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SZENT ISTVÁN
A kcdoiikus hitvallásnak, az

Egyház. tanrendszerét szilárd
egységbe kovácsoló mcstermű

nek van egy ,drága gyöngye,
mely sokak előtt ismeretlen, és
épp..en azért hidegnek tűnő fé
nye nem kelt meleaet a didergő
embe'ri szivekben: Hiszek a
szeniek egyességében !

Az üdvözült lelkek országa a
"Dicsőséges Egyház« a tisztító
helyen vezeklő és szenvedő lel
kek közössége: a ..Szenvedő egy
háe« és a földön küzködő kato
likus hívők nagy együttese: a
"Küzdö Egyház« ugyanannak az
egyetlen Egyháznak hármas
arca.

A Diadalmas Egyház oltárra
emelt polgárai a Szentek, akik
az Egyház viszontauságos éle
tének útjelzői és mindörökre
emberi életünk eszményképei
maradnak.

A ezentek az egyháztörténelem
útjelzői. Életük egy hatalmas
kőhalmazhoz hasonlítható. A
laikus észreveszi talán a kövek
különböző szinét, nagyságát és
súlyát, de egyébként érzéketle
nül, közömbösen megy el mel
letiiik, de a geológus, a szekem»
ber előtt e kövek egyszerre be
szédesekké válnak... Beszélnek
borzalmas vulkanikus kitörések
ről, beszélnek az elemek gigan
tikus harcairól, beszélnek a föld
felület hosszú, sokéueeredes tör
ténetéról, beszélnek különleges,
ma már nem létező állatokról és
nővényekről, kifogyhatatlanul
beszélnek még nagyon sok min
denről...

I gy a ezentek. élete is az uva
tattanok és érzéketlenek előtt
talán unalmasnak, seűrkénelo és
jelentéktelennek tilnik, ha azcm.
bam ldiáseemmei tekintünk rá
juk, egyszerre világító fény

csillan fel arcukon, mely bevilá
gítja, az egyháztörténet egy-egy
szakaszának moeaalma« útját . . .

A szemek élete jelzi az Egy
ház csodálatos keletkezését és
küzdelmes, diadalmas nekiindu
lását, - jelzi az Egyház belső,
forradalmi, vulkanikus tevé
kenységét, amikor pusz;títóeret
nekséoek támadtak kebelében,
- jelzi a már régen elcsitult,
akkoriba,n forró eseményeket és
régen megszünt intézményeket.

A esentele élete felidézi emlé
kezetünkben a .lakatlan puszta
ságokat, ahol hajdan: virágzó
élet pompázott, a római -kata
kombák és a roméoibas» is fen
séges Kolosszeum rejtelmeit
súgja fülünkbe... Ékesen szól
a régi, de felejthetetlen mártí
rok áldott emlékéről. A. szentek
élete fennhangon hirdeti a tudo
mány, müvészet, kultura és
technika csodálatos vívmányait,
amelyeknek a szemek nem e-nr
szer kiemelkedő fényhardozói
voltak ...

A seeniek: az egyház viszon
tagságos történetének élő, fé
nyes lapjai ...

A szentek egyéni életünk esz
ményképei is. De hogy(JfY/,? Ezek
a vi"tágtól sokszar elvonult, sok
szor beteges, gyenge fizikumú
emberek hogyam lehetnek ae
élettől viruló, egészséges, a
munka lázában égő teremtő em
bernek eszményképei " . . • És
rnégís örök eszményképek lJk,
akikben az egyén teljesen hát
térbe szorul. és minden törek
vés, minden áldozat euy nagy
eszme szolgálatában ál~ .•. "Akik
a végesből a Végtelen felé, a
mulandóból M (jrök felé törnek
tántoríthatatlanul . . ' Nem ~
élettól menekülő, félénk, mimo
ealelkek ők, hanem az esemé-
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nyiség hősei, aklik a nagy lelkek
nagy elhatározásával és áldo
zatkészségével rnindig arro. tö
rekedtek, hogy Isten dicsőségére

és - amiJ ettől elvá:aszthata:tlan
- embertársaik javára nagyot
és maradandót tegyenek ...

Legyenek .ezek hatalmas kirá
lyok, vagy sz'egény szolgálók,
lia,rás .pápák vagy sarutlan kol
duló barátok, világhírű tudó
sok, va.gy ismeretlen betegápoló

. nővérek, a családi gondoktól el
csigázott édesanyák, vagy a vi
lágtól elvonuló eárdaseűzek; az
élet eihorában: meoderesedett,
kérges fenyerű férfiak, vagy
hamvas arcú, ragyogó szemű if
jak, . egy s:zenvedély nyugtala
nítja, sarkantyúzza, űzi, hajtja,
tüzeli őket: teljesen megfeled
kezni önmagukról és élni telje
sen - minden: mellékgondolat
nélkül - I siennek; hazána:k;
eszmének és embertársaiknalc.

De aeért a szerdek: mégsem
sablonok! Igaz: minden szent
ugya:naz, de az is uraz: minden
s~ent más! .. ' Az Egyház nem
zetekfeletti hatalma:s szeroezet,
ameluben: nincsen különbség
szegény és gazda,g, kicsi és
rWJgy, tudós és tudattam, fehér
és színesbőrű között. Mindegyi
ket ugya.naz az Istenszeretet he
'vili.. .De az Istenszeretet nem
zárja ki, sőt fokozza, megneme
síti abaeaseeretetet, A seeniek
nél is kitűnnek eme egyéni vo
nások. Szalézi Szent Ferenc,
mint szent is, a francia eleaon
pia jegyeit tükrözi, Noou Szent
Terée rnély jámborságában sem
tagadja meg nemzetének lova
gias vonásait: büszketársnőire,
akik a férfiak távollétében hő
siesen védték Avila városát. 
A fiatal 12 éves Szent Ágnes a
pogány bíró előtt az előkelő ró
tlwi nő nemes büszkeségével és
öntuda'ával lép fel. - Az orte
ansi Szűz. Jeanne D'Arc minden
porcikájában (lJ francia nő ha
eaeseretetet sugátoz:w;.
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Ez a magyarázata annak,
hogy rlli magyarok augusztus
hónapban oluon. mélységes tisz
telettel és szerétettel tekintünk
fel első nemzeti s.zentünkre,
Szent Lsiutinru; aki Útjelző és
Eszménykép számunkra egy
aránt. Akinek »telcintete oly
egyszerű, mint a gyermeké, oly
éles, mint a sasé, oly biztos, mint
a hadvezéré:« Akinek Jobbkezét
a Gondvis:elés az évszázadok vi
harában csodálatosan. megőriz

te nemzeti Er'eklyének.
Azt a; Jobbot, amely (li csaták

ban vitézül kardot forgatott, de
a szegények és árvák szeméről

könnyeket törölt és alamizsnát
osetooaiott.

Azt' a Jobboi, anwly Lás.dó,
Erzsébet és Margit alázatával
és lelkének felhőtlen tisztaságá
bon. szél~esegyháza.kat, monoslo
rokat, zarándokháza;!w,t emelt a
Nagyasszony, Szent Márton és a
többi szent tiszceletére ...

Azt a Job bot, amely erős aka
rattal államdá hazát és kemény
törvényt adott a szilaj magyar
nak.

Azt a Jobbot. amely aZ annyi
vérrel á.zfutoft maauo»: földbe a
honfo.qlaló Kard mellé lelűzte
az apostoli kettős Keresztet,
amely nem a, sírhalom, a mulan
dóság mellé helyezett korhadó
'fakereszt volt, hanem két szárát
a végtelenbe feszítő és minde
neket maoához ölelő diadalmas
élet szimbóluma, amelj) eou új
ceredéore adott erőt és hitet a
maaynrnak.

Amikor ünnepén kegyelettel
felkeressük e drága ereklyét,
áhítatta.l mondjuk:
..O dicsőséges Seen: Jobbkéz,
Melyet magyar óhajtva néz,
Drága kincse népünknek,
N agy öröme szivünknek. .
Drága szent Jobb, marad,

nálunk,
Utat mutass, merre járjunk."

Bánk József



Takács József

ISTEN GONDOLATA AZ EMBER MUNKÁJÁRÓL

A gyerekikor még értetlen bibl'iatauulásának a maradványa ta
lán, hogy a munkát alig tudjuk másként látni, mint az isteni
átok alaét; Igy ,temetődö;t,tol emlékezetünkbena Gn 3, 17-19: ""... át-·
kozott a föld munkádi miatt; fáradalmak árán eszel abból élted
minden napján ... tövist és bogáncsot hajt az néked. '. arcod ve
rejtékével eszed kenyered ...« Az emberi élet és munka felületes
szeralélete szinte igazolja @t:a munka mintha csak a bűn követ
kezményei és ,ezér,t teher lenne ,az, emberen. mintha az ember elke
rülhette volna. ha .eredeti ártatlanságúban megmarad. Ha para
dicsomi ádlapotokról beszélünk, csak készenkapott gyönyörűsé

gekre gondolunk, eszünkbe se jut azokhoz az, él~tiik való megdel
gozást kapesolni. Talán nem is ábráwlit:a még sohasem az ernber
úgy ősseüleínk boldoasáaát, hogy munkának fessülő Izmokilnal je
lennének meg' eW;tltünk.

