
a kellemetlen emberektől sem. En
nek mértéke nem függhet a tárgy
tól, amely felé irányulnia kell,
ugyanúgy, mint ahogyan független
a vasárnapi misehallgatásorn attól,
hogy szép idő van-e, vagy esik az
eső. A ,szeretet erénye aktiverő,

nem pedig visszhang.
Az Úr Jézus a Mennyei Atya jó

ságát azzal szemléltette, hogy »nap
ját felvirrasztja az igazakra és go
noszokra. A betegektől nem kérdez
te, hogy követőihez tartoznak-e
vagy ellenségeihez, a nagy tömegre
e szavakkal mutatott rá: »Irne az
én anyám, ime az én testvéreim«,
és a keresztfán elhangzott utolsó
szavaival bűnbocsánatért esengett
kínzói és gyilkosai számára.

Mindazonáltal arra is példát
adott, hogy a felebaráti szerétet

NAPLÓ

erényének tökéletes gyakortása
mellett elfér az emberi szívben az
a többlet is, amelyet a szeretet ér
zelmének mondottunk, Mielőtt Pé
tert egyházi fejévé tette volna, há
romszor is megkérdezte tőle: »Sze
rétsz-e engem Péter? - amikor
felment a Tábor hegyére, csak há
rom tanítványt vitt magával-
arnikor meghalt barátja, Lázár,
megrendült és megkönnyezte. ami
kor a jeruzsálemi bevonulás zajá
ban megremegtette szívét az elkö
vetkezendő szenvedés tudata, Mári
ánál és Mártánál keresett nyugo
dalmat és elpihenést, és az utolsó
vacsora fojtó hangulatában szivére
fogadta a hozzásímuló Jánost. A
szeretet érzeimét szabad táplálnunk
magunkban ,., a szcrotet erénvet
azon ban gyakorolnunk kell. F.

MENNYEI ARANY KULCS. Néouseáe esztendeje jelent mct):
Canisius Szent Péter első kotelciemscsa; a reformáció »iho»
miból felemelkedő katolicizmus e döntő jelenlőság'Ű könyve. .A
szent, aki nemcsak nagy szen; volt, hanem na!}y hittudós, neveló
és lélekismerő is, olyan eszközt teremtett, amely alkalmas arru.
ho,qy az Egyház teljes, egységes és ntégis a le.oegyszer'Űbb ember
számára is hozzáférhető uallási tudást adjon a lc.oszéleseb1J né/!
réteaekmek:

A nagy katekizmus éoiorduláián. érdemes és érdekes mctrem
lékeznünk egy ponyvúra került népi eredető katekizmusról.

Idősebb palóc asszonyok könyvesládikájában nem eas helyen
találni egy' nyolc oldolas [iieetccskéi. Címe: »Mennyei Arany
Kulcs. A keresztény katolikusok számára», Kiadta: Orosz István.
Budapest 1879. Nyomtaltalott Bartalis Lmrénél. - A kiadó nevét
:;ól ismeri mindenki, aki a maoua« kaioliku« néprajzzal csakJ egy
kissé is foglalkozott, Orosz István önéletmjzát Bálint Sándor (HUO

ki »Egy magyar szentember« címen. A könyv előszavában alan
vető tamulmánuban: hívta fel a magyar népélet iránt érdeklődő t Il

dósaink és közönségünk figyelmét a »szeniemberekre«, multszázndi
katolikus népéletünk jellegzetes ala:1cjaira.

A kis füzet nem e,qyszer'Ű kiieléee, vagJ! kioonato: az e!lyházi.
hatóságok által használt és jóváhagyot[ Kis Kaiekiemusnak; S
éppen ez teszi érdekessé. Stilusa azt muuüia, ho,C!y Orosz István
nem csupán k.iadója, hanem írója és szerkesztője is. A százl'izenől
kérdés foglalata egyúttal a maaa. hitbeli tudásának is. Képet tiyu,it
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rola, mi! tudott a: leológiából és mi; tartott; leqseiikeéüesebbnek: e
téren. a nép számára, meluei zarándoklaton- búcsú.iáráson. annyi
szor »eretec:.

.A kérdések ös,"zeál1ításciiJrj[ az tűrlik Ici, ho{!y a ki« füzet egé
;.;zen konkrét U.lIakorlaH. cél! 'is SZOl·f/áll. A «zerei) kis kézikiinyvet.
I'lif/nzílót akart. adni benne blÍcsú'l'c;;,.'e{ők és búcsújárók számára.
(.;Ze! ra;j.zál)(1n elmondja, de más IJlics/Í.vezetők elmondósábólis köz
í:mwrt, hogya: ,ió z'anÍfH/okvezelők egy pi.llanatra sem hagyták
[ooloikoetaui« nélkül a népet, meluet uezettek; Esti meaoihenések
nér. IÍ!k ö.elJen és a eartindokh.eluen :iámlJOr beseé'oetéseldcei töltöt
ték az időt, ha már lwle/áradtak IIZ imádságba. E beseélaetésel:
trírf·',l/a (J. lertküUinNléld) noit: a ke.q,ljhel;IJ tr)rténele, az apokr'if
evtuurélincmok: elheszéiésc! Jézus é.'! Mária élelér61, szentek Ietten
dtii, különféle erkölcsi céleat.ú csodálatos t iirténetek, varJ:l! e[J,1/
('fJY hil/leli kérdé» meg1.'cszélésp. A búcsú-oezető szcntemberelc egy
része, ma.a« Orosz Is1?JlÍn is, szóno!d. khzsélflf(;ll'endelkezett. 11,1/en
kor 1w./óságos szentheszédekei, paras:zti horniliákat mam/ottak, néh«
seinie clraqadiatánh« /wjh,((. maaukat, Nos, az ilyen okrtüá.sok
számára készült kézildin:lJvecske ae Arann Kulcs.

Jlfil'líl 'lJal'mwk tt, kérdések Orosz l s!ván és az általal »eeeteii
búcsús nép teoló,oiai' tur/á,wil illetően? A száztizenöt kérdés-fe/dd
IUlqy,idból (J követ!cező csoportokra oselik: 1. Katolikus 'mi'voltunk
r;.~ ~i vele járó kiiicles.w;.Il fl tudásban és cr hitben. 2. A Seenilui
lornwí.r/ mibenléie é .., természete. 3. A.z ember »iseonsra Lstenhez.
hit. remény, «zeretct, terem/és, I.l ü nbcesés, rne.IJ1)áltás, ellYpni bű
neink. 4. A seentséoek, kiilösen kiemelve a gyónást. 5.A Szent
osfyábnn jelenlevő Jézus és fl' szentmise. 6. A lélek sorsa (1 halá!
után, végső dolgok.

Az eoue» kérdésele rne,lJfo.f/alrna<:ásá1Jal/, bi.zonyí!ékaiban és
magyarázatai.han fl lehető legJla'fJyobb egyszer'Űsé.qre törekszik.
Feleletei sok helyen eau szóból állanak; nem efJJ/szer pns<:fa. igenis
hől. »Van-e lsten? Felelet: Igenis, van. - Honnan tudod, hogy
1'f/11. /stt!n? Felelet: Mer! 1)OnnaJ.. teremiett állatok:, lefu];f, terem
tőnek i,'! kell lenni, - Mi az Isien í Felelet: a.z Isten önnw:,qáli'ól
oaló letttiikéletcsebb lélek. - Van-e az Istennek testet Felelet:
Nlncsen:« - Ahol egy-eml léteiben W/ll; nehezebben. érthető foga
lom 1)(1n, felbont ja annJli kérdésre, hogy 'uégülis egys.zerüigennd
r;s nemmel lru/ja.Jnc,fJ(u/ni rá fl. felele I et.

Az emben /liszon.rJát Istenhez Isten jósóf/rira és iga?m.ondására
('piti fel. Mert ae Lsten. jó é8 uraemondo, hinnünk, remélnünk és
szeretniiak: kell. A h.iiiinlc a Hiseekeauben. falálhaló mea. Remé
nyünket az imádsálIlIUl fejezzük ki, elsősorban aZ Úr irnádságá1ml,
s2pretefünkel]Jedi.q a parnncwlafok megtarfása által. »Kell-e Isten
ben bíznunk, remén,l/lenünk? [1'.: Lacni» kell. - Leoinkább mi által
lJizonyítjuk aei, hOr/Y Istenben remélünk? F.: Az imádság áUm!.
-- Melyik a le{!főbb imád,wig? P.: A miaJyánk,«

A ,Qllónás8f1.1 kapcsolcdban. közölt kérdégeiből é8 felele/eiből az
a mélységes kQnwly,wiy sugárzik, ahogyan népünk - különösen
annak. ft iériiréezc - fo.q:ia: fel e szenteéaet: "., . ezek által készii
liinl« el a seent {J:1Jónáshoz: I-eziir előtte való na:p minden. dolgot
félre kell tenni, Isiennek hálát adni, lway bűnben. nem haqyoU
menhnlni, z-szor a Seenilelket segít,..,égill hívni, ho.QY világítsa
meq elménket, juttassa eszünkbe bilneinkci, 3-szor gondolkozzu.nk
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mit vétettünk az Isten ellen gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy
a jónak elhagyásával, 4-szer meg kell bánni bűneinket, hogy I s
tent megbántottuk, 5-ször erős fogadást kell tenni, hogy őt többé
meg nem bántjuk.«

A maga egyszerűségében kedves, ahO/lY a szenimisét magya
rázza: »HánY' része van a szent rnisének? F.: Négy. l-ső az euan
gélium olvasás, vagyis a fölállás, 2-dik al felajánlás, 3-dik az Úr
[elmutatás, 4-dik a pap áldozása: - Mi/wr 'van a szent misében
evangélium? F.: Mikor a: nép feláll.- Mikor van a felajánlás!
F.: jJ;Iikor a pap az ostyát a kis tányéron felajánlja. - 1l1ikorvan
az Úrfelmutatás? F.: Mikor a pap Q,Z Úr szeni testét és vérét o
feje fölött felmutatja. - Mikor van a; pap áldozáso? F.: Mikor o
szent mise végefelé három verset csenditenek. - 1}Iicso(la késeiilet
Iel kell járulni as oltári szentsét) ieloételéhee '! ,F.: l-s,zör lel
künkre nézve tiszta, lelkiismerettel, eleven hittel, aláz'(/tossággal.
z-szor testünkre néz've éh gyomorral. tieeui öltözel1el és illendő vi
seleiiei kell járulnunk K riszt-us szeni iestéhez.«

Ugyanilyen egyszerűen [oaalmazza mell a 1)égső dolgokat is:
-Tesiűnl« ott vesz-e örökre sirba? F.: Nem nes«. - Há/feltámad?
F.: Igenis feltámad. - lIii/wr támad tel? P.: Utolsó ítéle/kor....

