótársa,
a hozzd oly sokban hasonló R,.,dnóti M17cl6,q. De hoqy vdoyoff ae
Isie« után. s talán hiffe hifeflpnül i,q. érezzi}"'" n 1,i,q,qZa-1,i,q,qzntPr5
mot;1't~mbAl. a kirih ...,índult. hi fe1,e,q::!feft infellekfüel s az é'{)hitű
szenpn?/p'Y"lhfW - tnhhnJ/irp tem'fllnmo.~ ÖregnRsZOnJI' - seembeállí»
tó,~nhlll Mnr a ..NlIn Trndik sfriroi,)"-nnk i.q· ez az nlr/pmotivuma. 8
1Jálfmmtt hana,qzpreTpshen a ]IfikríA7 t Jéeusr-reaéwue« is 1,pgig}U'cYnrTik. Leon-ebb, lpnPrIJI.qzerfibl) kidolao"'ri,qhnn az ..Ú jimn" nfJvellában áll elénk. (Kár. hoqy ez n 11,01,,.,77([ kimaradt a kö'efből.)
Az (r6 nem mer hinni abbnn, amibe« Bú» nnJló. de no ouon tud[a. nagyon érzi. homl Bús 011,116 hile nélkiil nem érdeme» élni.
,.Boldono'k. akik hisznek oz úi imában, ".kik hisznpk az új betű
ben. akik hisenek: n» ú.i emberben ... De jai nekem, aki mdr
csak halotfaknál töltöm mindpt), écc(/~~áimat ..."
Váoyakozá:w nemeeak az Öszö1Je!séa /.q'enphez vezette el. akinek 11(1)e naoJja.p.ia lelkén s az aoia papi aJkáról han.azó sznvakon
dt beléle i1,ódott.' u ir« mea uirn Krisztushoz raoadia, Nem. a
Me.avált6t nem merie meolelni benne. de nem i.~ azzal a profánsárutol 1Ja011 fri1'ol,wÍ,Qanl kiieeledett hoz~·rí. mint Renan s a Re1ta1ttól inwnirált többiek. H a a dindalma,q M ern,dltót nem i ,'I, de meglátta. henne a.zf az embert. aki •.manáravetfe a 1,llág hli,neU."
Móricz Z,qinmond n z.qid6 fni lelki s históriai mélységeinek
napfé1tJ/rehoz6.1át. FlchönfUn Aladár a zsidó kulturn me.~,qzemlö
kérzlJ ufolsó viránát lát tn. s láthn"n Pan Károlyban. Va!r5han
f111u8 Abrahae 1JOlt l5, akinek a lelkében h'idnyként. 1'ógyakozásként, de letagadatlan élt az Igéret gondolata. (Tótfalusy István)
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EGY FALU IMÁDSÁGAI. Sin1i6 Ferene írt &~Y8zer az Úi
Emberben ein' ..~lő imMsá.l?'oskönyvrlll". errr idll'il asszonyr6I. aki
sok ré~i imádsáant mfll!"őrzött emlékezetében. )1jR fölvetette a kérdé!';t: nem kellene-e minden lelklnásztomak fölieg-yez.niea népi
valláaossá« még- élő haevománvait. Nos, az alábbi rövid írásban
erre próbálunk kísérletet tenni: fölvázolni egy alföldi falu imaéletét.
.
A R'7.óhanforl!"ó fialu u;ikori települéR: vasútvonal mellott fek'szik. Mint n telepes község-ekben általában, itt sem alakult ki
el:!"Vl'loÁP"es hnrl'yomfmy; ami van. azt túlnvomórésstea ors'Zá~ k~
lönböző vidékeiről hozták macnkkal. Az ilyen hozománvok pedIg
fi telepes közsl'll?'ekhrHl randszerint moefakulnak a renl!"et.ev. mnuka és ." mel!"telellArJp:s neM?:F'~'R'ei, :ielen esethen a homokvidéknekszőlőHé. kertekké a1.akHása közepett: új haevománvok pedi~ nem ieen tudnak kialakulni. mísr II falu €!g-y'séges arculatot
nem ölt föl. Ennek ellenére az imádságokban erősen és nagymértékben hat és él II hagyomány.