A munkát persze' átoknak tekinteni sehogysem illik bele a ke
resztény, de. még a kinyilafkoztatott életfelfogásba sem. Az, Ósző
ve,tség váJ.asztott népe, épen abban is különbözőttminden más nem
zettől, hogy elméletben és gyakorlatban is megbecsülte a sok más
nép szemében megvetett, mert lealázó munkát, mél2'a fizikait is,
pedig ezit nem egy itlár8adalom csak a rabseolgáknalc eeáata, A
rabszolga Pédig még embernek sem számított. Ezeel szemben va
zsidóság- legnagyobb rabbijai egyúttaJ fizikai munikások is voltak.
Szent Pálnak is volt tanult mestersége (A 18, 3). sőt magánaik az
Istenembernek is. (Mr 6, 3.).

De nemcsak a kinyilatkoz,tatJás adja meg' a munkának eet a
megbecsülést. hanem az ember józan esse is könnyen rádön arra
az egyébként egyszerű, mégis oly sokasor e.1felejrte,trt Viagy mez is
csúfolt igazságra, hogy az ember értJélkét és a neki járó megbecsü
lést csak az szabhatda meg alapvetően, hogy mire képes, döntően
pedig, -hogy mit végez.

A kinyilatkoztatás ,taní,tá'Sárt azonban nem .lehet megalapozni
33JZal a prédikációkban oly könnyeni éji ~()mszor haa:i:gootaJtoVtJ mon
dással, hogy az ember úgy seületík a munkára, valamint a madár
a repülésre. (Job 5, 7.). Ez ,BIZ állítás ugyan a Szero.ttíráshan van, de
azért nem a Szeartlélek állítása, hanem csak Jób egyik barátjáé.
sőt még csak az övé sem, merf,ő ig csak a kétISégkívül megrom
lott ssöveg helztelen fordítása szerínt beszél oIt11J a madáe repülé
séről meg az ember munkádáról.

Az Ószövetségben főként a tanító könyvek rntenek a munkára,
összehasonlítve, rannak az eeedményeit a tetleDJSég kövétkeemé
nyeivel. Az Újban Szent Pál la legkifejezettebb, Mindenkit figyel
meZtet a. munkára (l-Th 4. H), sőt kimondja a kemény elveit: aki
nem akar dolgozni. az ne is egyék. (2 Th 3, 10.). A megokolás
azonban. amelyet ad, inkább csak a gyakorlati és mindennapi
okosság szerint tekiIl'ti a munkát, és éppen ezért aligha lehet Lsten
nek eredeti elgondolása, mélyen átértendő terve az emberi munká
ról. Az apostol szerínt ugyani'B mintJ1Ja csak il1ool'!t kellene az em
bernek munkálkod\n:ia. hogy kenyerét meg'keres:se és: ideo;iét haszon

"1la1anul ne ,töltse (2 Th 3. 11-12.). Meg aztán. hogy a keressténv
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a »kívülállók« megbeesülését kiérdemelje és hogy senkire se szo
rulion, (1 Th 4, 12.). Ebben az Apostol sajáJt példájára is hivat
kozik: éjjel és nappal dolgozott, hogy senkinek se legyen terhére..
pedig joga lett. volna hozzá, hogy másoktól kapja megélhetését,
hiseen neki nem a fizikai munka, nem is .a megélhetés keresése
volt a feladata; de' erre is példát akart adni (2 Th 3, 7-10.). Úgy
látszik, szükség' volt rá a pogány környeestben.

Istennek a munkáról való elgondolását az emberhez intézett
első szavában találjuk meg. A Szen.tírás kifejezeltrten áldásnak
nevezi: » ••• ,töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá és.
uralkodjatok ,a tenger halain, az. ég madarain és minden álla
ton ..... (Gn 1, 28.). A Zsoltáros ezt már ú.gy magyarázza, hogy Is
ten az embert minden teremtménye, fölé helyeate és, minden fölött
úrrá tette. (8, 7.). Sirák Fia megint csak azd, mondja, hogy az em
ben hatalmába adott míndent, ami csak a földön van. (17, 3.).

Gyerekhez is alig illő felfogás lenne' ezt úgy érteni, hogy aká.r
az árnatdanság' állapotáhan is sültgalambként repülé volna minden
az ember szájába, vagy hogy a mindenek fölöt,t való uralmat öl
betett kézzel megszerezhette és gyakorolha!tlta volna. Isten ennél
sokkal bölesebb és sokkal jobban meg'becsüli az embert, akit az.
ilyen uralom tespedésre vitt volna, Isten szerint azonban a foly_o
tonos tökéletesedés a feladata, sőt még meg is alázta volna, ha
nem ad neki lehetőséget' arna, hogy őmaga emelkedjék és szilár
duljon meg a mindenek fölött való uralomban.

Isten tehát ezt az uralmat nem készen adta az embernek, ha
nem jo·g és feladat szerint, megadva persze hozzá a lehetőséget is ;
egyrészt olyanná teremtve a világot, hogy meg'illethesse benne az.
elsőség' és az uralkodás az egyetlen értelmes lényt, az embert.
másrészt olyanná alkotva az embert, hogy minden iránt érdek
lődjék és céljára forditson mindent, amit megismer. Az. embernek
a föld feletti uralma ugyanis azt jelenti, hogy átismerve a Iter
remtett világot, abból egyre tökéletesebben megismerje az Alkotót.,
Teremtőjét és Oél;iát - (Boldogságát) - és mindent szolgálatába.
tudjon ál.lítani, hogy Feléde haladjon és Hozzája eljusson, Mivel
a jnindenség' célja Iaten, akivel személvesen közvetlen kapeEIOlat-
ba csak az él'telmesteremtmény tud eljutni, hiszen e,z a kapcso
lat Isten Ismeretét és szeretétét jelemti, és mível az egész terem
tésnek el kell [utnia valamiképen Istenhez, azért joga az ember
nek és kötelessége, hogy minden fölött urrá legyen és őmaga Is
ten előtt hódolva az egésa feremnés hódolatát is bemutassa- Ezért
egyedül az ember állíthat mindent szolgálatába, sőt saját cé1j.á1nak

megf'elelően még alakith.atja LS a teremtett világrn; hogy mínél:
könnyebben és .teljese:bben meg-valósathassa a magia tökéletességet,
és boldogságát; ezeknek a beteljesedését és állandósulásáb azon-'
ban mind' a bölcselet mind a kinyitatkw.t.altás szerint csak Isten
ben megállapodva nyerheti el. Igy uralkodik az ernber a teremt
mények felett: ,saját szolgálatába állűtva Istenre irányítja. fel-·
használja öket és annyira becsüli meg v.agy szorítja vissza, ameny
nyire kell.. hogy az embert 'scgitsék. Az embernek e,z az uralma
Isten helyetteseként ,történiJk! és ezért teljes Istentől való függés
ben is: az ember ugyanis Lsten képmása, vagy 'amint a keletiek
oly találóan mondják, Istennek a világ felé fordítost arca, Az ().
kedvéért van a teremtett világ, rajta keresztül jut el az Is Isten-:
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nez. A hittudomány ezt így fejezi ki: Isten aZ! érltelmeiUen teremt
ményeiket azért hozta létre, hogy az emberént legyenek. Minden
csak e,s~köz az ember számára. De' ha eszköz, akkor használható
.ég amennyire szűkséges, használandó is, sőt ha nem egészen al
kalmas, akkor alakítható és amennyire, szükséges, alakítandó is.

Mármost ha az emberiség történetét végignéz,zük, al. ember
haladása tulajdonképen nem más, mint a teremdrnénvek fokoeatcs
birtokbavétele és az ember szolgálatába állftása, Ez a birtokba
vétel rninden egyes teremtmény természetének, törvényeinek a'
megismerésével kezdődik és felhasználásával válik befejezeltIté.
Sem a kinyilatkoztatás nem ad felvilágosítást, sem a tudomárryos '
kutatás nem tudta még részletes pontossággal ennek a folya
matnak egyes állomásait, döntő jelentőségű kiindulásait me,ghwtá
.rozni. Amiket íehált most elmondunk, az egyáltalán nem akar idő
rendi felsorolás lenni, hanem csak állításunk szemlébtetése,

Birtokába vette az ember az anyaföldet. Ez ugyan magától
is terrnett volna e,gyetmás,t, Az ember azonban nem sokáig érle
be ill kész puszta várá-sával és gyüjtögetésével, hanem maga kez
-dett termelni: akaraJtiát a földre kényszerítette, hogy aZlt és any
nyit teremjen, amennyire ez embernek szüksége van. Erel"t magán
-a földön is változtatott, először csak f'elszurkálva, majd felásva
-és felhasogatva, sőt ill földnek az ősszetételét is módosította öntö-
zéssel, trágyázá-ssal 'stb. Mícsoda területek lesznek éppen napja
inkban termékenvekké, mert az ember megtalálta a talaj terrnőre

fordítá-sánatk a módjáf vagy megkereste azt a növényt, arnelv ép
pen beléje való!