Orosz lstt'án Arany Kulcsa. is bizon.lJiljfl., menn.uire fonto ,I'

volna alaposan foglalkozni, az »Egy mai/yor ezentember- által
vágott úton mutszázadi búcsúvezetőinkkel. kéeirainiklca! és pony
1Jukindványaikkal. (s. L)

NEMZETI MARIA-KONGRESSZUS INDIABAN. A rnult óv
decernber 3-ától december 8-ig tartott a Bombayban rendezett
nagy indiai nemzeti Mária-kongresszus', Bombay három címen is
megérdemelte, hogy az ünnepségek szinhelve legyen: India leg
nagyobb és legmodernebb városa, az; indiai kereszténység egyik
fontos központja, s az első indus bíboros, Gracias érsek székhelye.
A kongresszust december 3-án dJélután nyitották 1110g" a modern
városrész szélén fekvő játéktéren, mintegy 80.000 hívő 'és több
ezer pap és szerzetes jelenlétében. A pápa legátusát, magát Garcias
érseket az ujdelhii interuuncius fogadta, majd Pothacamurv ban
galerei érsek megnyitotta a kong'resszust, hangoztatva beazedében.
m ily nagy mértékben lett »indussá-oaz utóbbi harminc. esztendő
folyamán. az 1921-ben tartott madraai Mária-kongresszus óta az
indiai egyház, s mily nagy sziiksége -van további hazai papi hi
vatásokra. Utána megkezdődött a v i lú g i hatóságok kikűhlőttoiuek
fogadása. Périer calcuttai érsek, a kousrr-ossz.us elnüke fogadta a
köztársasági alelnőköt, Radhakhrisnhnant, ·az összehasonlító val
lástörténet egykori Oxford-i tanár-át, aki vallásos érzéstől átha
tott nagy beszédet mondott, hangsúlyozva II val lási értékek fon
tosságát, a keresztény erények nólkü lözhotet.leuségét. az, ernberi
ség életében, sa keresztény felebaráti szerétet alakító erejét.
Utána Bombay állam mi niszferelnőke tartott beszédet: Iud'ia,
mondta, vallásilag tel.iesen semleges állam, de elismeri a vallás
embert és rnűveltsóget alakító sWi'epót és m iuden egyeö val lásf'e
lekezetnek bizltosíijaa vallás föltútlenül szabad gyakorULswt. A
két viláa-i küldöbt szavait Garcias kardinális köszönte meg', 8 föl
olvasta Nehru indiai mirrisztere.lnöknok a koug'resszuehoz. intézett
üzenetét. "Engem - irta Neh ru - a konm-csszusnak nem H val-



lási, hanem 11 kulturális és szociális vonatkozásai érdekelnek. Nagy
ra értékelem az, iis~töuzés,cket, nielyeket országunk műveltségi é,s
túrsadulmi fejlődésének ad. Szeretnők, ha népünk megőrizné és
kibontakoztatná gazdag' kul turájának teljes változatosságát, szeme
előtt tartva ugyanakkor a nemzeti és államegység szempoutjait.
Miuden kü löu közössórmek seg ítenio kell e nagy egység megvaló
omlását a k ü iőn szinok í'öuntartásával. India ma fejlődésének

egyik legfontosabb szakaszában ól. Régi és szilárd alapjain ujjá
építjük országunkat. Nehéz gazdasági és tiÚ,nmdialmi problémák
kal kell szernbenézn ilnk. Húromszúzhatvau rn il lió embert kell föl
emelnünk. Óriási föladat ez; kórjük hozzá e háromszázhanvan m.il
lió lélek közreműködósét, akárruiiyen vallásnnk a hívei legyenek
is. A katolikusoknak itt küldöm legjobb kívánságuimat-. Az üze
Ilet fölolvasása után zárószavaiban a kardinális arra mutatott rá,
mily sugárzó póldukóp« lehet ruinden indiai nőnek Mária. Az egy
ház azon munkálkodik, hogy ennek a példaképnek II szellemében
nevelje híveit, az állam által biztosított szabadságában. - A
kongreosszuson India valamennyi érseke és püspöke résztvett, mind
három Indiában élő r itus, a latin, a szirmalabár és a szir-malan
kár képviseletében. A kongresszus egyik legimpozánsabb eseménye
az az éjféli szent.mise volt, melyet a delhii internuncius mondott
százezer hívő előtt, s aza papszentelés, melvet Garcias érsek-legá
tus végzett a bandrui Mária-templomban. - December 5-én II vá
ro~ különböző termeiben megkezdődtek a kongresszus tanácshozá
sal, angol, maruti. tarnul, koukani és maláji nyelven, sok világi
hívő, férfiak és nők részvételével. - Külön érdekessége volt a
k:ongr~sszusllak a két kiállítás, Az egyik a mariológia teológiai,
liturgikus és egyházművészeti tudnivalóif mutatta be, a másik az
indiai ka.tolikus élet jellcgz,ertességeit. (e. h.)

MADAC\! D1L\:\IAI KüLrl'l'~lVl«~Nyg, Az l<~mber 'l'ra,gédiája
';,rtelmezését m iu d a magyar, nriud a kiIlfiildi esztélikaiirodalom
han sokan mezkisére ltók. Prohászka piispök maró kereszténvietlen
pesssimizmust látott benne, viszont legú iabb olasz, tolmácsolója
úgy véli, hogy miak Dnníe Isteni Szinjútéka hozzáfogható mélyen
vallásos kö\teméuy. Egyik legkoráhbi méltatója, Arany János
alapos Iontolgatúsok után arra az, eredményre jut, hogy az egész
»zempcntiából .u m íi nem pcsszi m ista és nem tag:adj:t az emberi
uern haladását. Kariuthv Frigyes szellemes megállapítása szer-int
amennyiben az ősaua végigúlmodja az egész emberiség történetét,
a drámai költemény egy elképzelt vallásnak, valami eddig még
nem ismerit ragyogó mitológémálluk lehetne az alapja.. Ugya.ncsak
ií villantotn, meg egyik krnkiiá han Madúch Tragédliáját úgy, hogy
yele mint »valaiui látvánvos revütélével- akar megnyerni egy
tl ín,gazuag' pesti vú.l lalkozót H művószct mecénásá.na k, viszont igy
a Tragédia az első csalódás után felocsúdó üzletemberben jobban
f'eléhresztotte az igazi embert, m int- amennyire csak pénz,ére szá
mító kalauza szerot.í.c volna: ueru pénzzel akar áldozni ti múzsák
oltárán, hanem maga is ked vet kap az íráshoz. - Akik csak Goet
hén keresztül tudták Madáchot »mozértoni« (mint a német eszté
ták nagyrésze), a darabban kategóriáiknak megnemfelelő. II Faust
mellett eltdrnüld ulkotást láttak. Mat-x isín részről legutoljára Lu
kár-s György mourlott vélemény t. Ebben egvrószt kétségbevonja,
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hogy az úgynervezett »álom mot ívu m« valóban álom jelleg-ű, más
részt helyteleníti, hogy a hős a. világnézete és tettei kőzt tátongó
szakadéket nem iróniával hidalja át, miut ahogy a klasszikus
rnűvekben szekták.

Vizsgáljuk részletekbemenés nélkül, egészbenéző módszerrel II

Tragédia értelmét. - Adám és Éva, miután ettek a jó és rossz
tudásának fájáról, kiűzerttek II Paradicsomból. Ezután a retteno
tes élmény után és átesvo uz első testi szenvedéseken, elalszanuk,
Adám álmot lát. Alma grandiózus rnóretű kónsorozat, melv 'a tu
dás gyümölcsébe belekóstolt ember nemes és nemtelen törekvé
seinek látsílólag történelmi egymásu tánját adja. Ncm a heg-eli Úl'
telembon happy end-esen (H(~g'eJl1él az Eszme önkiboutakozásának
története szerencsésen végződik, mivel az abszolut szabadság vé
gűl is a porosz államban ölt te s it'IC), hanem az úlomlátúst mezolő

ző élmények hatására nyomasztóan. Almainak főhőse mnva Adám.
.Mint ilyen, olykor konkrét történelmi alakokat ölt magára (Mi l
tiades, Danton, Kepler), de ezek gondolkodása, viselkedése esön
pet sem azonos .e konkrét történelmi alakok ész.iárásával, visel
kedésével. Ez egész természetes, hiszen míudnváian álmodhatunk
valósághan létezőalakokkal, azok ú.lmunkban is az ébrenlétben
tapasztalt funkcióik szerint járhatnak-kelhetnek beszélhetnek.
cselekedhetnek, mégsincs tapasztalati valóság, ami e műkődésük

'nek kézzelfoghatóan megfelelne, mivel álmaink főrendezője saját
tudatalatti világunk.