A falusiak többsfíg-e csak II három .fiHmádsáp:ot. Mi,atyánkot.
űdvö?:l~P"Ypt és Hiszekegyet tud.ia és imádkozza; ezeket azonban és fi déli T'rl'ang-yaJát - elég rendszeeesen. A hitoldatás eredményeként néhány iskolában tanult új imádság- c~atlllkozik hozzá..
:ink, ipoy a ..Szivem első t!"ondolatja" mee az. ..O édes Istenem".
E'7,t a l.ettötll'yakran imádkozzák fölnőttek is. A r6zsaNi.,,~rt. csaMfli közösséltben vag-y mag-ánosan, elég' kevesen mond iák, s ált.R1íjh~n csak 8. nazvanvia mondía rendszeresen a
kX'7,l!"Y6nÁ,st
(bűnbánat) is. Van csaUid.ameltóen estp-n'kint ell'ooitálj,',.lc 11 t1Zparancsolatot. E'z, úgy látszik. főleg a Fe1vid6hől települtek kö~
rében szokásos.
A többRoPt!" csak röviden im4dkozik. Idős asseonvok fl Un"fiak
közt van. aki otthon több imádsál!"ot is mond, flSlel!" imádsálloskönyvekMJ tanultakat. s a gyerekek közt van egy-kettő. a'ld tíz~
tiumöt imádságot is tud. rendszeresen cazonban nem ímádkossa
lSkat.
Van ell'v imádAÁ.l!". melveta 'hívek 25-30 százaléka imltdko?;i1(.
VH:lty lel!"alábbis tud: ,a." ,,11:n lp,feks'1.em ál!"yamba" ke''7,.d~hi. TXbb
változata van; szövegeiből lát.szik. hop:y rád verses Imádsáe, E~
rövidebb alakja ín sz,6l: ,,11:n lefekszek én áA'Yamba. mint Úr
Jézus koporsóba. három angyal fedem fölött. egyik őröz éjfélig.
másik virrattil!", harmadik utols6 örámiz, Amen." Hosszabb alakjának el!"Y változata: "En lefekszem én ál!"Yllmha. mínt Úr Jéms
koporsóba, három nnzval mellettem ál. egyik őriz. másik vigyáz.
harmadik a lelkem várja. Kelj fel Mária. szóla kakas. mert megfo~tfík szent Fiadat. ke'l'eisztfál'1l feszítették, három szel!"~l fel117,egezték. sok szent vérét kiöntötték. ,az angyalok mind összps'1Adté~,
aranv tárcikába (!) tették. Krisztus Urunk elé vitték. Kri,sztus
Urunk is azt mondotta, aki ezt a kis imádsáe-ot elmondja. este lefektébe. rep:~el fölkeltéhen hét halálos bűntől megmenekül és a
j6kat elnyeri. Amen."
Ennek az imádságnak' eg-y változatát közölte említett cikkében
Sinkó Ferenc: és más gyü;itésekhől tudjuk. hol!"Y az ol'szág egyéb
helyein is előfordul s ma iSi sokan mondják és tudták,
Az ilyen .ré~i 8zöve~ek, sokszor doematíkaí van kéP216let~.
szülte tévedésekkel, e,setleg babonával teletűzdelve századokon át
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...andoroliwlk ,szájról~8~á.jra. N'agyanyák. édeslanyák tanítják ri
unokáikat, gyerekeiket. A gyermek a nyelvi változások, kopások
és' szövegromlások miatt néha már nem is érti a. szöveeet, de
mínt hagyományt, befogadja, és továbbadja, Az "Én Iefekszem
ágylamba" , mint egves érthetetlénségig- romlott szavai is bizonyítják, szintén hosszú utat tett meg, valóseínűleg li középkortól,
a mai gye'rmek ajkáig. Fönnmaradásában nagy szerepe volt verses alakjának: l i nép szereti és jobhan megjegyzi a kötött szövéget, a verset.' Az is laz imádság' nagy régisége mellett szól, hogy
él olyan változata is, molvben egyes sorok már teljesen érthetetlenné koptak. Mint a szöveg'romlás tanulságos példája iR érdekes.