A termeléstől elválaszthatatlan a növényvilág birtokbavétele.
A termesztés nemcsak számszerinti sokasítáat jelent, hanem a nö
vény változtatását, nemesítését is. Gondoljunk csak egy szép gyü
mölesös vagy virágos kertre-l Oly mennyísége és: minősége ez a
nővényeknek, 'amit a természet az ember uralkodó és irányító
közbejötte nélkül sohasem hozott volna létre,

Birtokába vette az ember az élettelen világot. Valernikor talán
tüzetesebben még csak meg sem nézte: pl. a vöröslő-barnálló V1a~
Követ; ma keresi, mert ismeiri már a természetét és ezerféle módon
tud' fölötte uralkodni és oly sokféle módon tudja használni, hogy
már nélkülözni sem tudja. Nagyjából így vagyunk minden más
.anyaggal is: mindegyikkel külön tudományág; külön mesterség
foglalkozik, nier-t mindegyik fontos és hasznos az embernek.

Birtokába vette az ember az állatviláaot, Ma már nem ér ál
lat,ame,lye:t lUZ, ember ne tudna sikeresen visszaszor-ítani, ha ár
talmára van, vagy teljesen fel ne, használna, ha szüksége van rá.
A nemesítés itt is folyik; a visszaszor-ítás és a felhasználás pedig
oly nagymérvű volt az idők folyamán, hogy nem egy állatfajta
teljesen kipusztult és nem is egy csak azért marad már meg,
mert az ember védelmébe vette,

Úr az ember a föld távoleágai feleM. is. Valamikor álomnak
is lehetetlen volt, hogy e,gyetlen ember az egész földelt beutazza,
megismerje: egy emberi élet nem lett volna ehhez, elegendő. Ma
már a víz sem jelent akadályt, hiszen inkább összeköt, mint el
választ. A levegő is a mienk: áhtalánoeabb már a légi közlekedés,
.mint száz évvel ezelőtt a vasút volt-

A föld uralom alá hajtásának további menete meghozza majd
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mínden századnak, sőt évtizednek a maga meglepetését, és a na
pirendre térést a megelőző meglepetés fölött. A~t is látjuk, hogy
az, ember - ebben elgyébkén:t csak a mínden korban felbukkant
örök vágy kezd Iassunk.int megvalósulni - már la földnél maga
sabbna is tör. Aki ezzel a gondolattal akár elméletben, akár gya
korlatban komolyan foglalkozik, egyáltalán nem fenyegeti az a
veszély, hogy kinevetik vagy a bolondok házába csukják. Maga
a kinv.ilatkoztatás egyetlen érvet sem szolgál.tat, hogy az ember
nem az; egész anyagd világ fölöitti uralomra lennel hivatva. sőt ép
pen az ellenkezőjét kifejezetten tanítda: legalább is az, üdvözül
tek Krisztussal együtt uralkodnak, tehát nyilván la mindenség
felebt..

Ahogy azonban az ember a földet így folyamatosan uralma
alá hajtja, nemcsak Isten eredeti áldásának la beteljesedését látja,
nemcsak ferméseeténolr ujra és ujra ösztönző, másként mínt min
dig újabb nekifeszülés után nyugtot nem váró adottság-ának eu
ged, hanem dolgozik, kitartóan rmmkálkod'ik is.

Nyilvánvaló ez a fizikai munkás esetében: munká:tkodva ura
a földmíves a földnek, az állatfenyész.tő az állatoknak, munkál
kodva hozza a bányász, hozzáférhetőbb helyre a föld kincseit,
hogy az emberek kincsei legyenek, az ínaros numkával alakítv-a
teszi azanyag'of alkalmassá az ember seolgálatára ...

Ugyancsak nyilvánvaló HZ a szellemi munkánál is; a kétfajta
munkát tulajdonképen nem is lehet egymáetól elválasztani vagy
egymással szembeállítani: az, emberi munka ugyanis nrindig szel
lemi munka is. Vagy talán a szántóvető, la kézműves ész nélkül
dolgozik ~ A szeros értelemben vett szellemi munkás - ma úgv
mondjuk, hogy értelmiségi dolgozó - vagy a fiúkai munkát teszi
könnyebbés -eeedményesebbé, vagy a munkába és elgyáJt,alán az
egész emberi életbe visz, egységet, rendezettséget és őrzi az,t, hogy
az emberi éle't valóban munkálkodva haladás, del ne sokak mun
kádának összevisszasága hanem sokak egyetlen meg nem zavart
nagy tel.iesítménye legyen. Nincs is olyan emberi' vállalkozás, ami
:de Igényelne a tisz,tánszie.l1emi munkást, Iegalább is abban az
esetben, ha többen dolgoznak együüt, Mivel pe,dJig az ember Isten
akarata szeciut társas lény, igazán emberi élelt csak ott lehetséges,
ahol nem elszigetelt egyedek jelennek meg, hanem maga ~z, em
beri közösség is, meg-valósul, Minél nagyobb aztán a közősség' és
minél nagoyobbalkotásria lendül, annál több szellemi munka szá
mára nyílik lehetőség és feladat.

Igern soknak az <ll feladata, hogy magát az embert művelje ki.
Az ember szintén része' a világmindenségnek, amely fölött csak
akkor tud urrá lenni és úr maradni, ha önmagának is ura és, így
alkalmas és méhtó a mindenség fölötti uralkodásra, Ebben mun
kálkodik ,a tanítók, nevelők fokozatosan növeikvő nagy serege', 
(a Iolvton teljesebb uralom ugyanis folyton tökéletesebb embert
követel)- ebben tesznek felbecsülhetetlen, ment nélkülözhetetlen
szolgálatot ,az emberiség nagy gondolkodói, !lllkik legtöbbször sem
a termelői munkában nem ig'e.n jeleskednek, de még valamilven
közvetlen hasznú szellemi munkát sem végeznek. de 'az embe
risé,gneik új távlatokat nvrtnak, új feladatokm adnak indítást.
Ugyancs.ak itt kerülhetnek szóba a nagy művészek is, akiknek
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az alkotásad magátuz emberi emelik fel, ment magasabbrendűsé

gét eszébe juttaJják s ezzel magához térítik és új erőre kapátják.
A k iuy ilutkoz.tatá.sból tudjuk, hogy az, ember Isten kegyelme

nélkül nem képes önmg.aa fölött úrrá lenni, mert az, őt, mánt eszeos
lényt kötelező természeti törvényt sem tudja meg-tantani. Az,t is
tudjuk, hogy az embernek nemcsak az, a hivatása, hogy Isten alatt
valójakérut mindenek fölött uralkodjék, hanem hogy Istennek a
világi felé fordítOIttarcaként, sőt Isten megjelonéseként a minden
ség szelgálatát elfogadja és megdicsőüljön. Krisetusban, az Em
berben valósul ez meg teljesen és tökéletesen. Hozzáazonban majd
ebben is hasonulnak II választottak. (H 8, 29.). Elzrt a hasonulást
a kegyelem készíti elő és valósit ja meg; a kegyelmet pedig Krisz
tus akaratából az, Ö papjai közvetitikaz egész emberiségnek.
Öket ezért nem is lehet egysz,e,rűena tanítva novelő szellemi mun
kások közé besorolnunk, hanem helvosebben a lélek munkásai.
Nélkülük a Gondviselés jelen rendjében az, ember mindig csak
félbemaradt torzó. csak trónját vesztett, soha célt nem, érő trón
követelő lenne, ső,t még ennél is rosszabb lenne, la sora: kogyelern
nólküla, kárhozat várna rá. Hiszen mit használ az embernek, ha
az egész világot moznverné .is, lelkének peidlig kárát vallaná ~ (Mt
16, 26.). Aki pedig lelkének kárát vallja, az önmagát is elveszt]
(L 9, 2'6), azaz elkárhozik. A kárhozottak sernrnin sem uralkod
hatnak többé, inkább minden ellenük fordul, hogy megbosszulja
magát, amiért ha úrrá is lettek úgy-ahogy felettűk, uralmukat
nem Isten akarata szer-int szerezték és gyakorolták. (Sap 5, 18.).