A tudatalatti világ működéséről - véleményem szeriu t - .
Madách a modern pszichoana.liz.is eredményeit csaknem két em
beröltővel megelőzve adott hihetetlenül ohiektiv képet a Trage
diában. Mint tudjuk, Freud és Adler úttörő munkássága után C.
G. Jung svájci Idegorvos kimutatta: a lelki egósílsóg alapfiWwtel(~.
hogy a bennünk élő eszmények ősképszerű formájával (az arche
typos-szal) életünket összhangba hozzuk. Ilyen ősképek mindenk i
ben éluek.ca férfiben női eszmék, a nőben férfi-ideúl, általábau
minden emberben Isten és Démon őskép, továbbá a legtöbb vallás
ban istengyermek és istenlányarchetypos. Ezek a képek minél
mélvebbek, annál ősibbek, annál függetlenebbek nemi, faji, kultu
rális korlátoktól. Ebből a szempontból nézve Madách »törtánelmi«
alakjai életcél-mintáknak gondolhatók,archetyposoknak. melvek
természetüknél fogva anakronisztikusak, A »gyógyulást«, megol
dást kereső Adám velük próbál meg összhangban élni. Az álom
látás egész folyamatára, váratlan elágazásaira (álom az álomban),
águs-bogasodására a tudnivág-yás fájának árnyéka vetül rá. C. G.
Jung »A tudat gvökerei« (Von den \Viurzcln des Bewusstseins,
Zürich 1954.) eímű legú.iabb könyvében ef,"Y ragyogó, hosszú ta
nulmányt szentel (Der Philosophische Baum) a tudatosság tudat
alatti őskéoének, az általa legújabban felfedezett archetvposnok,
a bölcsesség fájának. A lét homályos mélvségeiből It napfény felé
törekvő lombos fa (a velejáró kozmikus motivumokkal) az emberi
törekvések legszebb kifejező 'eszköze, Motívuma megtalálható ll.
népszokásokban,alehimiában, művószefben, vallásban, filozófiai
rendszerekben, m.indcnütt, ahol emberek nagvszabásúf alkottak.
Ezt a mozzanatot egvébként remekül ad.ia vissza fr Nemzeti Szin»
ház mostani rendezése olyan formáhan, hogy az álomképek ke
retekéntvakár Hellászban, akár Párizsban vagyunk, megragad az
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ősliget két hatalmas pálmafáda, a látománvos szinváltoeása.it p~

dig a fák közti futó felhőjáték érzékelteti.
Milyen Adám álma Madách felfogása szerint.f Ügy véljük, II

sztregovai filozófus-költő az álmot szorosan ig'az.ítva a bűnbeesett
ősapa lelki állapotához, a megváltás nélküli autonóm emberi tö
rekvések pesszimista oldalát akal' ba kiemelni. Figyelemre méltó
tény, hogy a Golgothán ,történtek nincsenek eseménvszerűen he
ágyazva az emberi kísérletek közé, maga II megváltás ténye nincs
bírálat tárgyává téve, Mégis a műben e körül forog miuden, hi
szen ami Adámotaz lÍr előtt mezhódolásru készteti, nem utolsó
s~rh~n li Luci~errel most e..l őször sz~m~)eszúJI~ Éva, utalása a lVleg
valtora: »Ha ugy akarja Isten, majd fogmllZ,[k lYIas a nyomorban.
nk i eltörli, (t. i. a bűnt és nyomort) 'I'eetvériséget hozván a vi
lágra.« S e' Valaki fejé már megtörlént vissza.hozhutuflanul a

. nemzedékek első útbaigazodása: Éva - anya lc.tt,
Madách Lucif'erje lelkiismeretfurdalástól terhes, hamis törté

nelmet mutat ó álomképsorozatot túr fel. Ennek az, álombeli P08Z"

szirrrieta történelernvizióuak feloldása semmi esetre se lehetett
volna az, ha a főhős saját sorsán ironlzál, Az irónia tipikusan
tudatállapot, mégpedigallnakelég' magas foka. (Gondoljunk n
szókrátészi »eiróneiá-s-ra.) Teljesen hiányzik az úlmodó, ösztön
világa ha,tásaalatt lévő emberből. Lucifer »iróniája«s.em a bal
sorson felülemelkedő derű, hanem az öng'yilkosságbn kergető, ka
vargó indulatokat aláfűtő gúnyt. A katharsis csakis ébrenlétben
következhet be, s mivel az író most már a felébredt ember reális
lelki világát adja, nem egy újabb ellen-képsorozat révén, hanem
reális hi tb-vli megerősí,tésse!, vagy ha úgytctszik »dcus ex maehi
na-i-val. (F. A.J

SU;LJEGYZETEK A TRAGÉDIA RENDEZÉSÉHEZ. A to
hangsúly azon WIn, hogy t r ct a é d i a : -megrendílő összeomlás.
namJszer'Ű kiizdeiem; amelu kudarcbn hanyatlik. Ennek éreetetése
nélkül ae álomképek sorozola 1)Q,lólmn csak »tiirténelmi revű-,

meoeleuenedett iskolai [aliképek, Soha mérJ úgy nem éreztem (/
tragédia. le1lCgőjét, a/mely egyre nyomasztóbbá, fojto.qatóbbá vá
lik, mint a Nemzeti Szinház mostani felújításában. S amit a kö
vetkezetes rendezői vonalvezetés éreztetett, azt nyomafékoztrn, egy
lidércnyomás mindinlcább fokozódó súlyával az összes álornJcépek
egységelwn iekete horizon.i«;

*
A »mennu« színrehozatala minden. Tragédia-előadás legsúlyo

sabb keresztje. Ermeférfhetiink az angyali sereg realista beáUítá
sásml, A szintuiz maradjon seinhtie és ne költözzék át a fil-mmüvé
szet, ill. rt lJrafika: él, pikiura birodalmába, különösen ne, ha misz
iériumoi ;iátszik. Különben is ideiren. tőlünk az a, világszemlélet.
amely rt mennuet csak eszmei helynek tekinti, lakóit pedirJ 1Jalós
lét nélküli etuonisáooknal« s ennek következéseképpen húzódozik
valószerű meaielenil ésűktől; Ilyen fe [forráshan az Umlt pl. su
gárzó fénykoron.q jelzi, az arkangJJalokna:k csak hangjuk hullluü«
és csupán Lucifer áll előttünk konkrét alakban. .

A mosian; felújitás nem e nuomokon. jár. Csak sajnálni lehet.
hogy az Úr szava hangminőséglJen és a dikció méltóságában nem
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lcéoes folytatni azt, amit díszlet és viláf}itás a maguk nyelvén
már sokkal pompásabban előrebocsálottak. Az új rendezés az I s
ten trónját a nézőknek háüol, a szinpadnyílás felső sarkába he
lyezi. Szédítő magasságából elsöprő erejű fény ömlik alá. A hi
erarchikusan tagolódó mindenség az Úr királyi székének zsámolya:
ezt seimbolieál.ia ae egész szinpadteret belöltő s a haiárlalamba
vesző lépcsővet. Nem hiba, sőt az író mondonioaloiához visz kö
zelebb, a gyermeteg onouaü nép s a térdrehulló arkangyalok való
szerű bemuiaiása: Az Ur a 'végtelen jóság és végtelen erő. Közelé
ben mindenki más gyermekké válik. Még a föld szelleme is, e
»rém«, aki »iinlcorében: végtelen, erűs«, ~z égi karban »kedoes ifJú
szellem», »gyönge és szctid«, EfJyetlen jogos'ult attitűd Ut a ra.
jongó térdreomlás. Ebből következik, hogya hiteles Lucifer-maszk
hoz nem tartozik hozzá sem a mephistói seemiildiik, sem a ld
ábrándul; világfi keserű száiállása. Lucifer szép. Ami elválasztja
az angyalseregtől, az mindössze, de döntő 'jelentőséggel, pontosan
abban áll, hogy ő megpróbál »felnőlt« lenni a sok gyermeki. lélek
között és hogy »imh.iiten. áli«, míg a többiek önfeledteni térdre hul
lanak; Önérzete épp ae ellen lázad, ami ef/yedül természetes és
egyedül boldogító az Úr nagyságának sugárzata alatt. Igy seűk

ségképpen ellenpólussá kell magát emelnie. Ez bűne és büntetése is
egyben.

De kárhozottságát itt még nem érzi; nern görnyedezve som.po
lyog, hanem magabiztosan indul kiilön útjára, háuüiordü-c« az
Úr trónusának. Kudarca majd a mű zárójelenetében mutatkozik
meg, amikor keserűen, s talán némi irigységgel is tesz megjegy
zést a fejlődő »családi jelenelre«, amint látnÍft kell. hogy Adám 
mindenek ellenére - szintén a gyermeki magatartást választja és
oisszafordul az Úrhoz.

A római szin. választóvonala Péter apostol színrelépése s a
glóriás kereszt ieltűnése a;z égboltozaton.

Szerencsés ötlet, ha a rendezés meglátja Péter alakjában a
n é p fiát. De nemcsak látni kell, hanem láttatni is. Péter nem
léphet fel egymagában, a társadalmi háttér, a tömeg nélkül. Ahogy
az apostol beléphetett az orgia fényűző szinhelyére, úgy - szavai
közben - beszivároghatnak kíséretének tagjai is, egyre számo
sabbath egyre inkább tömeggé sűrűsödve, s mire Péter - az alap
szinpad közepén - kimondio: fl, végső szentenciát:

«El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék,
E nagy világ mosi tisztuló színéről«,

szavainak illusztrációjaképpen ott szorong az oszlopok tövében, a
köröskörül emelkedő lépcsőzet tetején Róma szegény népe is és
néz l e f e l é, meodiibben/oe és szánakozva, a ti.1JOrnyázúsban meg
dermedt, gazdagságukra és hatalmukra méliallanrui vált kivált
ságosakra. Éreznünk kell, hogy most ő k k ö vet lee z n e k. Ahogy
Péter szaoainalo is - igénytelen megjelenése ellenére - fönsége
sen kell hangzaniuk. Ha; másért nem, azért, mert a, nép igazsága
szeni,

Az égen megjelenő kereszt pedi.q ne legyen templomi vagy
heraldikai kellék; ne legyen pl. olyasmi, ami n bőjli időben az
oltárképeket takaró »Hunuertuchr-ra illő, a ravatalozók dekorácio-
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jara emlékeztet: fekete zászló egymást keresztező fehér "pólyák
kal«, V aau fogja ál a liorizon. egészét és CL 'végtelenbe fussanak
.~zárai: íl/Y eeeluüoloin«; szimbolum, CL parusio. és a világítélet jel
cénue. Vagy - am i Ialan. inkább lviadtich. elgondolása - legyen
Consuuntiwu« kereezt.ic, a "crux monoarosnmaiica», hiszen: a római
('!Jen jelenik mei). Ducifer sza.vnira:

"A ,qlória I/n lassan elveszett,
Mé.q megmarad a véren.q.ző kereszt»,

fehér fénye vörösbe csa nhrü. át s akkor olyasféle lesz, mint az
éare ra.ieoládá véres kard: el/Y Saoonaroláh.oe méUó látomás.