Igy szól: .,Én Iefekszem én ágyamba Mint ur Jézus, koporsóba
Fejem felett három kereszt Kerül kereszt Őri Angyal Mert megfogták a zsidók a Jézust Huzták voncolták Piros vérét hullajtották az Angyalok föl>S'zedték kelyhébe öntötték Aki e'í\,t este regg'el
elmondja én leí'ekseem Lukácsimba mint gyélista (I) Az én fekvéseJlll!'t'azén minden jóságomat áldd me,g Jézus te' va,gy a legjobb Atyám aki míndée vigyáz reám" .. , - s még néhány fohász
következik,
. Ilyennek mutatkoznak e~"'Y nem szintdssta .katolíkus, és aUg'
több mint félsz:ázada. alapult Duna-T'isza-közd falu imádsázad.
Ösi falvainkbán természetesen sokkal részletesebb. ssínesebb, gazdagabb képet kaphatnánk népünk imádságos életéről és hagyománvadról. A vizsgálat nemcsak tudományos, néprajzi ssempontból tanulságos. hanem a lelkipásztorkodás szempontjából is: hiányokat tárhatna föl, eddig kellően nem ismert lelki sz.épsé.~ebe
ét> 'értekekre mutathatna rá és időszerű, reális Ielkipáaztori föladatokra 'irányíthatná a fjgy,elmünket. (A. A. B.)

IRASOK BERNANOSROL. Bernanoet, ([.t·eqényír6t iM ismeri
rna,qya,r közönség: "A Sát4n árnyékában", "Egy falusi plébános
naplója", "Ouine t.anár úr" minden olvasójet. számára naYJI élmérJ,Y volt. A" pttblicistá;t, politikai 'u";ságírót már kevésbbé ismerik nálunk, hacsak azoknak a vitáknak. a visszhangjából nem,
amelyeket annakidején .Hoidas temetők" címil könyve keltett.
Pedio vannaks . akik a;;: ujságir6 Bernanost mea a: regényír6nál is
inkább becsülik, Am,itegy-egy cikkében mond, mindig maradandó; te.qn(lpi írásai a holriapnak is sz.ólnak. Hogy mennyire "aktuális'~ ez a Bernanos, mi sem muta,Ha meg.Qyőz{Jbben, mint hogy
. most, halála után Svcíjcb(ln iS' kiadták politikai cikkeinek gyüjteménuét, egy"A szabadság értelme" és egu "Ve8zélues igazságok"
mmfl kötetben. Az első a totalitarizmus ellen küzdő, fasizmussal
har,coló Bersumost. állít";a elénk, azt, aki bátran vallja. hogy "a
1)ilá.aot csak szabad emberek menthetik meg"; a második. azokat
a. cikkeit foglalja egybe, amelyeket a második világháború idején, önkéntes számazetésében írt egy brazili.ai lapba.
.
.
Kiadták Svájcban Bernanos' kisebb elbeszéléseit is .,E,QY éJszaka", 'és levelezését "A szegények türelme" 'eimmel. A novellák
nagyrés:&t korai írásai, melyekben azonban már érezni a későbbi
mesiert; levelezése pedig aeoknale, akik az irót alaposan meg altarJák' ismerni. úgysz6lván nélkülözhetetlen. Levelei: megannJli megrendítő vallomás, tele nagyszerü {londola:tokkal, elgondolkoztató
(~

megjegyzésekkel (i kere8:dén'd8egrő~ (~ m'ilvéBzetről, s a~ embett.
élet számos problémájáról,
Hans Urs von Balthasar, a svájci katolici.zmus egyik vezető
elméje külön köny'oet írt a nagy íJ'óról, "Bernanos" címmel. Ez a
mű valóságos remeke műfajának, a kritikai élet- és jellemmjznak.
Bernanos - írja Urs 'L'on Bouhasa« _. előítéletek nélkül lépett az
irodalomba 8 omiko« na.gyszerü bátorsággal tollat 'vett a kezébe,
se közvéleményre, se úgynevezett tekimétuekre, se irodalmi. díjakra nem volt tekintettet; megalkwlJás'nétkül csak egyet akart:
igazságot, Ez a hauirtolas» függetlenség tette rendkívüli ember.ré
s az iroda,omban és ujságíTállban rendkívüli jelenséggé.