Tudjuk, hogy Isten uralmának lerázni akarása - az első és
minden más bűn - igen mássá tette ,azembernerk Isternnel és a
világának az emberrrel való viszonyát. .Az eddigieikből azonban vilá
gos, hogy a munkát nem e,za változás hozna magával, Az Irás
kifejezertten mondja a bűn előtt, hogy az emberre nemcsak azt
bízta Isten, hogy a Gyönyörűség paradicsomát magának és utó
dainak Istenes életben megőr-izze, hanem azt a parancsot is adta;
hogyaz,t művelje, (Gn 2, 15.) A munka tehát ott is feladata lett
volna laz embernek, Csaki nagyon szűk lélekkel lellet úgy véleked
ni, hogy Isten az. embert pusztán földművelésre. akarta volna szo
r í tan.i, hiszen éppen dstenakarta állandó nekilendülése úiabb és
újabb uralomkiter-iesztésre vitte volna. Inkább aZlt kell monda
nunk, hogy az, ember az ártatlanság' állapotában az. egész földke
rekséget, sőt az egész. világmindenségeit is, teháit még arra kevésbé
alkalmas helyeket is, éppen úgy a boldogság otthonává tett vol
na, mint ahogy Éden az. volt. Az, ember ugyanis: akkor is szapo
rodott és sokasodott volna, tehát előbb-utóbb nem fért volna meg
ott. A szülői és testvéri szeretet azonban gondoskodott volna,
hogy az. onnan kirajzó emberek ne, éljenek mostohább körülmé
nvek között, hanem másutt is otthonban és ne, számkivetésben le
gyenek. Semmiképpen sem lehelt tehát..azt a Ielf'og'ást tartani, ame
lyet egyik-másik Keletről származó hagyomány őrzött meg, hogy
a f'öldmívelésen és pásetorkodáson kívül minden más mesterségre
a Sátán tanította volna meg az embert, persze csak a bűn után, s
így, ha bűn nem lenne, csak ez a két tevékenység' lenne az egész
emberiség foglalkozása. Inkább az, az, igazság, hogy az. ártatlan
ságban megmaradt ernber sokkal mozgékonvabb és találékonyabb
lenne, mint a mai. Sokkal hamarabb átkelt volna a tengeren, a
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gőz. az áram sokkal régebben szolgálná már az embert, a mostani
legfejlettebb kultura is csak rég elmúlt évezredek emléke lenne
már.

A bűn, a bűnösség igen nagy törést, ig-en hagy visszaesést
hozott es az embernél elkerülhetetlen haladást nagyon ineglassí
totta, mart az ember munkáiának az értelmét is elhomályosította
és annak nem egyszer helytelen, sőt végzetes irányu adott.

Homályos lett laz ember értelme, nem 1M messzire, főképen

nem lát mindenben Istenig, sőt még csak Isten felé sem. Igy van
ez a munkánál is. Hányan nem látnak abban csak sanyarú robo
tot vagy csak a megélhetés biztosítását: csak rabjai éSI béresei a
munkának. 'I'alán sohasem fordul meg az essükben. hogy magá
ban véve bármennyire is jelentéktelen a munkájuk, mégis ők is
az emberiség nagy hivatásán dolgoznak Isten rendelkezése szerint,

Nézzük azonban magát a munkát, ne az embert, ha egyáltalán
lehetséges a kettőt egymástól elválasataní. Az első nagy változás
az, hogy az ember a munkát igen sokszor fárasstónak, Ieverőnek,

sőt kimerítőnek és. lelket ölőnek érzi. Bizony megesik az emberrel,
hogy csak e'zt érzi és miatta talán még a semmittevést is, megkí
vánja. PedJig ma is a munka fál'asz,tóság'át nem egyszer- csak any
nyibanérezz.ük, hogy utána jól esik H pihenés. Hogy azonban
többször úgy ránk nehezedik a munka súlya, annak egyik oka.
hogy bármennyire is kész la lélek. a test erőtlen vagy kedvetlen,
mert nincs teljesen a lélek uralma alatt, allélek indításait. nem is
birja, legtöbbször nem is akarja készséggell fogadni, sőt gyakorta
ellene is mond, ,s.őt ellene is lázad. Hatalmas lelkeknél persze még
most is megcsodálhatjuk oaz emberi munkabirást, pedig ez is
csak töredék már, mint mínden, ami a bűn után megmaradt, Ezek
a hatalmas munká.iú emberek nem a test nagyjai. az izomhősök.

akik e,gyeitleu nekilendüléssel akamak mindent legyűrni, hanem
a lelkierő hősei, akik soha ki nem hagyó állandósággal tudnak
dolgozni.

Más.ÍJk átok' a munkán annak a mindenkori legalább részben
való, sokszor azonban teljes eredménvzelensége, Az, ember ruinddg
többet fárad, mint 'ameunyitelér. Hányszor terem a föld »tövist
és bogáncsot-, hiába a gondos munka! A munka eredménytelen
ségének ezt az, átkát minden dolgozó ember nem is e'gyszŰ'r meg
érezte, sokan el is véreznek rajta megir-tózva a munkától vagy tel
jesen ősszeroppanva magukban. Az, ember ugyanis mindig ered
ményt, sőt sikert is akar.

Eza kettő nem lett volna az ártatlanság állapotában: a test
mindig kedvvel feszült volt neki, hogy alélek szándéka valóság
legyen. Hiszen még ma is milven fáradság nélkül me,gy minden,
amíg-az nem munka, és milyen Iáradságossá lesz. mihelyt mun
kává válik. Mennvire érdeklődák, mennyit tanul a gyermek, amíg
iskolába nem kerül és mindez csak játék neki! Aztán egyszerre
csak belefáradt ,a tanulásba, mert az már munka. Micsoda gyönyö
rűség a túristának erdőt-hegvet já,rni és milven nehéz, a hivatásos
erdőőrnek, pedig ,az ő Ű'rők,ifejtés,e már ,kis ebb, mint a kir-án
dulóé. A munka eredménytelensége sem lenne meg. Ez is elvenné
a kedvetlenségeit, sőt a fáradtságot is. Milyen másképen, Iátja pl.
~gy színész II világot, életét és munkáját egy tapstalan előadás

után vagy egy viharos siker esetén ! A sikeresen ibelfejez.ett, ered-
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ményes munka mindent felejtet, mindig új szárny;akat ad, új kez
désre lendít. Ez magvarázza az aratás, a szüret öröméIt; az aratás
kétségkívül az e,gyák legnehezebb munka, mégis a magáét aratni
inkább ünnep, mint hétköznap.

Szent hitünk tanítása szerinf az ember bűne után kikerüli
a Gyönyörűség kertjéből. (Gn 3, 23.) Micsoda visszaesés volt ez !
Hiszen ezt a helyeit különös gonddal maga Isten készíte,t'tlJl az em
bernek l (Gn 2, 8-17.) A föld többi részén tehát más állapotok
uralkodtak, körülbelül azok, amelyeket ill 'természettudomány fel
derít abból a korból, amikor ezerinte az, ember a földön megjelent.

Isten különös oltalma is elhagyta az embert, ezután már nem
érezte többé la teremtett világ Istent az ember mö,gött és, ezéll"t
nem is hajolt többé készséggel az ember szolgálatába, Istent el
hagyva és Istentő! elhagyatva maga az ember is gazdátlan lett,
de nem is ura többé sem magának, sem a teremtménynek. Igy
nyilt tér ,a Sátán uralmának. Bűnre vifte az embert, mert ennek
a világnak az, uralmát 'akarta Istentől és az embertől elbitorolni,
mert Isten ellen Iázadvaakar a világ fejedelmei (J 12, 31), ennek a
világnak Istene lenni (2 C 4, 4.), ezért Lsten képmását, Istennek
a világ relé Iordított arcát is szolgaságba kellett döntenie', a bűn
szolg'aságába, ,saját szolgaság'áha, (J 8, 34; 2 P 2, 19.). N,eki persze
egyálltalán nem az a szándéka, hogy az embert társként emelje
maga mellé: Ö nem olyan ura aka,r 'az embernek lenni, mínf Is
ten, akit szeretní kell, hanem akinek elég, ha elviselini kénytelenek,
(Mt 6, 24.).

Mindezeke,tátgondolva megér'tjűk, hogy az, ember - ha a
megváltás kegyelme, kezdettől fogva nem mentetto é& íránví
totta volna - inkább játékszere, mint ura lenne a teremtmények
nek, a folytonos fáradás mellett a folytonos eredménytelenség, az
előbbrejutás he,lyeti az egyhelyben topogás, a céltalan körbedor
gás lenne- la sorsa. De még- így is megértjük, hogy aIéiért való
küzdelem ,a mostohává vált, sőt ellenségessé lett teremtménnyel
szemben olyan kezdetleges, állapo/tha nyomta vissza már Adámot
és gyermekBit. hogy csak azért, tudobt az emberiségtonnan kiemel
kedni, mert elesettsége eHenére is emberr maradt, akit Isten nem
hagyott meg elesettségében. E~éd továbbra is meg-illeti az első

ség a megváltás mesrigérése óta, ha nem is la zavaratlan uralom,
ami csak a megváltás művének a, beteljesedésével az új egekben
és az új földön következik majd be. (2 P 3, 13.) A megváltás
ugyanis sok minden más mellott a Sátán bitorolt uralmának meg
tfírését is hozta, Krisztusé minden hatalom az égben és a földön
(Mt 28, 18), akiaz,t megosztja ővéivel, a megdicsőültekkel teljesen,
a küzdőkkel pedig annyira,amennyire az üdvősségük're szükséges,
Az Egyház ezérit avatja Kr-isztua erejéve-l és kegyelmével az egész
anyagi világot összességében és e,gyes részeiben is meg'áldva hasz
nossá és üdvössége-ssé az ember számára; különben ugyanis félő,
hogy a Sátán erede tesz.iazt ártalmassá és kárhozatossá, mert a
Sátán evilági uralma ugyan megtürt már, de ezen a földön so
hasem fog teljesen megtsemmisűlni. Ezért kelleneik az, új egek és
az új föld.