*
A londoni vasar haláltáncba torkollik. Adám értelmetlennek

látja a modern nagyváros, a kapitalisto: ipari kullura tiilekedéséi.
Lucifer tanítja meg, hogyan láthatja mindezt "szelle mszemckket-,
tehát a lényel/et a. külsőségek mö.qött li az emlséget a ziirzaoarban,
Ime, a vásártér hatalma.'!' sírgödör s a 'vásári tömkeleg nunden
egyes eleven részecskéie voltaképpen a sa.ját sírján, a halálnak
doloozik: De nem II Halál dolaoeik: helyettiik. Nem rémalakok; nem
a Faustbói ismeretes lemúrok kezében peng - ielcsleaes miseti
cizmussal - a végzetes kapa. A karakterfigurák ne téilew sOl'fala't
álljanak, hanem maouk. dolgozzanak egymásnak adooar-o« a sír
ásó ezerszámot. mint aho.qy saját epitáfiumukat sem má» mondia
el helyettük! Ez Madách gondolata, amit semmilyen vilá.QnézetŰ
rendezésnek sem szabad szem elől tévesztenie, de kiilönösen nem,
ha egy rendezőnek lelkében ott él a szükségszerüen, belső loaikxi
jánál fogr)(/. P1~sztulásra, itéll, tehát iil/sírján dolrJozó lwpitalizm.us
marxi bizonyossága. .

Az önpusztító tülekedés hátteréből annál mcg.oyözőbben emel
kedik ki aztán Éva felmagasztosulása. Ő az »ember ae emberie
lenséaben», ő a tiszta humánum, am.ely egyedül érdemli, hogy az
általános puszlulás/Jól a. ;jőpő 1Íj 1'Uá.oá.iJa tiimenelcediék.

*

A [alanseier; szín n ('m a szoeuslí.zmms kritiJ,·ríjfl. fl/az, Adám
ft londoni képben. (I, lwpila1izm.us 1'ilá,r/ában áh.itoita mett ez't a
megoldást, de nem, ('.'J.lISZ;erücn i·.ouzsá.'Jot akar annak ilIazságialan
ságaival szmn1Jen, h-anem: mindcnekclőli rendet kinin ae ember
telen összevisszaság ulán, Az éezseerűsé«. a t u d o m á n JI hoe
zon megváltást és gyógyítsa 7Je azokat (l1 sebeket. amelyeket a
szabadjára. ha.!7J}olt iiszlij;wmber tiilekedése, egmnáson (iI.qázolása
okozott. A falanszter jelenel tch.ár, rnin,f az emberi fel.iesítők(>pes
ség leocsúcsának, a t udonuin.unak tragédiáJa. kap rendkivüli ,je
leniiiséuet a Triutédi« cgészé/wn. Kuierűl u.'J.1Janis, llO[J.1J a tudo
mány képtelen me.lJoldan'i azt a hatalmas három [eladot ot, amely
nek vállalása az: emberiséo reményeinek lctéteménuesé-oé tette.
Nem tud "orqanizálni«: életet meeierséoesen, »lcmbikbcm« előál,lí

tani, nem tudja pótolni az etture hülő Nap kimerülőben lévfi ener
i/iaké.'tzlelét é.'í nem képes az' ösztönös eqyüt!('lés (s.<:erefm.í. pár
calasztá», sziilői nevetés, clJyéni haj1aJlw,Jcon alapuló munkalelose
Irig) helUélJc emberh cz méln) tár.wulaIn1.Í életformát konstruálni.
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Ezt a hármas kudarcot kell a rendezésnek kiemelrcie, aláhúznia. A
Ialomseterben: uralkodó embertelen szirjOl' sem más, mint a termé
szettel való rabloüazdálkodá« megakadályozása, katonás fegyelem
abban a szörny'Ű kiizdelemben, amrlyn az' cmberisé« iinsorsáért:
életfeltételeinek néhány évszázaddal voM meohosezabbitaeáért vir.

1lfadách álláspontja tehát nem (I. reakció, hanern a kultúrpesz
seimiemu«, amely éppen ft [olam.szteri látomásban éri eV tetőpont
ját. Mindebben az ft leainkdbb meorendiiő, hogya tudomány az
emberi lehetőségek non plus uttrá-ja; ha. ez is csődöt mond, javí
tást már nem remélhetünk és az emberi kultúrfejlődésvéglef/
ki7átástalan zsákutcának l>izonJ/I/U. Sem enzména] ninc,\' t01Jább.
sem eszközök! Érthető te/ilU, hOflY Adám (' pontonl undorodile
meg az ember eaéss: rJiláf/á1ól s a folyarnatot nem folytatni. akar
Ja, hanern kiszakadni belőle. Menekiiln: a Földről! Az' eszkimó
:iégbefam/oU vi.lága már nem tovább; fokozódá.~, hanem csupán
utolsó r/örönrf.1J eszményi törekvéseink koporsóJán.

Helyes volt tehát el nem hagyn;, mint ahogy ne m is sza
l> a d elhagyni az ürjelenetet, noha seinreuitcle etkerűlhetetlen
technikai tökéletlenségekkel jár. Az ilyesmi csak filmen volna
bántó. A miseiériusn szinpadán természetesnek találju/,', ho.qy be
kell érnünk jelzésekkel (l, teljes realilás·i.génue helyett.

*
A iinál ébnn az új rendezés har/Yomán:lJhü és leitér az állás

fogOtaláselől. Hogy a végső meuoldá» értelme Madách nézeie sze
rint pontosan miben. áU, az/' a Tragédia sZö'vcl/e nem fejti ki 'vi
tathatatlan egyértelműséggel. A »/o'iul} é,~ lJIZI'(l biezál« tuldn
csak a »8pcrare con;lr({ ~;pe'm« romaniilcu» ullifiU,iének.. kiieiezese
oolna t A költő b'Íztafó igéje a ,~zalJlldsá.qi/((rc hulaiua. ulám rc
mémnresetet; nemzetéhez ? Biztos, noo» nem csupán ennyi. Va.IJY
fl Schleiermacher által hélyviselt irracionáli«, érzelmi hitbe vnló
menekiilés az értelem, fl, tudatos törekvések nJIill'árwaló !ral/édiája
után f' Ha így 'van, ak/col' Klaoe» [áslrüánulc csodálato« 'inver
zi.ó,jaképpen Ut a »Iélck« lmőzi le a »s2cllc'IIwf«, II Luci]eri hideg
érlelem fojtoya/ó polipkarjai erőtleneknek lJ;zonyulnak: a teljes
élet lép jU.'Jaiba minden érzelmi seinéce! elmütt.Éwl örök asszo
nyisá.qa tárul ki tehát és váll,j(J, meg Adáma!? Talán.

fl oeztink; - s fl. szövet/he,?,' is - mindenesetre lcö.zelelJ1J áll 0.1/,1/
harmadik értelmezés. Adám »rém'Ílő látá,mi«i,fJa,za./c 'voltak, a Lát
tnló, Lucifer hazudni nem akart, csu pún. nem mutcühultn, mea azt,
amit maga. sem Láthatott: lsten seándékait. A nuuniramaradt ter
meszete« emberi törekrJés szüksélls.?eI'Úen l.rauikus : minden alko
tásáool. az enyészetnek doluoeik: és, ha rnél/oly tárJolból is, fl. vi
lághalál elkerülhetetlen sirin. tátja ni mindeni elnyelő torkát. De
ha az Ur ú.gy akaria, Ö mar/a még 'nwur'áUltatjlli az embert s (l

kegyelmi rend/Je emelve a földi rJilág mellell egy másik '/)iláu
polgárává. is teheti. A Föld ae érdemszerzés le ü z riő t e r e csu
pán, a. cél s II flyő.zele1n, amelyet b í z v (I; uárunk, II természetfö
lötti létrendböl 'int felénk. Ezért csendülhet meq Éva ajkán a
Megvált6 eljövelc.·ét igérő prófétai örömhír. Sől ha az Úr úgy
alw1'jo., a fenyegető 1,ilágr,ég sem lesz megsemmi.sülés, harlem új
világ seűletéee és a természet meadicstiiiléee, ameiuben. »ú.j ege
ket ésú.j földel »árunk» (Pét, Il. 3, 13).
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Az így értelmezett befejezést (( s.<:ereplők alkalmas pa.ntomi
mikxiia mellett elsősorban n 'világításnak kell megjátszania. Adá-
mot (~ magasból á:radó hófehér, maid aranyba melegedő suadr
özijn illeli körül, amely egyre erősbödik, seinie markolhwtóvá, vts
lúságosabbá válik, mint a Lucijerrel együtt homályba tűnő föl
di. környezet. E.<: a megoldás a mű gondolatmenetének sérelme nél
kül fontítja át opHmizrnusrn a Tragédia sötét hangját. Nem fo
kozz(~ le hiába1)alósággá az embernek n(ngys~erű, a jobbért ui
rott ttirténelmi harcnit sem és pszichikaila,Q is, szcenikailag iso
ler!1elemelőbh firuílét teszi lchetől}(;. (Medvi.gy JtIihály)

A Z JSAn~HgTLEN EMBI<~,R 'l'ANÚSAG'l'É'l'ELE. F'ranciaor
-;:lúg sokszáz kolostoru, apátsúgu közőtt Pontigny nem foglalja el
HZ utolsó helyet. XII. Pius :pápa mult év N agyboldogasszony nap
jim, n ciszterci rend legbcnsösógesebb ünnepeinek ezvikén, ezt a
kolo stor t szemelte ki, hogy székhelye legyen a Franciaországi
YU"szió (Missiou de F'rauce) nullius praelaturá.iának, (Nullius
lJraelaiura == olyan egyhúzmcgye, melvet a pápa kivett a püs
pöki joghatóság alól és pű.spőkkó nem szentelt pap kormányozza
püspök i jogokkal. Ilyen nálunk a pannonhalmi főapátság.) Ennek
<I prolaturánuk vezető prelátusa lesz. akit egy püspöki bizothcíg
választ. A kinevezett prelátusnak helytartója is van. akivel együtt
viseli gondját papjaiknak. Természetesen papokat is vehetnek fel,
h,hút kul lógiurnuk éH szcminú riumuk is lesz ugyancsak Pont.iznv
ben, papjaikwt pedig az egyház.i re11(1 szentségóben »titulo i11ission-i-s
(Jnl/ilw« vagyis a f'runeiuor-szág-i Mi8SZÍÓ címére szeutelik fel

Ezek a papok. akik mosí nekikezdtek apostoli munkájuknak, a
századunk -kis útján- járó ismeretlen embert akarják keresz
ténnyé tenni és a megváltás gyümölcseive.], kincseivel megismer
tetni. Mit kell tennie a mai kor ismeretlenségben maradó embe
rének, hogy »övé is legyen a mermyek országa«~.Élnie kell az
evaugé.liumot, ti kereszténységet. persze, nem Iitogtutva, nem fa
rízeus módra maga előtt lármát csapva, hanern mint a zsoltáros
mindent mcgterruókenvítő csendcs esője, Nem új tanítás ez! An
uak az ismeretlen embernek is végre kell hajtania a régi idők
cOYtl'ersio morum-ját: megismern], szcretni és szolgálni az élet
111 inrlen területén Tstcnt és ezál lal felkészülni az örök életre.