Életrajzá.t Urs von Balthasar csak vázlatosan, mégis 8zemléletesen ismerteti, Mint ifjú, Bernanos egy időre csatlakotott
Ma.urra,sék "Action Eranoaise"-éhee; de amikor ráeszmélt ttl'vi
alapjainak a k.atolicizmussal való összeférhetetlenségére, szakított
vele. H ogy csa,ádját eltartsa, polgári állást vállalt: biztosítási ügynök oolt ; s ez a foglalkozás groteszkiiJ irónikus elientéte a.nnak,
amit könyvei hirdetnek: hogy tudnHllik az ember vesse el mágá:tól földi biztonságának gond:iát.
A harmincas években Bernonost motorkeré/f;pár-baleset értet
a szép, szálas férfi nyomorék lett, két mankón vonszolta magát.
A müncheni megegye:.és után úgy érezte, nincs többé hely számára hazájában; a fas'izmusnak ez a. szenvedélyesen harcos ellenfele emigrációba ·vonult. Brazíliában élie át a háborút; antla:k
elmultával visszatért hazájába., de mélu keserítséggel töltötte el,
hogy hon:fitársai nondolkodásába,n oly kevés változásttapasztaU.
Afrikába vonult vissza, Hatalmae temperamentumú ember 'Volt,
lobogó indulatkitörések váliakoztak kedétyében az enyhiUet napsugaras, mosolygó perceivel,
Kevés iró érezte meg mélyebben korunk - e főként a két
világháború közötti kor - lelkét Bernanosnal. Akik nem riadnak
vissza attól a. kényes vállalkozásról, hogy megírják a huszadik
század első felének irodalomtörténctét, (már amennyire élő, lüktetö, még alakul6 valóságról történeirnet 'írni egyáltalán lehet).
azok a kor legjellegzetesebb kifejézői kŐ.zt említik - egy Malraux. Etuukner, Hemmingtl..'ay, Graham Greene, .'ulien Green;
Evelyn Waugh mellett - Bemanoét.
Hans Urs Balthasar zakla,lott lelkű kijzelmultunk e ,,1c:lass::ikusánalc' , állít maradandó emléket. (-i -ó)
AZ IZLAM AFRIKAI TERJESZKEDÉSÉRöL több ízben olvashattunk az elmult évek folyamán. Most érdekes beszámoló Jelent meg az egyik trancia missziós lapban arról, hogyan jelentkezik a mohamedanizmus Közép-Afrika legérdekesebb pontján, a
Csád tó és a Sári folyó kömyékén, ahol legközvetlenebbül érintkeznek az animista néger törzsek a mohamedán arabokkal. 8 ahol
a 2,800.000 la.kosból 1,2QO:000 ízlamizált.
A mohamedanizmus két irányból, kiindulva hatolt be erre a
vidékre évszázadokkal ezelőtt: észak-nyugat fellJl, Marokkób61 és
kelet felől Egyiptomon és SzudánOt~ keresztül, Egyáltalán nem
mondható tehát mai keletűnek a mohamedanizmus térhódítása
Közép-Afrikában. A beszivárgás megkezdődött már a Kl, száaadban. A XII. 8zá~dban Kanemben már mutmlm4n királyság
~

ket.etketeit. A iuüalmas Vaddai vidéket a XVI1. szdzadban hódi...
toita meg Abd el Karim Ben Desomé 8 alapilott itt muzulm-án
birodalmat, e~'Űzve a 1'und.?stl1' dinasz~iát.