A bűn az ember munká.iának igen sokszor helytelen, sőt em
berirtó irányt adott, Helytelen a munkában csak robotot vagy
pénzkeresetet látni: az embernek többre kell ennél becsülnie ön-
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magát és munkáját, rnert az ilven felfo:gás elegendő lehet ra meg
élhetéshez, de semmiképen sem elegendö cahhoz, hogy az emberi
munkát, magát az emberb meguemesítse és az emberiséget előbbre

vigye.
Lehet azonban az. emberi munkának nemcsak helytelen, ember

hez, nfm méltó, hanem az emberre végzIetes iránya is. Hogy urrá
kell lennie, ezt az ernher sohasom feledtette el; de nem egyszer
elfelejtette, hogy ez nem lehet erkölcstelenül szerzett és gyakorolt
uralom, f'ékteien és, erőszakos, más embert nundenből kizáró vagv
egyenesen letipró. Isten a világ feletti uralmat nem Jánosnak
vagy Péternek adta, nem is ennek vagy annak a népnek (- hé!
egyáltalán lennének Isten eredeti te.rve szerint, azaz a bűn nél
kül, egymástól elkülönült v.agy egyrnásaal farkasszemet néző nem
zetek -), hanem az embernek, azaz az. egész.embe,riségnek Ebbeli
az uralomban minden egyes embernek iképe1sségn és teljesítménye
szerint van joga részesedni ésa rábízottakat részeltetni. A bűn

azonban az embeciség egységét meg-törte és így megzaVJal'ta a föld
feletti uralom egészséges és békés megosz,tását is. Az ember nem
csak munkával és másokkal együtt, hanem munka nélkül is, má
sok kizárásával .is sőt egyik ember a másik fölött is akar ural
kodni ! Igy lettek rabszolgák és leigázott, rabságba görnyedt ll(>,
pek, Márpedig az ernber telleit más embernek szol-rálatot, ilyen ér
telemben állandó megállapodásra is léphet vele, del csak szabadon,
hogy emberi méltóságában megmaradjon, mert az ember sohasem
lehet csak táJrgy, másnak csupán csak eszköze: egyik ernber a má
siknak csak társa lehet, sőt a kereszténvség Bze,rmlt csak testvére,
akit úgy ken szeretnie mint őnm.agáf (l\lit 22, 39.), sőt ahogy Kr-isz
tus <azt szeretí. (J 15, 12,.) A népeknek e1gymáshoz, való viszonya
sem alakulhat ezen az alapvető törvényen kívül, hiszen azok is
emberek.

A bűn eet is eredményezte: az, ember a rnásét is 'a magáénak
akarja, sőt az embert is' nem társának, hanem tulajdonának akar
ja. Eleinte ez, persze csak kicsiben próbálkozott és robhant ki,
ahogyazonhan laz emberiség és vele a gonoszság' is növekedett,
mindig több és több ember került így egvmással szembe, míg vé
gül eljutottunk a szociális problémákig, sőt karunk szörnvű világ
háborúihoz. Ezekbeu tulajdonképen az. őnmagáíoan széttöredezett
emberiség önmagát pusztítja és jövőjét hátráltatja vagy teszi két
ségessé, mert, nem lát más megoldást, mint laz eröszakot, hogy ha
már másokon nem is, legalább a maradékon. a romokon folépít
hesse korlátlan uralmát, Emberek veszekedésének. népek tüleke
désének az igazi oka a talán soha ki nem mondott, de mindenkor
lappangó vágy: a birtokbavéte,l és az uralkodás rendetlen vágya.
(Ja 4, 1-2.) Munkát igényel persze <a viaskodásra való Ielkéazülés
is, a harc folvtatása és a győzelem kíhasználása is, del főképen az
embernek az a munkája, amely miatt átkozott la föld, mert rette
netesen szenved alatta minden, Hosszú építő munka eredményei
dőlnek romba, megakad a további fejlődés, sőt nem egyszer lehe
tetlenné is válik.

Az emberi munkának ez,t a végzetes irányáJt csak elszoruló lé
lekkel lehet.ezemlélní. Elhár-ítása nem történhetik másként, min t
az alapvető rend helveeállításával: Isten előtti fe!lelős.sége tuda
tában embertársáhan testvérét és mindenében osetályosát látva

402



kell az embernek (-természe,tesena népeknek is, hiszen nekik
sem lehet más törvényük, mint az, Istené -) munkálkodnia és így
egységben, békében a mindenség fölött uralkodnia mdndenkínek
javára, senkinek sem kárára, mort Isten előtt hódolva és mindenkit
szeretve, Ez lenne, Krisztus békéje, Krisztus országában. Egyéb-
ként pedig folytatódik az a kiábrá:ndító tény, hogy bármi fölött
is lesz urrá, első gondolata, munkája eredménvének az, eIső fe:l
használása majdnem mindig (- vagy talán míindigf -) hogy a
meg nem iengedett uralomra tör. Az, első nyilvessző aligha azért
repült ki ember felé, hogy kellemes üdvözletet vagy se,güslég:et
vigyen; az első hajó, ha nem is volt hadihajó, nemsokára azzá
lett; ,a repülő első hatalmas alkalmazása már nemzedékünk sze
meláttára történt háborús célra; az atomkorszak emlegetése szinte
mindig az atomháború rémét ídéci. Mintha az emberiség csak
azért haladna, hogy jobban tudja .önmagát pusztítani. Ez pedig
senki előtt sem lehetaz ember hdvatása, az, emberi fejlődés értelme,

Előbb említettük már a sz,ere,te't krisztusi parancsát. Igy ju
tunk el Isten egy másik gondolatához a~ ernberek munká.iáról, Ez
,a gondolat nem az értelmet akarja irányítani, hanem a szivet akar
ja tökéletesíteni; a munkát azonban csak a kettő együtt teszi tö
kéletessé.

Minden munka ugyanis végső elemzésben a felebar-áti szeret,e,t
gyakorlása lehelt, sőt azzá kell lennie. Krisztus így fogalmazza
me-g ezt a. parancsot nem annyira a puszta elvet, mint a sokféle
megvalósítást tekintve: amit akartok, hogy cselekedjenek nektek
az emberek, ti is úgy cselekedjétek nekik. (Mt, 7, 12.) Munkálkod
va az ember sohas-em csak magának cselekszikr a földmiíves nem
önmagának terme], a szakács nem magának főú az, ételt; az órás
nem magának javítja az órát, az orvos nem önmagát gyógyítja,
a pap nem önmagának lelkipásztora ... Minél több embernek van
mínél nagyobb hasznára valakinek a munkája, annál értékesebb
Az a munka azonban, amely mindenki fWlámára haszontalan vagy
másoknak egyenesen ártalmas, még ezt a szennytelen nevet SHm
érdemli meg. Isten előtt az a tökéleteis munka, amely nemcsak
magában kifogástalan, hanemitökéletes indítóokból is fakad, azaz
szeretetből: minél jobbat, minél kedvesebbet adni,

Erről az igazságról azonhan - sainos - napjaink nem e'gysz'e:T
gépies és inkább mennvíségre menő jámborsága eléggé meafeled
kezik. Méri imájának az idejét, sokasfjtja, szentáldozáeainak a
számát, míntha Istennél az időtartam, a szám bármit is számítana,
Lsten nem ünneplő ruhát és életkörülménvelnkből való :kizökke
nést akar tőlünk, hanem egész, életünk meg'szentelését, az élet
tökéletességét. Az. emberi élet azonban inkább hétköznap, mint
ünnep, sokkal többször munka, mint imádság, Ezért kell a hét
köznap munkájának is szentnek lennie, ezért kell a munkának is
tökéletessó lennie. Ha erről megf'eledkeeünk, a vallásosság erőt

lenné, szenteskedővé és ,a kemény munkát végző ember számára
értelmetlenné, sőt visszataszítóvá válik.