A mai vi1ág emberének akúr világi, akár egyháxi, ruiudent
Ie IwU vetnie, ami nern isteni és ami nem szolgálj.a a rcrmósz.e.(,
i"'leüit. Isten i ránvitú.sút nemc-uk ti g'yúnási intelem, vasárnapi
s;~entbeszéd meghallgatása jelentse, hanem a következetes, állandó
(le ugyanakkor talán ruurvnn hótközunui. nagyon szürk» t>a11úsá t (' 

tételében, mert nem ismeri meg ti hétköznap piacán Isten útját,
keskeny ösvényét. Pedig ma talán Isten osak ennyit követel tő
lern, csak 'a hivatalfőnök durvaságának -elviselését. az elárúsító
helyek tolongásának közőnségességót,csak a társbérlőm zsarnokos
kodását, Tehá,t ma csak erre uiou.dok igent Isten akaratából. Le
het, hogy Lsten esetleg később több áldozatot kér ... akkor arra
mondom, hogy ».legyen meg a Te akaratod«,

Évekke,l ezelőtt olvashattunk folyóiratunk hasábjain li nagy
francia világi apostolnak, a T'émoumaae Chrétien munkatársának,
Josep! Folliet-uek cikkért II korszerű szentről (vö. Vigilia 1950,3-7).
Ed :a korszer-ű szentsóget kell életünkké tenni, ha ma üdvözülni
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akarunk. Ki a szent ? - kérdeci n régi aszketikus iskola, és meg
is felel rá: aki hősi fokban gyakorolja az erénveket, A nua i s
kolája ezt aprópénzre váltja és így fogalmazza meg: a szenbsé.g
az állapotbeli kötelezettségeinknek hősi fokban és sze.retet.tel tel
jes vállalása és elvégzése. A »rcndkívül i« ma annyi: tökéletes
nek lenni a rendes dolgokban. Ahogy egy volt tanárom fejezte ki
a szemináriumban: surruü.ureí. ncuurel-s-nuu.uret surnaiurei, vagyis
természetfelettien végezni tennészetes dolgainkau éSHZ éle,tszentség'
feladatait magukból fakadó természetesség'gel bemutatni környe
zetünknek. községünknek. hivatáskörünknek.

Ugyancsak Folliet-nek a megúllapítl.ása, hogy rége'll az óle t
szmltségaz aszkóz.is szinto sportszerű végzése volt, ma, ha rnegen
gedik olvasóirn a jelzői, eg'yszerűbb, emberibb, népibb IeH. Kőhú

nyász hivem ott w szobi kőbánvában nem akkor lesz szent, na éj
szaka 500 Miatyúnkot imádkozik el vagy akár az egész zsoltáres
könyvet, hanem akkor, ha elvÓ!gú kölelc'ss,égót, ha komoly, józan
életével példát ad családjának és másoknak iH a mindennapi élet
keresztény módon való élésére. Az erdei dolgozó a börzsönyi he
gyekben nem akkor' lesz küvetondő példa, ha csak káposztalevélen
él és ostorozza magát. hanem nkkor, han oSiJlúdi életben tudja.
vállalni Istentől adott minden kötdességét, a. gyermckáldústól
kezdve a szidalmak, a bajok, a megpróbúltatások kisebb-nagyobb
keresztjéig. Egy szóval: élclLünk bensö fegyelmével Krisztust kell
sugároznunk!

Nemcsak ou l iturg.i;íban, az életben is vissza kell térnünk az
első keresztónyekhez, Vu.lóság ha.n ugyanoda nem ju tun k el, mert
a ti,irtéllclem görhé;je snirúl isun hakul, de eljutunk hozzájuk úg-y,
hogy ugyanannak az, Evunjréliumuak élő Iorrúsn.ibó l merítünk.
_Mauriac-nál olvastam : vol takóuen mi vagyunk u"első kereszté
nyek, akik iernét ujra kcz.djük a k cresztóuvsóz nagy kalandjár
és a ruuguuk m ódján akarjuk ll!l'gúlni- Iv10~~f már II »mi kalan
dunk és koekázatunk- olyan mértékbon árad a környezetünkre,
amonnyire megvalósí(jnk az eVill1góliullli eru hor fogalmúi, )1j·zzel
egyidöben azután ütött is annak Ll ll'ilP;Y seregnckníl órája, iuelyet
"meg sem lehet szúmlál ui«, Illert cl sZeJJt,:,;ég· nem lesz különleges
ség, hanem akarva vagy nom akarva, oz leHz minden hívő ke
reszténvnek a sorsa. tanúság-tótelo.

A régi idő szen-t je a vértanú volt, akinek vallomásaiti az acifi.
marturum. tartnlmazt». lWa egy korszak elót I kettős tanúsásrot
kell tennünk: eg-yrbiílt tetteinkkel és szavn.iuloknl íl Legnagyobll,
a föltámadt, Ki-isz.tu« mol le tt, músrúsi:J petIig Nciszentségünkk(,j.
hogy Krisztus Bl és szen t, A mai tnllúsúglcvö hitet tesz II test és
'a lélek dualizmusáról. nem veti Illeg' a testet, h iszon Krisztus is
valóságos te,·,t,et vett. fcl, do nem i steu ifi ato.,:t"l; hanem tlik::']('
tes összeolvadásban egymás me1llé helYI',zi a kottót. l ijzé r t pártolja
a gazdasági és szociál is k utatúsokat, előmoncteleket és újításokat.
mert éleJszinvcmal alatti élet az isteni he1w[úsnak is akadálya. De
ne gondoljuk. hogy mindez az áltnl ánosrn szabott "mai életssent
ség« azt jelenti. hogy rriost má.r nem kell Ieszá.ll.ni a ia léleknek a
mélvbe és otlt töl tekeznie. 'I'öltekezu ic kell n szellern összeszedett
sézével, imával és elmélkedéssel. Ei:z.el kell sokszor áthatnia II
kereszténynek olykor látszólag' Iélek tel en rnnn k á ját.

- Az "ismereOen- ember-s-uek hiís,nek 1\<']1 le n n ie. aki m indc-n
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napot külön megszoree, megszervee az Istennek, Csak az, áldcsa
tokra emelt élet la katolikus éle,t.ahol mindennap felvesszük a
magunk kere,sz,tjélt.

Az ilyen ismeretlen élet bete.tőzésea szeretetnek, nevezetesen
a felebaráti szcretet, mely mindenki iránt úgy viselkedik. hogy on
nan lehessün Icmérni lsten fellé irányuló szeretetét, Bele kell vetni
magunkat a szerétet Iáugkarjaiba, hogy akár mint Isten dicső
ségére világító lámpásként, ahogv I~L nagyszomhruti liturgia fe
jezi ki, vagy tűzben égő tömjénként, hog'ya Szeutirás szavát hasz
náljuk. de mindenesetre ragyogó tűzlángnak (Sirák 50, 9) kell
lennünk.

Akkora Szent,utY,a kívánsága szerint nemcsak azok a mísz
sziós papságra hivatottak, hanem míndazok, akik Krisztus kül
detésében akarnak hatni, világítaní és melegíteni, békét visznek
oda, ahonnan az eddig menekült, szeretetet virágoztatnak ott. ahol
eddig a társadalmi osztályok meg nem órtése dühöngött, és á
kétséggel gyötrődőknek lelkébe sze,re,tetlet gyökereztetnek.

(Kormoe Oltó)

MAGYAR FőPAP AVIGNONBAN. Ki sejthette, hogy a sok
udvari, pap közt éveken ~ Avignonban settenkedő Stephanus
praepositus magyarországi származású? 1lJegtudhatták ugyan.
hogy pécsi lJrépost, Azonban több magya:rországi káptalanban tíz
éven. át kinevezett kanonoknak csaknem fele külföldi származású.
Abból a körülményből tehát. ho,qy István a pécsi prépost volt,
nem lehetett nuuruar származására követk,eztetni. A látszat in
kább e,z ellen szólt: sohasem hagyta; el Avignont. Mindazáltal ma...
gyar, mégpedig tekilhtélyes, régi család sarja: Harkácsi István.
Ezen a néven osonban. nem ismerték.

A szigorú erkölcsü XII, Benedek pápa, a fölös udvari sze
mélyzetet és az ott lebzselő [aoadalomoadáseokat legott trónra
lépte után elhesseaetie, Keménuen. őrködött a székhelykötelezett
ség megtartásd:n. Felismerte azonban István prépost kiváló mun
kaereiét, értékelte feddhetetlen pa.pi életét, felmentette a, residen
tia-kötelezettsé,f/ alól és maga mellett tartotta. Szinte »megörege
dett« az udvari szolgálatban.

Alig hunyt el húsz éves főpásztorkodás után Ferences László
kalocsai érsek, Avignonban mindenki Istvánt tartotta az utód
jának. De nem így Ma.qyaro1'szágon. Itt mindenki úgy uondolta,
hogy Károly Róbert király régi jelöl je. egykori házi orvosa, Gi
acomo da Piacenza ae új érsek, A békeszerető pápa leplezte kínos
meglepetését. Nem erőltette Harkácsit az érseki székbe, aeonbon.
el sem ejtette őt.

Hat éven át betöltetlenül maraát az érsekség. Harkácsit to
vábbra is érseknek címezték a pápai udvarban. egy oklevél még
három év múl-oa is »választott kalocsai érseke-nek: t:ünteii fel.
»Jogila,q és tény'1eg« aeonbon. üresedésben volt az érseki szék..

Időközben elhunyt XII. Benedek pápa, majd utána három
hónapra Károly Róbert király. Új kilátások nyiltak Harkácsi szá
mára. Helyzete Avignooba,n az új pápa~ VI, Kelemen trónralépte
után is kedvező vou.. Odahaza., 1lJagyarorszáuon osonban még min,
dig féltek t61e.