Az iztámomui« tehát teét. szakaszban eaiiot! le a vidéken. Az
első szakaszt a mohamedán királyságok, illetve szuluinsuusok: kiaiakuuisa [elentette, a másooik~1; ezekből (l po.ilikai és hatalmi
kdzponw/cbol lenrululoan az ~zlam euerieuése <t poguny néger LorZSCIC sosou; Lcgbuzgoub és teglWtá8UsauIJ ierieseco» az anti) pasztorok és kerestceaote vottak, asa« .egICozvctieueuuul ervnueeeves: a
tJenszü'íUn neuer ICllCossagyal. l!Jzek nemcsak jártak-ket.elC /i;OZöi'tuk, nanem. gyakran OSIlZC is tuizasoauue velu IC és Olt ieiepeatek:
le a neue« JuLVakban. Ano! ilyen beiuizueoaás tönont, ott csakhamar lCulön kiS mvlwmeáán kounuo: keteueesect, s meuietenc a
"lafC.lIt", a 'i'fmzutmá.n Jt'iwktató. usszegyuj.OHe maga koru» a muzulmán gyerelf.e/ce, és tanuani keza;e (li Korán», ile csak/la-mar
meoieten-e« Imnyflója eunt a j'élHilmácló helybetiek is, /togU 'váSúl'otják tőle a 1l.orart oerseit Wrul·lmazó búvos ereiű z(w8/\,ókat,
maia hogy umutiat« az igaz hitet.
A Usad. kornyélc 2,j(j(j.(j1J0 talcosából kőrűlbelül 300.000 az északTól és ketetről beoanaorou orca, Ezeknel az izlám eléggé tiesta
állapotban maradt lent mmdmáig. A néger monamedanotcná; nem
így ,/;'an. 19az, nouu máj' réqen aka<ttafC. ki)zottu/c OLYa'iWN, atak:
ewéuescék: akaiTot monametuui lOtlilcotát is. Az első európaiak
cgYllCe, aicinete sikerült a vuiéta» befta.otnia, Barth, már 1~:J4-ben
otyan neaerre! bm'áLiwzolt Üt, aki arab fordnásban kézl1"alban
őnzte ruuon és Ariszuuetés» műveit. A zöm azonban csalf. felüietesen: veHe át az iztámot. Atoeuét« a monameaan. lma/wt, 11l.6gtanják altamadan bOJi,ot és a három, nagy unnepet, <te ltOdolnalc
a "margaja"-na/c, a:<J osi helyi t eusimoao seertartasnak is.
As tztám (Jscui kőTnyékét jelentő:'; mériékoen 'niegnoattQtUt. De
a détebbre fekvő torzsetc, JJ1ayo-aébi> hogone és .b.Őzép-~ari vidékének takossága, nacároeouan: eluUtsHón(~k mucatkozik. vele
szemben, ~ minctwgy ezek a törzsek átlamtóan"nozognak és 'vándoro.nak észak felé, a mohamedmlizált részeken is hatalmas nem,.mohamedán embertiimeqek találhatók. Az említett vidékektől délebbre nem igen tud Iuüoln; az islam: mert azitieni pogányság
jobban ha.jlik és VOflzódik a kereszténység felé. A Csád-köl'nuék
észalcibb részében is találhatók törzsek, meiuek: hatál'ozoitan ellenségesek aa izlámmal szemben, A hatalmas hadzserai törzs, meiy
100.000 lelket számlál, megoszlik. Itt folytat legerélyesebb hódító
munktít az ielam; Fő táma'Sza és te1'jeszlője a mohasnedán. törzsfő
nök, aki udvarával együtt a Vaddaj régi szultánjait utánozza.
A környéken a katoliku« misszió mindiiseze negyedszázados.
Bá,' az izlám SZát1lánál és hagyományainál fogtla túl8úlyban t'an,
mégis elért valamelyes eredménsjt, Ez é'V derekán: lO,OOO körül 'Volt
(t katolikus hi'vők és hitújoncok száma.