Különben is mit ér a templomi térdkoptatás. a sóhaítozó gy,a
kori áldozás, ha talán éppen ezeknek az, örve alatt azokat az o.ly
fontos állapot- és állásbeli kötelességeket vagy elhanyagoljuk vagy
könnyen vesszük ~ Persze, hogy könnyebb jámborkodni, mint 'az
élet minden vonalán keményen helyt állani, Isten azonban se-
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Tótfa,lusy István

holsem igért üdvösséget Hzoknak,wkika könnyebb részt válasz
,tották maguknak. Nem aki mondja: Uram, Uram, nem az megv
be a mennyek országába, hanem aki az Atya akaratát cselekszi.
Aki másként él és dolgozik, mirrt ahogy lsten akar-ia, hiába szen
teskedile és jámborkodik, bizony csak azok közé tartozik, akik
gonoszt cselekednek. (Mt 7, 21-23.) Istennél a legnagyobb teljesít
mény Is értéktelen, az örök élet számára selejt, ha nem szeretet
ből fakad. (1 C 13, 1-3.) Nem úgy értve R seeretetet.ahog'y az em
berek azt emlegetve klűresitik és elf'erdítik, hanem ahogy Krisz
tus élete és munkája mutatda: mindig az Istent és az embert te
kintette, nem önmagát; Istent és az embert mindig együtt tekin
tette, sohasem külön,

Igy nézi éaértékeli Isten ,az ember munkáját, Milyen jó len
ne, ha minden ember így tudná tekinteni és értékelni!

A SÖTÉTSÉG SATORA ALATT

A Lágymán.yosra éjszaka, borul.
A lámpák fénygömbje világít;
itt-ott, a házak ablakaiból
az útra hajlik egy sugárnyaláb,
s a villamosok meg az autók
mint a,pró fénybogarak cikáznak ...
(- igen, így mondaná a költő -)
mégis éjszaka Vian már, s a, fény erőtlen és magányos.
Maradj!
Minek menekűlse az e a és z b őL a részhez?
(Jlj csak az árokparton itt
türelmesen, s -eár],
míg a sötétség sátra beburkol.

Tótfalusy István

JÚNIUS

Megjött újra a nyár: a szdekben akácok
illata leng, a nap izzó méze kicsordul,
bólint, lendül az ág, már duzzad az ifjú gyümölcs is;
épül az új élet ... Nézd, zöld a fa árnya,
s zöld- a hegyoldal, a hullámzó búzatáblán
bókol a lomho. pipacs, s ott messze, ai barna hegyormon
sárkány száll föl a kék, maga.s égre.
N ézz, de ne szólj, még lépni se lépj,
csak a gyík surranhat ilyenkor,
ó, csak a szűrke veréb ugrálhaol a rossz kapufélfán;
most csak a 1JerS, csak (11 daklilusok szaara szólhat.
Szent ez fl. perc, és ga.zdag: erőknek

ünnepe. Érzed? - téged is érlel,
épít, s nőt!et a szép aratásra.
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Holl Béla

"JÓILLATÚ VIRÁGOS KERTEKBŐL
EGYBE SZERKESZTETT ÁJTATOSSÁGOKNAK
GyAKORLÁSA ..."
(AZ OFFICIUM RAKOCZIANUM TÖRTÉNETE)

Régi könyvtárak ódonlevegőjű termeiben, a finom porral lepett pol
cokon letűnt századok szellemi kincsei sorakoznak szótlanul. Puha, fe
hér hártya, vagyaranyveretes, vastag bőr takarja őket. A századok
enyészetétől megviselten némán pihennek. Nehezen nyilatkoznak láto
gatójuknak. Sokat kell velük barátkozni, míg lassan-lassan beszélni kez
denek. Mindegyiknek van valami külső jellemvonása. A nyomdász, a
könyvkötő vagy a könyvszerető olvasó korok és műfajok szerint ráveti
tette a hallgató kötetekre a maga izlését, gondolatát. Az egyházatyák
és a jog klasszikusainak foliánsai, a negyedrét prédikációs kötetek és a

. kisalakú Elzevirek, párisi vagy amsterdami görög-római auktorok között
sajátos jellegük van a megkopott kötésű, szorongatástól, hordozástól el
feketedett imádságoskönyveknek. Egyűgyű özvegyek vagy kollégiumok
deákjai. törökök ellen táborozó vitézek vagy Szűz Szent Klára egyik ér-

, demtelen szerzetes leánya, országbíró-palatinusok vagy erdélyi nagyasz
szonyok forgatták öket. A kutató a sárgult lapokon szinte érinti a ré
giek imádságos kezét és szavukat ismételve ••jóillatú virágos kertek-s-nek
nevezi. Köztük a magyar katolikus irodalom legnépszerűbb imádságos
könyve, az Officium Rákócziánum méltán felkeltheti il Vigilia, őseink
áhítata iránt eddig is érdeklődő olvasóinak figyelmét. ~

Első kiadása az egyetemi nyomda ősénél, Nagyszombatban. 1693-ban
látott napvilágot. Az ötszáz oldalt meghaladó, zsebbenhordozható köny
vecske itt indult, hogya XVIII. század legelterjedtebb hazai nyomtat
ványa legyen. Rendkívüli kedveltségét bizonyítja, hogy latinul, magyarul
és németül jelenleg hatvanhárom kiadását tartjuk számon. Köztük csu
pán az első való a XVII. századból; negyvenkilenc 1800 előttről, a többi
tizenhárom is jobbára a XIX. század elejéről. Az előállító nyomdák he
lye is változatos: Nagyszombat, Kassa, Buda, Pest, Győr, Bécs, Zágráb,
Grác, Laibach. Keresett, használt könyv volt, hiszen számos kiadása el
lenére ma már aránylag nehéz megtalálni. Forgatták ezt a kis imád
ságoskőnyvet, és elnyűtték.

Első tekintetre megállapíthatjuk, hogy egy különleges imádságfaj
tától, az u. n. kisofficiumtól kapta eimét. Az Egyház officiumnak a hi
vatalos papi imádságot, a zsolozsmát (breviárium) szokta nevezni. Elmon
dása a felszentelt papok számára kötelező, hivatalos szelgálatot jelent.
Az egész Egyház egyetemességében imádkozzák. A hét napjaira azétosz
tott 150 zsoltárból, olvasmányokból (szentírás, szentatyák írásai, szen
tek élete), himnuszokból és könyörgésekből vett anyagát a hagyományos
napi nyolc imaórában szokás mondani. Az éjszakai és hajnali Isten
dicséreten (matutinum, laudes) kezdve a négy kis hórán (prima, tertia,
sexta, nona) át egészen a vesperásig és completoriumig szünet nélkül
folyik a közösségí Isten-dicséret. Hozzátartozik a liturgiához. ltppen ezért
érthető, ha a hívek sem akartak kimaradni belőle. A vecsernyének, ves
perásnak éneklése még ma is sok helyen szokásos. A középkorban a



laikusok szívesen résztvettek a káptalannak vagy a szerzetnek a tem
plomban közösen, kórusban mondott zsolozsmáján. Ez az imádságos vá
gyódás hozta létre a hívek, illetve a szerzetekben a laikustestvérek szá
mára a lerövidített zsolozsmát, a kisofficiumot. A legelterjedtebb és az
Egyház által hivatalosan is elfogadott a Szűz Mária kisofficiuma (Offi
cium Parvum Beatae Mariae Virginis). De már a középkori kézírátos
kódexekben, még inkább az első nyomtatott imádságoskönyvekben se
szeri, se száma az önállóan szerkesztett kisofficiumnak. Ezek, a zsoltá
rokat mellőzve, egy-egy himnuszt bontanak a breviáriumi imaóráknak
megfelelőerr nyolc részre. Az egy-két szakaszos himnusz-töredékeket pe
dig bevezető és befejező könyörgésekkel illesztik bele az imaórák egy
másutánjába. Ezzel a középkorból örökölt, rövidsége és változatossága
miatt kedvelt imádság-formával a barokk ember is - megelőzve rnin
den liturgikus mozgalmat - belekapcsolódott az Egyház egyetemességé
nek hivatalos imádságába.

A magyar imádságos irodalomban először a Festetics- és Czech-kódex
lapjain találkozunk az officium hagyományával. A XV. és XVI. század
fordulóján, a nagyvázsonyi pálos kolostor névtelen szerzetese szorgos
kézzel másolgatta a »Bódogasszony Hórált« a tragikussorsú Kinizsy Pálné
Magyar Benigna számára. Utána a mohácsi vész és a hitújítás rohamos
térfoglalása hosszú évtizedekre eltűntet minden további nyomot. Csupán
a XVI. század második felében, a katolíkus megújaódás egyik legko
rábbi képviselőjénél, S z á n t ó A r a t o r I s t v á n nál vehetjük fel is
mét a kisoificiumok fonalát. 1574. július 15-én, Bécsből kelt latin leve
lében római előljáróinak megírta, hogy »egynémely nagytekintélyű fér
fiak, nemes asszonyok és hajadonok«, - nyilván a bécsi kollégium
kongregációjának tagjai, - magyar imádságoskönyv írására kérték. O
el is készítette azt, mégpedig »nagyrészben a Pius pápa parancsolatából
és megjobbításával nemrég kinyomtatott Szűzanya-Officiumból«. Kéz
irata már a bécsi nyomdász kezében volt; sőt egy évi hosszú várakozás
után a hitújító cenzorok jóváhagyását is elnyerte. A kiadás további szor
galmazására ott kellett volna maradnia Bécsben, de előljárói Rómába
rendelték a magyar zarándokok gyóntatójának. Az ébredező katolikus
megújhodás e türelmetlen tervezgetőjénekés lázas irodalmi munkásának
(mint más alkalmakkor a bibliafordítása, magyar katekizmusa, stb.) ez
a kezdeményezése is abbamaradt. Mégis fel kellett jegyeznünk ezt a
nyomot is, mert - igaz csak hetven év múlva talán éppen a Szántó le
veléből idézett kérelmezök unokái, »több aitatos Uri Aszszonyok« kéré
sére, 1643-ban végre megjelenik az V. Pius pápa által megreformált
Szűz Mária-kisofficium.