Nag1J Laiosnak: UU1Jallaz volt a jelölt.ie, mint Károly Bobert-
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nek: Giacomo da Piacensa cs.anádi p{lspijk. A határozott jellema
VI. Kelemen pápa nem sokáig várakozott a,~ érsekség betöltésé
vel- Azonban, a magyarországi főpapi, székek első úetöltése al
kalmánial, nem. akart mindiár: ellentétbe keriilni a királlsjol; Fel
áldozta a pápai udvar .ielöltjét, Harkácsit, de nem nevezte ki
Nagy Lajos jelöljét sem. At/lidaló megoldást keresett. Lemondat
ta Harkácsi István 'választott érseket igényéről. Azután Nagy La
jos egy másik kedves emberét, Kobali László zágrábi püspököt
tette meg a hat évvel ezelőtt elhunyt Ferences László kalocsai
érsek közvetlen utódjának. Ugyanakkor kinevezte Giacomot Zág
rabba; Harkdesit Csanádra.

Ez a kényszermegoldás Harkácsinak neH! szeate kedvé], Fel
mentést nyert a székhelykötelezeitség alól. Olt maradt Avignon
ban. ~ltlásfél éven át viselte a, »vúlúsziott« csanádi lJÜspöki cimet,
amikor megüresedett a veszprémi püspökség. Akkor ehhez tarto
zott (t mai székesfehérvári egyházmegye a székeetehér-cári és a
budai prépostsággal és káptalanna/, és egyike volt az ország leg
tekintélyesebb egyházmegyéinek. Előléptetés volt tehát Harkácsi
számára a Szentszék részéről történt »átheluesése« a veszprémi
püspökségre. Nagy Lajos belenyugodott ebbe, jóllehet Harkácsi
nem volt az ő jelölt;ie. Püspöki székét Veszprémben "Sem foglal
ta el.

Avignonban még mindig érseknek szánták. H azájáúan még
mindig rémületet keltett: Magyar főpap Avignonból ! Most ismét
volt a királynak jelöltje a kalocsai érsekséüre. Miklós pécsi. ka
nonok, királyi titkár. A Bzeniszék minden királyi ajánlástóZ; be
mutatástól 'vagy káptalani választástól függetlenül, magának tar
totta fenn az érsekség betöltését. Nagy Lajos érezte, ho.qy a ke
ménykötésű pápával szemben nem fogja saját jelölt jét győzelemre
juttatni. Ezért ezt a szokatlan kérést terjesztette VI. Kelemen
elé: Ha már nem lehet kalocsai érsek a király jelöltje, legalább
ne net'ezze ki Harkácsi Istvánt! Összeült a kalocsai és a bácsi
káptalan és főpapválasztó-jogával a király jelölt jét, Miklós tit
kárt választotta me.q érseknek, Bevégzett tény elé akarták álli
ta,ni a pápáf. Hasztalan volt minden. kűsérletezés. VI. Ke/emen
haitluüotlan. maradt, túltette magát minden aügályoskodáson. Nem
tétovázott, nem félt a kö'vetkezményektől: kinevezte Harkácsit ka
locsai érseknek. A káptalanbeliek megszeplJentek, restelték kánon
ellenes el.iárásukat, megtorlástól féltek; a király azonban megta
gadta a kinevezés elismerését és az érsekeéuet belöltetlennek nyil-
7'ánítot.ta. .

Hamarosan, jóra fordult minden, VI. Kelemen pápa elérte cél
ját. Teljes elégtételt nyuithatott Harkácsinak. Ezután kedvében
,járt Nagy Lajosnak: pártfogoltját, Miklós titkárt kinevezte pécsi
püspöknek. Ezzel a királyt kiengesztelte. Nagy Lajos ezt irta
Avignonba: »Nem. akarván engedetlen fi.ú módjára viselkedni,
Harkocsit elismeri érseknek». Ilyen módon Harkácsi végre beju
tott abba ct révbe, melyhez már kilenc évvel ezelőtt' oly közel
állott.

Avignonból haeoiéroe minden. erejét egyházmegyéjére összpon
tosította. H ogy még rövid időre se legyen kénytelen székhelyét
elhagynia, [emerdést kért és nyert arra; hogy hivataloe látogatá
sát a Szentszéknél »meubieottia« útján eszközölhesse. Teljes cré-



lyél'e 't/olt sziikség az érsekség rendbelwMsdra. Hivatali elődje, a
1114,. említett László érsek noou fervekkel 'foglalkozott. Többek
közt egyházmerlYéjének új székhelJ/et szemelt ki: Péterodradon. Az
ottani királyi palotát szándékozott érseki székházzá átalakíttatni,
továb/Já új székesermházat, tizenkét kanonok részére lakást épíf- .
lelni. Sok pénzre volt szükség ehhez; nem. valósíthatia meg a re
iormler-oeket, arióssá(fbrr keneredett. Ezeket örökölte Harkxicsi
Rendezése céljából 1t!lír Lás.zló érsek me,qadóma.tfa a papsáqot, Ez
azonban nem fedezte a tartoeisokat. Most Harkácsi arra kérle a
Seentseéket, hogy »az adós.'l:ÚrlOk tiirlesetéeére és rendkh)üli terhek
uiselésére« kétezer eziisimárkáro. rugó »seerénu« szeretetsegél11t
fI.//iijthf's!wn as hseki toriomdnudho« tartozá egyházmegJ/ék klé
ru.';a. ldirében, A Seentezék; bár a, lehetőséq szerint teljesítette! Har
kácsi valnrnenn:l/i kérését, ennek csak. részben adott helyet: mea
en,qedfe, hoa» »,,'aifÍf« eonhsiemeauéiébcn. a pnpsáf/ot me,Qarl6zta.ssa.
!r/Y é1!ph>n ál 1,i.'lelle Harkácú (IZ (fi'l.1m,qi terheket. t:rseksé,Qének
ea.?/ birtoka, llit}/as;mmbaf. má,'1odik himrdali előde (Ilalt csere út»
,ián SzécsénJJi T'amá« erdélví. 1,ajdn kezére .futott. Ez a csere sp
relmes /loll az érseksénr«, Harkácsi meqki,'1P'rArte a csereseerződée

hl'l'nytelenífését. Egyébként is 'iparkodott őrködni érseki ioooin.
Tudomása szerint azon r'. címen, hoou »fL szerémi pÜHpökséf/ a
kalocsai érseksé,fJből keletkezeit«, fl szerénü püsllöksérmek köteles
sé(Je i'OU a kalocsni főemlház»JP,!l/le klerikusainak: pappászentelhe,
továbbá az ?.Qyhrízrnefl,lJP t.eridetén. rt. templomok és temetiik fef
sZP)1,felése ,5,'1 szükspq eseién. reconoiluilde«. Péter szerémi, püsrJöld
e ielrulo» nlól ki/)Ol/Út maaái: ""om/ a, püsnök pngedeflensé,Qe msatt
(IZ érse]: és fl kalocsn; fnemlháznWQ.1Je jortai.n csorba ne essék».
Hrl.rkácsi a Szen f.'1zp:knél kereseit ioqrWl,oslá,'1t A Szent.'1zék vi~s
.fJálntot renr}pU ef, dA ez nU,Qhn ·/lé.fJ~ődfiff az 'érsek javára:.. Túl.:-Íí
erél,lJe enJ/hülf. Két rh, múli'rI iaen. ((JámJol? folJJamodvdmyt t1.'lJU}f.
be rt lXÍpai, udnarnái: Teki'ntetfel elllrelurlailott kornra. továhbá fl
.vze,qén.y né-ore luirulá kölfHéoek kimélése ,~zempontjából, hatalmaz
za fel " Szentszék ".z érseket, hnqJl szübé.fJ esetén, »püspöktől
,QZf!nte[f 1) ízzel... alkalma» {elseentett' '{Javpa,' 1)éaei#efhesse az eav
kdmk és temetők It'ira.<;zentelbét. J6llehet é'Y',~eki. jO(Jához tartozott
fl, dombói, bencésomár m,e.flerő,~Hrt<re, miután Ulrik apát vál(f,svá~át
ióváh.a.'11/fa; és őt aPáN rneqáldá.'1ban részesiiette, eljárásár6l je
leniée! feg" a 87entszpkne1t,.

ltlete alkonWl't/ méa eanszer láflw./tn so!r.rJ.,)i m{J.köd~sének .'1z1n
t erét, ((7 anionon] llr7t)(fi ud-nart, Anrntira kihdemelfe Nagl1 Laio«
ke (J.1uH , linQJI öt kiíldfe kÖ1?(~fiil a.z A'Dmdoli Szentszék.hez, Rlöadta
a prípnnrtk az okoka;f , trwlJ/ek IIraJkodó:iát rt. 'nápolyi. hadJáratra
készfettp/r. Heielenietie fl páná.no.k.: ff(1 személsreeen. 1)oln(1J ha.ilnndl>
NamI !-((}o,,'" 'lut.'lJo1Jli. kirnllyd rnertkonm4zni, rt király ké,'1zsé.f/{/el
Jelenne 1"11'(1 A1Jirmonbatl.

A látszólag naQ,1jratörő, erő,<;znkos. kíméletlen főpa'l) keblében
ouermekieeen. Jámbor, mélue« va.lláso,'r ,orzi·/) honolt. Ajtatosan é.<r
rUJwtrrlosnn J'pqrzfe mindvP,fJig as em/házi renddel em/bekötött
leendőit. Leqhőbl, i)á,fJJla, volf: látni, az tJdvözifő vérével áztatotl
földet! Ai)i,Qnrm.hól nem valósithatta meo. ezt ft teroéi, Onnan
mé.'I két püspöki kinevezése után, sem bocsn.tották el. A'vi(Jtw'nb6l
távozva, lemondott minden má.'! utiter1)ről, lw,qy szentföldi zarán
doklatát végrehajthassa. Érseksé,Qt! első éveiben nem teheUe. Ké-
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If~bb "~Mreha1adott kora« nem :iavasolta ezt. Ó aeonbom. tovább
élesetette magában ,a reményt. szövö.qetfe terveit. Megtelte előké

születei[: Iciszemeite tíz ta.gMl álló kiséretét; Ezek és a m·aga szá
mára az Apostoli Szentszékhez engedélyért folywrnodott »ae Úr
siriának rneglátogatására.-« A pápai en.qedély elnyerése után újabb
akadályok tornyosultak, m'íg 1Jégre ábrándozásainak mindcnkorr«
véget vetett »a halál órája«, melure kérle és el is nyerte a teljes
búcsú kegyelmét. (Juhász Kálmán)

A KATOLIKUS VERNE. Nemrég mult ötven e ..ztendeie, hogy
kíhult a toll minden idők e~yik legnagyobb ifjúsági Írójának ke
zéből,aki nem csupán saját nemzetének, de az egész világnak _.
ennek még inkább, mint amannak -- tunítómestere lett II föld
rajzhan és természettudománvokban.