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Liturgia. A ná.unk szokásos temetési szartartás valóban annyira eltér a Rituale Romanumtól és a külföldön szokásas temetési szertartásoktól, hogya közös elemek is nehezen vehetők észre. A mi temetéseinknél annyira jellegzetes C i r c u m d e d e r u n t amazokban teljesen ismeretlen. A mi temetési szertartásunk legnagyobb részében egy összevont halotti zsolozsma, a matutinum legeleje és a laudes vége. Az invitatoríummal (meghívás), a Circumdederunt-tal kezdődik, amit a 94.
zsoltárral úgy mondunk el, mint a zsolozsmában általában, vagyis a
zsoltár egyes versei után ismétlődik az invitatorium-vers egészben vagy
részben. A Rituale Romanum szerint temetéseknél legalább is kívánatos
a halotti zsolozsma elmondása. Nálunk ezt úgy látszik már ősidőktől
fogva nem mondták, helyét ez az összevont zsolozsma foglalta el. Viszont
írott források tanusága szerint, a rómaitól eltéröen, nálunk már a legrégibb időkben a Circumdederunt (a 17. zsoltár 5. verse a Psalterium
Romanum szerint) volt a halotti zsolozsma invitatoriuma és az Absolvevers (amit a Rituale Romanum szerínt a pap a könyörgésben mond) a
Benedictus antifónája. Ez a temetési szertartás először 'I'elegdí Miklós
pécsi püspök, esztergomi adminisztrátor szertartáskönyvében (Agendarius, 1583) fordul elő. A szertartás összeállítása, a zsolozsma összevonása azonban nem tőle való. Ö már hosszú, talán évszázados gyakorlatot foglalt Irásba. Pázmány pedig, hogy a hívő népet újításokkal ne
zavarja és megütközést ne keltsen, ezt változatlanul átvette Rituáléjába
az ugyertcsak magyar [ellegzetességgel, a Szent Mihályhoz, a paradicsom
őréhez intézett könyörgéssel. (V. ö. Rajner: A Rituale-kérdés Magyarországon).
.
Szülők. Helyes, hogy önök igyekeznek már előre megállapodni
egymás között, milyen módszer szerint nevelik a születendő kis jöveVényt, akinek szerenesés megérkezéséért mí is szívből imádkozunk. Egyáltalán nem nevetségesek azok a beszélgetések önök között, amelyek e
téma körül folynak, ne is gondoljanak a mesebelí csúfolódásra, hogy
-kíé lesz a kis ködrnön«, mert annak a mcsének a tanulsága nem erre
az esetre vonatkozik. Sokkal jobb, ha most vitatkozzák végig a vitatkoznívalóikat, mintha a baba, vagy később a nyiladozó értelmű kisgyermek előtt tennék. Ami a vitatkozásuk tárgyát illeti: melyik a legjobb
nevelési módszer - arra vonatkozóan mi azt tudjuk mondani: legjobb
a természetes, emberi viselkedés a kicsivel, különösen pedig később a
növekedő gyermekkel szemben. Mindig az a módszer a leghelyesebb
egyébként, amely legjobban szolgálja a célt: hogy a gyermekből testileg lelkileg egészséges, becsületes, okos, emberséges ember legyen. Első
parancs a nevelésben a józan természetesség s ebbe kell beleépülnie a
következetességnek. Vannak esetek, mikor szigorúnak kell lenni, vannak
esetek, mikor az enyheség a célravezetőbb, vagy a helyzetnek megfelelőbb. Nem igaz az, hogy a mindig, minden körülmények között, minden áron alkalmazott szigor jelenti az elvhűséget és a következetességet. A minden áron való szígor nem következetesség, hanem gépiesség,
ami mőgött korlátoltság húzódik meg és ami nagyon megbosszulhatja
magát. Ezzel függ össze az is, amit másik kérdésükkel kapcsolatban
mondani tudunk. Nem vagyunk hívei a hideg fejjel, »higgadtan« kiosztott büntetésnek. A család nem felelősségrevonó intézmény, ahol az elkövetett gyermeki csínyek, vagy botlások nyomán valóságos míníatűr
bírósági eljárás zajlik le olyasmíért, amit egy egészséges anyai nyaklevessel kellett volna elintézni. Különösképpen nem vagyunk hívei a hideg
fejjel kiosztott testi fenyítésnek. Ha a gyerek olyan csinyt, vagy rosszat
követ el, hogy az apa dühbe gurul és elnadrágolja, a gyerek hamar el-

<J ;) .)