Draskovich János, a hitéért harcoló és buzgó Mária-tisztelő palati
nus, horvát bán, a magyarul nemtudóknak lefordítja és a pozsonyi
nyomda vezetőjével, Némethi Jakab atyával névtelenül kiadatja a Szűz

anya kisofficiumát: Officium B. M. Virgo azaz, Asszonyunk Szűz Maria
nak Három Különb időre valo Szolosmájá-t. Megilletődve forgatjuk ezt
a piros-fekete betűs, fametszetekkel gazdagon díszített, külsejében is a
francia középkori Office-ok, Heures-ök, a Hortulus animae-k (jóillatú
virágoskertek !) világára emlékeztető Imádságoskönyvet. És ugyancsak
megilletődéssel olvassuk Draskovich János kortársának, Ráttkay György
zágrábí kanonok és kalocsai nagyprépostnak munkájában (Memoria
Regum et Banorum Regriorum Dalmatiae, Croatiae Et Sc1avoniae. Vien
nae, 1652.), hogya névtelenség homályába rejtőző bán mílyen benső

séges áhitattal szerette és tisztelte a Szűzanyát, Palatinussá választása
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után első útja Pozsonyból a máriavölgyi kegyhelyre vitt, ahol Szeplő

telen Fogantatás napján megáldozott és hivatalához a Szűzanya segít
ségét kérte, A kiváló forrásértékű krónikaíró feljegyzi róla, .hogy nem
sokkal negyvenötéves korában bekövetkezett halála előtt is a pozsonyiak
kedvelt kegyhelyén látták, amint két óra hosszat ••lángoló szívvel« tér
delt a csodatévő Szűzanya oltára előtt és szeretetének zálogául remekbe
készült ötvösmunkát, egy ezüst szívet ajánlott fel neki. Életében buz
gón imádkozta a kisofficiumot és hogy Mária-tiszteletének külső tanú
jelét adja, magyar nyelvre is lefordította.

Draskovich János fordításának ajánlása Eszterházy Juliannának, az
l671-ben lefejezett Nádasdy Ferenc országbíró feleségének, Eszterházy
Pál nádor testvérhugának szól. Egy ő a ..több aitatos Uri Aszszonyole
között, akikhez többszörös sógorsági kötelék fűzte a fordítót. Draskovich
János 1643. február IG-án (az ajánlás dátuma), Szent Julianna napján
talán éppen ezzel a kis imádságoskönyvvel akarta meghálálni rokoná
nak, hogy feleségét, Thurzó Borbálát az igaz hitre visszahozta. A közép
kori »Bódogasszony Hóráí« után másfél századdal folytatódnak tehát a
szálak. Julianna asszony szomorú özvegységében az ezüsttáblás, ezüst
csattos zsolozsmáskönyvből (Szabó Károly említi) merített talán vigaszt
és ezt valamikor névnapjára maga a fordító küldhette neki. Középkorra
emlékeztet a könyv születése, a névtelenségben rejtőző fordító, de a
-Congregatio kezdetire- és végire-való könyörgések« már a vallási meg
újulás korát idézik.

A XVII. század második felében a ferences K é r i S á m u e l től je
lent meg Bécsben A Boldogságos Szűz Zsoltár-Koenyve (1660). Ebben
azonban a Szent Bonaventurának tulajdonított, a dávidi zsoltárok ké
peíből, kifejezéseiből alakitott Mária-zsoltárokat találjuk. Csupán könyv
táblából kiáztatott, A nl a d é J u d i t asszonyhoz intézett »Ajánló
lenel-s-ét ismerjük. Judit asszony - olvassuk a töredékben - már ed
dig is »sok rendbéli buzgó aítatosságokkal« dicsérte és tisztelte a Szűz

anyát; de most »özvegyhez illendő galarnbí együgyösegböl származó
fenn-zengő szóual« régi zsoltárokkal egészíti ki áhitatát. A négyleveles
töredékben a zsoltárok magyar szövegét nem találj uk. Mint annyi más
esetben, itt is ősi Mária-tiszteletünk egy emléke, a »Szent Ferenc szer
zetén lévő Sz. Katalin kalastromabéli Barátok- buzgó munkája kalló
dott el.

Szűz Mária kisofficiumát, kevés változtatással a Draskovich-léle for
dítást, B á t h o r i Z s ó f i a adatja ki újra, l662-ben. Ez a rendkívül
érdekes, markáns egyéniségű, protestánsból katolíkussá lett nagyasszony,
Rákóczi György fejedelem özvegye, akit unokája, II. Rákóczi Ferenc
Isten ájtatos szolgáló leányának és emberi vélekedés szerint szentéletú
nek nevez, protestáns férje kedvéért és nagyratörő céljai érdekében
hagyja el katolikus 'hitét. De férje halálával, l660-ban visszatér és magá
val hozza 17 éves fiát is. Attérése a XVII. század katolikusai előtt pél
daadó tanuságot és országszerte megerösödést jelentett. Konverzióját a
Szúzanya-kisofficium kiadásával nyomatékozta. Úgy látszik, hogya csa
ládi ügyekben ellentmondást nem tűrő nagyasszony a vallás terén is
családi hagyományt inditott. Fiáról, L Rákóczi Ferencről a halotti bú
csúztatóban Kereskeny István a kassai kollégium diákjainak l677-ben
mondta, hogy a fejedelem szentmisére olvasóval és Szűz Mária ima
könyvével a kezében ment. Nevét beíratta a környék valamennyi kongre
gációjába. Sok pénzt áldozott a Mária-könyvecskék (bizonyára az emlí
tett kiadás) megvásárlására és azokat szétosztotta udvari embereinek és
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külsőknek egyaránt. Érdemes meghallgatnunk e tanúvallomást: »Ferenc
annyira lángolt a buzgóságtól Isten anyja iránt, hogy előbb adta volna
oda vérét és életét, semhogy annak dicsőségét kisebbíteni engedje ...«

Ez a vérét ontani kész, lelket-testet áldozó Mária-tisztelet családi hagyo
mánnyá lesz a Rákócziaknál. A gyökér pedig Báthori Zsófiánál kezdő-

dik 'Á' Draskovích-féle fordítás a század második felében már a kJngre
gácíók közkincse lett. Kívülről tudják, mindenütt ezt rnondják és ezért
nem érdemes újra fordítani. Ez kerül bele a Mária-társulatok regulás

. könyvébe (Nagyszombat, 1684), sőt B a r a n y i P á l Lelki Paradicso
mába is. Ugyanakkor azonban megjelennek újabb kisofficiumok is. A
Két égő lámpás-ban Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc kis
officiumával, másutt Páduai Szerit Antaléval találkozunk. Miridig imád
kozó, jámbor közösség, vallásos társulat használja őket. A családi vo
natkozásokon keresztül is mindig egy-egy csoportnak az imádsága, tehát
annak lelkülete, jámbor igénye, a magyar barokk áhítata formálja ezt
az imádságos anyagót. A következő XVIII. század imádságos lendülete
formálódik, bontakozik ezekben a könyvecskékben. De talán. nem is len
nénk igazságosak a kor vallásos buzgóságának lemérésében, ha itt még
csak egyszerűen formálódásról beszélnénk. Hiszen már itt megtaláljuk a
nagy elmélyülésnek, bátran mondhatjuk, a misztikus hajlamnak bizony
ságait. A nagyszombati Szent Kereszt-konfraternitás jegyzőkönyve, a
Myrhából Szedett Lépes Méz (1700) például így ajánlja »üdvözítőnk ke
serves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgető Szent Kereszt
Szolosrnáját« (Draskovich fordítása!) a »Dicsöséges Szent Kereszt Zász
lója alatt Vitézkedő Sodalis Uraímék-s-nak:

»- ••• Kóstollyad, és kóstolgatván igyad a ' te szerelmesed sebeiből ki mond
hatatlan édességnek gyönyörúségét: merülly-el sebeiben, és eíégedgyél keserves
kínszenvedésének édességével, mert ennek kedves íze el nem fogy, ha az el
epett szivtül meg nem utáitatik Ragaszkodgyál a' Kereszthez, temesd-el szívedet
a' Kristus sebes óldalában; szorítsad szívedhez a' szerelmes Jesust. Mivel ha az
ő szenvedésének buzgó elmélkedésében szüntelen gyönyörködöl, az ő szent ke
resztének érdeme által a' mennyei böldogságnak koronáját el-nyered ... OK

A kisofficiumoknak egész kis gyüjteményét találjuk a század végén,
a Lőcsén kiadott Lelki utiköltségben (1693). A jámbor hívek egy cso
portja áll ismét mőgötte, Az összeállító »Az Halálra vált, a' Keresztfán
megholt Úr Jésus Congregatíojának« szánta. Kilenc magyar kisofficium
között az egyik, a »Nagy Boldog Aszszonyról« való, eredeti magyar kom
pozlelőnak látszik. Összeállítója a Szegedi Lénárd-féle Cantus Catholici
(1674) egyik énekéből szerkesztett magyar zsolozsmát. Az ismerős ősi

versezettel és mínden bizonnyal a közismert dallammal különösen kö
zel kerülhetett ez az imádság "az egyedül kívánatos Boldogságnak úgy
mint üdvösséges Boldog halálnak el nyeréséért- imádkozó magyar hí
vek lelkéhez. Ime a matutinum himnusza:

Isten Udvarának, s' szentek várasának
üdvöz légy uj Csillagja.