Kevesen tudják Vernéről. hogy hívő és- buzsrő katolikus volt.
Pedig hitének és me.~gyöződéséne,k kifedeozést. adott nemcsak éle
tében, hanem műveiben is. Első regénvéhen, Őt hét lé.Qhajón töb
bek kö?:ött e,ffY hittérítőt szereueltet. Doktor Fersrusson, a zseni
ális tudós ős társai drámai körülmények köz.ötl talá ln nk' no f~atal
misszionáriusra. Kinzócőlönhöz k c'ití(iz.ve' 1,egyeUenül meg-kínzot
tan várja a még keevetlenebb halált, mikor n ~éghajó utasai rá
akadnak. Hiába ápolják önfeláldozó módon, belepusztu! ou sok kin
zásha, Mielőtt meehal, magához térés elmondja élettörtl{metk-t.

Nem lelhe,t metrhatojjt,!':ág nélkül olvasni azokat :az oldalakat,
arnelveken Verne elbeszéli a fiatal vértanú történetét. Izil?'-vérig
katolíkus lélek meg-nyilatkozása, a,hogy elmondatja, a fiatal laza
ri>lt;íval. hocvan álrlnzbt ,úle,télfj Ist,enuek ós lsten szerétetéből a
középafrikiai benszülötteknek. Halálában sem mond egye,f!1en rossz
szót meekinzóirn, inkább menteeoti azokat. Mestere példája. nyo
mán: félremagyaráztilk szándékait; és nem tudták mit eseleksze
nek.

- Nem 8.Il.jnárrom az eUiínő életet - mondja -- az, én éileiem
úgy is Istené.

A könyv lelt8zf1,bb fejezetei kcizP} tartozik. ahoe-v leírja a "jVH
tal?' felett lebeg-ő lé,!!"p"nmböt.a.me]yh~'11 a vakító fénnyel tündöklő

csillagn'k alatt haJ.dloklika szent, Utolsó szavai ezek:
- Barátaim, én már meevek. A jufnlma7,.ó I8ltien ses-ítsen cé

lotnkhoz és fiz'Ü8se meg nektek. ami jó.t velern cselekedtetek. A
halHil itt van. ha~j'atok hM.l':an a szemébe néznem. A halál csak
az öröklét kezdete és a földi gondok vége. SegítJse,tek térdeimre,
't:e.stv~rHim. kérlek

Halnlát Így ida le Verne:
..- Istenem Istooem - szólta. baldokléecostol -- könyörülj

rajtam.
Arca átszellemült. Távol azon fiildtöI. melven soha nem élIv€!

rett örömet, útban 'az ég fe}p>, úgy lM,swU. mirstha eg-y új életnek
rnerme eJ~,he. utolsó kézmozdulat» áldás volt eg-ynuuos hl1,r:itllira....

A vall ásosságnak ugvanesa tisz,ta: szenil élctfl tii.kröződik' VHrne
majd mindezvík l'C'g'ényéhl'ffi. A reng-et.p,g példából, arnelvet idéz
hetnénk, csak Ü'I.tYflt említünk. Híres »Tltazás a holdba és a hold
k nl"ii.l« cimű művében o, lcg-iz!!'almllsltbb é~ lesrdrámaibb jelenet,
mikor a világűrben száguldó Iövedék három utlasal rádöbben, hogy

382



nem juthat el ,a. holdig. mert szédítő é,. ef,"'yre fokozódó sebesség
gel zuhannak vissza a föld felé.

»- Elvesz.tünk - szóbt hddesren Nichol'l.
- Ha meghalunk - válaszolta Barbicane a vallásos rajong-ás

ef{Y nemével - sok mindent megtudn nk IEilüllWkaiból. A másik
életben a tudáshoz nom lesz szükséniiuk gépekre és műszerekrc,

otta lélek azonossá válik az örök böh,s.esógg'el."
1876-ban Verne Gvula.. n tenger, a szabadság 'ÓSi It zene rajon

gója, pompás gőzja.CJMot vásárol é,s ezzel járja végig a FiHdköú
tengert, mel)"c.f annviru szeretctt {·s annviszor hi. meg'. Körút.ia
valóságos diadalmenet. Liszahoubn.n. AIg-irb un , Karthágúhan. N á
polyball hall ke ttoken. dísz·iilúseken ünnenlik. Velencében fáklyás
meuetef rendeznek hszteletérc 11 lacunákon és ti tündérváros felett
színes villanvkörtékböl össz{~{tllít()tt óriási felirat dicsőíti: »É\jÜ'l1
Verne Gyuaa"'.

Seze'l1 a diadalúton legnagyobb élménye, Inikor XIII. Leó
pápa, eevórás kihullgatásou fogadj'H. iS igy nyilatkozik elötte:

- Regényeinek tudományos része is lenvüzőz.i a,,,, olvasót.
De én ennél is többre becsülöm azt a tisztaság-ot és erkölcsi érté
ket. amit művei magukból árasztanak. Megáldom ezeket a köny
veket és arra kérem Ön.t, folytassa ez.iránvú munkálkodását,

Verne szemei könnyel teltek meg' l' szavak haHaltál'u, 'amint az
egyik szemtanú elmondja.

Két évvel ezután egy ehneháborodot.t revolveres merénvletet
követel Verne ellen, A lövés az író lábát éri. Azonnal megope
ráliák, den műtét nom ,sikeriHt. Ujra meg ujra műtőasztalra ke
rül. Hosszú hónapokig nyomja az, úg~''H;t; és' rengeteget szanved.
Szenvedéseit Isten akaratoil1wJl való HlCg'llYUgvássM és kereszté
nyi tűrelemmel viseli.

Élete utolsó heteiben iuinden nap meg'látojratja őt gy6lltatoÓja,
Mfkor benvomásairől kérdezték ti gyólltatót, igy válaszolt:

- Kevés embernél tanasztaltam olyan mély és annyira, ben
sőséges ístenhitet, mint Vernónél. (M. E.)

A 8ZAZöTVENÉVES TOLDY FERENC, Szá,zötven évvel ez
előtt Budán egy szcl1essé(fi pos'futiszt ieleeéaének fiúo1}enneke
.~zü1etett, akit at;llia után Ferencnek keresetelték el. AkkO)' nl.é.Q
nem igen sejtették, hOllY eljben a: 'fiúban néháml éotized maloa
irodalmunk egyik leahasenoeobb ta,aJát tisztelhetik, ak'i eaunuura
hivatott lesz arra m: emberfölötti felaxiatra, hogy az évszáza:do.~·
adósság lerooáeukévü meuteremlse a macua»: irodalomtőrténetet;

A uuermek. korán. n;llilado<;6 elméie ielentő.~ se.(]ítsé.flet kap az
aty(~i házban. Szülei, ol?)(fsott ésmüvclt emberek lévén biztosítják
számára azt aJ megfelelő körn,IJeze:t!et, a,melyből észrevétlenül sair
jad ki u szellemi tehefséll. AtJ/ia ulelébew rendelkeeésére bocsátja.
kőnyvtárát és illlye~ arra. hO(JY mentől [obbam. elsa.iátítsa nz euró
pai mŰt'eltsélJCt. Az ifjú Schedet olvasnuíinyai 'elölelik Voltaire
tfJl és Rousseau-tól kezdve a modern. európai irodalmakat s íml
nem fen.1fegeti. az a 'oeszél;I/. hotn: réselet-ismereteket szerez (I tel
ies irodal-mi kép merJrö.qzítése helyett. Német anyanyelvén kivül
franciául i.'; mentannl és húsz éves kora. előtt már akkora művelt
séggel rendelkezik. amelJ/re alirl találunk ·példát a.z irodaJlomban,
Ha ebből ff. kfYl'bólszúrmazó írásait olvassuk, szinte az az értésilnk.



hogy teljes szellemi fegYl'l'.rzettel ;jött. n vUágf'rt; tdNkozottsdga
és az a mád, aJwgyan az irodalm i porondon mozoir, nem tizenkét
éves fiúra, haneni ol,lJan érett férfiramafa.(, aki éoiizedeket töl
lött el irodalmi munkássáotiban; Rövid idő alatt minden bizonnyal
(l német irodalom jele.'? m.í1l'elői közé szárníthaUákvolna, lut. eg.lJ
bizonyo!; körülmény el nem tériti eredeli irányából. S ez a körül
ménu méltán do1Jogtatja meri a Iumtiú! seiceket.

A szülők a harmoniku,'? ég műoel; környezet meuteremiésén
kivid. nuir kis ,ayermck:korában a ma,gyar,'?á,q ezeretetére nevelik.
Atyja megérzi, hogya: nuuruor szellemi életl)irá.qz(lsa; rö1,idesen
f:lköl'etkezik s ebben liának is szerepe lehel, ho: ft maaua« nyelv
es szelTemiséfl kincseit magáévá teszi. Ehhez (1.Z értelmi alaphoz
kapcsolódik hozzá ae nnY(l erős rokonszenoe. amelynek érzelmi
lobogása. még az (/ipr!. Iooiku» Iuieaszereteténéi is jobban hat a
mlermekre. A kis Schede! eleinte nem érez kiizösséqet a ezun.u
n//fuló ma.ayal' szellemmel, mereoséae azonban homaroeon. lekopik
rola s aztán egyszeriben nemcsak: ll: nuelonel barátkozik: mea, ha
H.~m, érzéseiben is bi.o-vérill 'lnalJyarní válik. Nagyjábólariyanaz
tortenik vele, mint SzéchclIyivcl: fiatal.'?ámiban szinte oillámcsa
»áeként hasit bele az ú:i ld'valás-tudat, érzi, homl fordulat állott
be életében és tehetséuét. ezentúl a malnJa.rság Javára. hdl fordí-
tania. I