VIGILIA

APRILIS

felejt, de ha ugyanezt hosszú várakozás után teszi, a gyerek megérzi
benne az egyűgyűséget, korlátoltságot, természetellenességet s megutálja
a szülőket,
F. A. Fájdalmas csalódása érthető, de - úgy érezzük - igazságtalanság is csúszott levelébe, amelyet szinte vádíratnak lehetne nevezni.
Férjét azért még nem lehet csalónak, ámítónak és szájhősnek nevezni,
mert nagyhangon beszél, de, amikor megvalósírásra kerül a sor, cső
döt mond híres lelki ereje és férfiassága. Még sokszor találkozik majd
az életben azzal' a ténnyel (ha nem is érinti majd olyan fájdalmasan.
mint férje esetében), hogy az emberek nem olyanok, amilyenek nek kívülről látszanak, vagy amilyeneknek mondják magukat. Nem beszélünk
csalókról és képmutatókról. akik tudatosan tévesztik meg embertársaikat, hanem rendes emberekről, és nem is bűnökről, hanem önmagulban semleges tulajdonságokról. Ha valaki sokat beszél férfias h..tarozottságáról, hideg érzéketlenségéről. műveltségóről, különböző sikereiről
stb. - annál mindezeket egy kissé meg kell kérdőjeleznünk. Nem rnintha az illető hazudnék, de a mélylélektan tapasztalatai szerint az illetőkben (- éppen mert nincs meg bennük .ez a tulajdonság) -- tudat
alatti hiányérzet van, amelyet azzal igyekeznek a lelkükből kiküszöbölni, hogy folyton hangoztatják, és embértársaik szeme elé állítják '\'
emberek hisznek nekik, sőt ők maguk is elhiszik magukról, amit másokkal elhitetni szeretnének. Amikor aztán valami döntő helyzetbe kerülnek, akkor kiderül a rettenetes belső hiány. {Fordítva is áll a helyzet:
jelentéktelen, szerény, szinte félénken hallgatag em bérekről nagy csapások idején egyszerre csak kiderül, hogy hihetetlen erőtartalél-ok felett
rendelkeznek. Nem tudatos szerénységből, vagy alázatosságból rejtegették ezt, hanem tudatalatti erőérzetük következtében sohasem jutott
eszükbe ezzel kérkedni, vagy fitogtatni. Másmost az embereknek a felebaráti szeretet törvényénél fogva - de a házastársaknak a kegyelmi közösség szent kapcsolata folytán százszoros mértékben - nem az a feladatuk, hogy a másik félben meglássák és pellengérre állítsák a hiányokat, hanem, hogy pótolják, amire a másik fél éppen hiányai miatt képtelen (gyors és határozott intézkedés, bátor helytállás) - másrészt, hogy.
megadják a másik félnek, amire az vágyódik, de nem meri önmaga előtt
sem bevallani (gyengédség, részvét, megbecsülés, bizalom) - és végül,
hogy az egész életen keresztül tartó türelmes ráhatással kérleljék, szoktassák, cselekedtessék, oly irányban, hogy belülről gyarapodjék abban,
aminek eddig kívülről akart látszani. A feleségnek igazán legszebb munkája ez, munka, amely megment a »csalódás« gyötrelmétől, és attól a
hűtlenségtől. amelyet a házastárs elkövet, amikor a másik felet
kiszolgáltatja idegenek bírálatának.
A. E. Persze, hogy alapos tudományos kiképzésre kell törekednie, és
abban is igaza van, hogya gyakorlati életben szükséges ügyességeket is
el akarja sajátítani. Minél több vonalon tud értékeset produkálni, annyival inkább fogadja el az ifjúság mint vezetőt és Irányítót. erkölcsi téren
is. Boldog Don Boscóról mondja életrajza, hogy az ifjúságnak atyja és
tanítómestere volt mindenben: tudományban, zenében, és a legkülönfélébb iparágakban. Iskolában és műhelyben egyformán megállta helyét.
Tanított latin, görög és olasz nyelvtant, tudott játszani minden hangszeren, amely kezeügyébe került, résztvett az asztalosműhely, a cipészek és
szabók munkájában, és az asztalnál a közös üdülések alkalmával is ő
volt az, aki beszélt, vezetett, szórakoztatott.