Sorsa és irodalmi felfo(J((..w(, ekkor fonódik ÖSSZll Kisfaludy
Károlyéval és Ba.jzáéval. lllindhárman tudják, homl az elkövet
kező 'idők irodalmi harcait csak a lcaezorosabb 1'!(J,ljséglJCtI 1)í1'
hatják meg s a, kö,zö.'? érdekek védelmére hozzák létre cl.,?ő orgá
uum.ulcat, az Aurorát: Az alvómarJ.lJarirodolom hirtelen l1ez'scllni
kezd. A kortársak tanúj lehetnek nnnak: a saJátsáaos örséqváU'á.~
nak, amell! abban. (J nillanalbaw jáfszódi.k le, amélcor rt. fiat(llabb
nemzedék érettség é.'? felkhzültséa tekintetében maga mö.qött ha.oy
ki aZ apúk nemzedékét. Az Auror« lruissa» sem lwgyetlenelJb a
többi fi.(J.lalnál, hiszen nam/abb tuddsa és haladó, .iózan «zemlélete
(llkalmasabluf, teszi az irodalmi oezérséore, min! (IZ öregedő Ka
zincz.lJt, It tisztjétől meyfosztottvezér szempontJából uzonban. min
diq fáJdalmas az eiéte összecsapás. Kordok c,'?aitannnk é.~ nem
lehet kéiséoes, hO[1J/ a iiatolos lendület Iebiri« O,Z ern.vedő, örea
karokat. Az i.télkező pálca a fiatalok kezébe kerill. ho.q!/ ezentúl
6k osszanak i.oazsá.l/of irodalmi kérdésekben, ToldN -- most már
ezen a néven szerepel -- tá,',mitól j'ü.(/qetlenül is meakezd; rend
kí1Jüli munkássrÍlJát. Irodalmunk: eosnieadok óta seéteeort anyaaát
rt tudós és a szenoedéiues lIYü,itő makacssdaáual szedi ös.'\.ze. Ha
talmas feladat ez, meri senkire sem. tárrt.(J.szkodhat s a» an:l/([.O
ö.'?szehardásán kivül a rendszerezés .qi.griszí munkája -L'l' reá há·rul.
A leoréoibb koroktól l'CZ-C! i Vél/ia az krodalmat a jelenkoriy és
minden sorra firmelmet szenl.el, amelue! mrunra« n.velven papírra
oetetiek, Köteteinek egyre .iobban rmarajJodó sorozata szinte ész
revétlenill teremt meir eau ií.imüfa,jt, a»1a.,(J.I!ar irodalomtörténe
tet. Életmüvének fOll.1/afékossá.aait felso1'Olhafták a későbbi iro
dalomtörténészek. ezek kiizill elsŐsorlwr!. a filozófiai szempontok
és (1 politikai háttér fl ián/IU h.ciut álu), tonabbá az irodalmunkra
.rlyakor·ol! kiU/öldi hatások elhall.qatása, ami hazaiia« érzéseíbőf
fakrult, de ne'ln víJa.that6 cl az alupkőletétel jelentőséae.

Munkabírása a késöbbi évek folyamán is felülmúlhala!lannak
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tilnik li ezt csak akkor lát.hlk 'igazáln, ha megistMrJ'ilk ~dekl6dési
körének roppant kiterjedését. Ugy szó lv án mindenre mq,rad ide
Je, neve szert'esen összeka])csolódik az irodalmi lapokkal,'~Egye
tem.i KönY1'lúrral l; a.z Akadémitiual is. lIfűködése seholsem kit
szati jelenség, mindenütt egész emberként harcol elveiért és a
magyar irodalomért. Lelkialkatá; tekint-oe pedig korántsem mond
ható harcos egyéni!3égnelf. Reá is ama latin idézet »onatkoeík leg
inkább, amelyet (IZ ..uj ll!agyar Múzeum« oezérmondauiul válasz
tottak: »Perooit trllnquiUa potestas, quae »iolenta nequits (A
csöndes erő rnegvalósUja azt, amit az erőszak nem fJtd meglenni.)

Ez a csöndes erő minden. bizonnyal hatalmas feladatot való
sított mea és ma a megfelelő táola: segitségével akortársaknál
1,ildgosaúbar/ láthatjuk korszakalkotó szerepéi, Másfél!3zázados év
fordulóJán bút:ran elmondhatjuk Seerb Antallal együtt, hogy
olyan munkát végzett el cflyediil, »ami! más nemzeteknél generá
ciók seoruotma seokoit ielépitení,« (Seeahalm! Elemér)

EGY HIRES BITOFA. Nemrég-lben egy kérdésre a szájnai
prefekturn h iva.talosan közölte. hogy »hiteles okmányok alapján
minden valószínűség ezerint megáblanítható. hogy az. első híres
montf'auconi biitó, melvet 1760-ban romboltak le-, üt meg itt állt.
Hogy hol állt: II ma már beépített hely számunkra nem fontos;
annál érdekesebb a. híres bitó története, Nem kevesebb nevek il
lusztrálják. mint JiJnguerrand de Marigny, Szép Fülöp pénzügye
inek intézője, Ol iv ier le Dain, XI. Lajos borbélya, Jacques de
Baune de Semblancav, 'I'ouradue kormámvzója és I. Ferenc pénz
ügyi iutendása, Kétszáz esztendő alatt ikét pénzüg;nniniszter az
áldozatok közt! '

A nagy vagvonok - írja GUY Chastel a montíaueoní bitó tör
ténetében - mindig cslklandozták 'HZ állam étvágyát. A kincstár
gyakran üres. viszont gyakran keletkeznek hirtelen krőzusi va
gyonok a kincstár közelébe-n. Iyeukoraztán könnyen születnek
tragédiúka két erő összekoccauúsából. Igy ~l híres Semblancay
esetében.

•l ac quij'S de, Ba une min tSavojai Lujzának, 1. Ferenc király
--- akkor még' trónörökös - édesanyjának l\. vagyonkezelőjel lett
nemes és Semblancay bárója, Polgári bankár-családból szárma
zott. Ezek a családok szoktak nagy szolgálrutoka:t tenni :a pénzza
varral küzdő uralkodóknak; de- mert közben a maguk hasznáról
sem feledkeznek meg, a ,túrl->a<1almi emelkedés, 'llZ arisztokrácia so
raiba való bejutás után általában hirtelen tragikus vég várja
őket. Semblancav meglehetösen ieokáíg örvendett az uralkodói
kegynek. kiszolgálta XII. Lajost, Bretagnei Annát, Szavojai Luj
zát s egy ideig J. Ferencet is: ennek uralma ,alwt,t oleinte ő volt
a pénzügyek legfőbb iráuvító.iu, és m.inthogy Ferenc pénztára ál
landóan üresen áll t, .ielentős magánkdlcsönökkel segítette ki az
uralkodót, Ez lett a veszte, Ferenc ugyanis világosan akart lá\tni
kúsza pénzügyeíhens 152:J-han bizottságet nevezett ki í'ölülvizs
gálásukra. Semblancaynak szintén eleget kellett tennie' az ural
kodó követelésének, bármily nagy becsben állt i.s az udvar előtt;

egy ideig vonakodott. s ez szerfölött nyugtalanította Ferencet,
Végül megejtették 'a vizsgálatot, melv mindenben igazolta Sem
blancavt, Közbejött azonban a bieoquei csata esete.
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Laufree í'í-aneía vezérnek svájci zsoldosai unszolására támadást
kelleH intéznie ezeUen 'az erőd ellen. Kudarca igazolására azt
hozta föl: a svájciak már lázongfak, mert rézóta nem kaptak zsol
dot. Kiderült azonban, hogy nem kevesebb, míut háeomszázezer
,t.allért igenis kiutaltak a szöveÜ,égei'l~knek.az összeg azonban nem
érkezett meg' rendeltetési helyére. Emiatt részben Szavojai Lujzát
vádolták. részben Semblancayt, búr mindkettőt oalautalanul. Sem
blaucavrn azon han ettől fogva II gyanú árnyóka nehezedett. Bi
eoquo után az északolaszországi harcok következtek, majd a pá
viai csazaveszdésra király spa,uyol fogságba esett, Párisban pedig
kínos le:l,eplez6l':eket tettek bizonyos kettős néuzvi'telekrdl, melyeket
31lítólag Scmblancav rendelt el. Vállat emeltek ellene, rendkívüli
bíróság -cléidéz,tók, elitél ték és 1527-11011. hetvenöt éves korában
ti mondfauconi bitójún kivégezték.

Nagy kőalapon állt e7i ,ll vesztőhely, nHlg!~sba emelkedő oszlo
pok, vízszintes gerendákkal összekötve: ezekről a gerendákről

lógfak le a kötelek, melveket ,az elitéltek nyakába akasztottak, a
szerencsétleuek aztán otlt h imbálództak (>f{ éi'! föld közt, '87iéL cső,

viharok és madarak zsákmánynként, ahogyan Villon írja:
Eső öblöget, záporokball ázuuk,
Kiiszárítot.t és megpörkölt a Imp.
Tolvaj szarkák kiesipdesték szakálunk.
Szemünk kivájiáka var.iúhadak,
Nyugton maradnunk soha nem szabad:
Ahogy a szél fúj, nyuga.tuak H keletnek,
Szüntelou, aruirnt kedve tartja, lenget ...

Igy feJsteH, II középkori Párisnak ez a riasztó látványossága.
És ide' vitte mosta kordé Semblancavt, II t'ehúrszakálas, nyugodt,
tekintélyesaggastJ' ímt. Bűnös volt '? Valószínű. hogy nem, vagy
legalábbis nem anny.irnvameuuyir-e e pfir se-jttctte. r. Ferenc meg
akarta mutatni a hatalmát. mint ma mondanók, "péld/át akart
SJt:atuáJni«. Sernblancav volt a legnagyobb tekintély: hát rajtu
mutatta meg. Aztán meg', fi kirítlyi adósok nem haragszanak érte,
ha eltünik a porondról II hitelezőjük.

A nép részvéttel kísérte utolsó útjára, .S iHZ uralkodóval szem
ben az, ő pártján állt. Emlékét is sokáig megőriZJte és melegen
emlegette. Mert Semblanrav sosem volt fennhéjázó és mándig ir
galrnas, megértő sz.ívvel fordulta kisemberek felé. E.z. a rokon
szenv nyilvánul meg II fé,lig'-meddig udvari költő, Clémant Marot
versében:

Mikor a pokol bírúju, Mailhu-!
Semblancayt kísérte II MonMaueonrii,
Kettejük közül, miit, szótok, ki járt
Nemesebb képpel? Kiú,r a vita róla:
Mintha Mailtart húznák föl ahitóra.
Az agg- Semblancay meg úgy ballagott.
Hogy azt hitték, nem öt viszik: ö fogja
Fölakasztani Mai llarf hadnagyot.

És r. Ferenc nem haragudott meg költő.lére ezért ft si riratért.
(q. r.)
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