Te vagy ékessége, s' fénlő dicsősége,

Meny-Országnak, Mária I
Az édes Jézusnak, Angyalok Urának,

Helheztettél jobbjára.
Hogy lennél kéncsénnek, s' minden kegveímének

Osztogató Sáfára ...

Ilyen magyar előzmények után, az ezüstveretes könyvecskék, a »ga
lambi együgyösegből« mondott imák, a vértontani kész Mária-tisztelők,
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a jó halálról elmélkedő »Sodalís uraímék« világában születik meg az
Officium Rákócziánum. A XVII. században ismételten találkozunk la
tin elődeivel is. Erről árulkodik már az alcíme: » •.• sive varia pietatis
exercitia«, Másutt ez önálló cím volt (Varia pietatis exercitia, 1674. Offi
ciosa pietatis exercitia, 1687.). A latin előzmények tartalomban, felosz
tásban nagyrészben rokonok, sőt helyenként teljesen megegyeznek az
Officium Rá~ócziánummal. Ezt kell mondanunk a latin Manuale Ma
rianumokról, a Mária-társulatok gazdag kézikönyvéről is. öt kiadásban,
azonos címmel, de állandóan változó anyaggal jelennek meg a század
folyamán. Véleményünk szerint az Officium Rákócziánum e Manuálék
és Exercitíák kikristályosodott, két évszázadra állandó formát öltött vál
tozata.

Igy magyarázható a címlapnak egy másik, állandóan ismétlődő meg
jegyzése: Editio novissima, omnibus prioribus auctior et locupletior (A
legújabb, minden előbbinél gazdagabb és bővebb kiadás). Ott találjuk
ezt a megjegyzést az elsőnek tudott 1693-as kiadás címlapján is. Nem
jelenthet ez mást, mínt li közös imádság- és offícíum-anyagot tartalmazó
előzményeket: a sokfajta és sokcímű zsolozsmáskönyv után az 1693-as,
új címmel megjelenő kiadás is valóban »legújabb és bővebb«,

»Ad Iectorern« megszölítással valamennyi kiadás elején változatla
nul megtaláljuk az ajánló levelet. Vedd,Kedves Olvasó, a különféle áj
tatosságí gyakorlatokat, melyeket a te buzgóságodra különböző virágos
kertekből gyűjtöttek egy csokorba ... A középkori »lelki vírágoskertek«
(hortulus animae) emlékét idézve a kompilátor-szerkesztő barokkos for
dulattal, szerénykedve »jelentéktelennek, súlytalannak- nevezi gyüjte
ményét; de hozzáteszi, hogy ez a kis könyvecske »az emberi változandó
ságok között hányódó léleknek súlyt ad: egyrészt azért, hogy kiegyen
súlyozott repülésével az igaz útról le ne térjen; másrészt, hogy csodála
tos könnyedséggel szárnyalhasson mindenek fölé. Az a súly ugyanis, me
lyet az isteni Szeretet rak a lélekre, nem teszi azt nehézkessé ... « Gyüj
teményével a változatosságot - ismét egy ízig-vérig barokk vonás 
akarja szolgální, hogy- a különféle izlésűek is egyformán kedvüket lel
hessék benne és sokakban növelhesse a [ámborságot, Célja egyedül az
Isten dicsősége:..»Egyéb célt nem néztünk, csak hogy mindenben dícsér
tessék Isten ...« Rövidrefogja a szentígnácí jelszót, mely a trienti zsi
nat után az egyház és a hitélet megújrtását jelentette.

A Benevolus Lector, az ajánlólevél címzettje, akinek az összeállító a
kis könyvecskét szánta, nyilván a .Jézustársaság gimnáziumainak, kollé
giumainak növendéke, az itt virágzó Mária-társulatok tagja. Ot érdekli
elsősorban a kongregáció szabályzata és búcsúi, ő imádkozta a kongregá
ció előtti-utáni könyörgéseket. Az ő számára sorakoznak példaképül az
ifjúsági szentek: Alajos, Szaniszló, Imre, Elek és a többiek. O imád
kozta a tanulás előtti imát. Az Officium Rákócziánum anyagát nem lehet
összetéveszteni a majdnem azonos anyágú egykorú kiadványokkal. Tipi
kusan ífjúsági imakönyv. Érdemes például lelkitükrét összehasonlítani a
Manuale Marianum-ok felnőttek részére készült lelkitükrével. A.. Ifjú
ság világát tekintő egységse, katolikus nevelés segédeszköze ez az imád
ságoskönyv. Nagy népszerűségének is itt kell keresnünk az okát. Válto
zatos és sokoldalú imádság-kincse kielégített minden igényt és kort.
Még a mult század kilencvenes éveiben is a nagyszombati érseki gim
názium növendékei - a Graffl-féle átdolgozásban - az Officium Rákó
czíánumot használták közös iskolai imádságoskönyvnek.

A naptár. után (melyből a magyar vonatkozású ünnepek a bécsi, sőt
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a zágrábi kiadásokban sem hiányoznak) összesen huszonkét officiumot
találunk. A Szenthárornság-, az Atyaísten-, Jézus neve-, a Szentlélek-, az
Oltáriszentség- és a Szent Kereszt-officium után adja a teljes Officium
Parvum B. Mariae Virginis-t, majd a Szeplőtelen Fogantatás, Szűz Mária
ünnepeiről és a Hétfájdalmú Szűzről szólót. Ezután következik a szen
tek, köztük az őrangyalek tiszteletére szerkesztett kisofficiumok sora:
Szent József, Anna,. Elek, Nepomuki Szent János (az 1726-osban elő

ször l), Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Borgia Szent Ferenc, Alajos,
Szaniszló, a három japán jezsuita vértanú, Alexandriai Szent Katalin
és Borbála. Tehát együtt van a gazdag középkori örökség a Jézustársa
ság szentjeivel, különösen az ifjúság védőszentjeivel. De az officiumok
mcllől elmaradhatatlanok a litániák, a himnuszok (itt szerepelnek teljes
számban a magyar szentek) és a kor közismert imáinak egész sora.
Mintha a régi barokk. templomok képekkel, szobrokkal zsúfolt, kacska
ringós, aranytól ragyogó oltárait látnők. Ezek a rnozgó, gesztikuláló, fá-

. ban-kőben majdnem megszólaló »példaképek« lépnek elénk itt a zsebbe
rejthető imádságoskönyvnek lapjairól a cikornyás-barokkos, de igen gyak
ran még a középkorból örökölt hímnuszok lendületével.

A szentek tisztelete után az .. Isten-szolgálatnak különféle gyakorla
taí« (Variae praxes Deo dobite serviendi) című részben megtaláljuk a
nap minden szakára, a keresztény ifjú életének minden mozzanatára a
megfelelő imádságot. Jelentős helyet foglalnak a betegekért és halottakért
végzendő könyörgések, litániák, kisofficiumok. A »Preces miscellaneae«
(vegyes könyörgések) után a Mária-társulat szabályaival és búcsúival
zárul az 506 oldal körül mozgó tizenkettedrétű imádságoskönyvecske.

Az első magyar fordítás 1746-ban, Budán jelent meg. Ezt a kiadást
ma nem ismerjük; csupán a későbbiek előszava hivatkozik rá: .

»vegved buzgó ájtatosságnak tüzétől felgerjesztett Keresztény Lélek, ezen
Különb-féle ájtatosságoknak gyakorlását, mely régen ez előtt Deák nyelven sok
jó illatu virágos kertekből, sokaknak buzgó ájtatosságokra egybe szerkesztetett;
azután a Nemes Magyar Nyelvre fordíttatván, 1746-dik Ftsztendőben Budán az áj
tatos Keresztény híveknek' lelki buzgóságokra kiadatott vala ... «

Az első kiadás után tíz évre egyszerre három helyen látjuk viszont:
Budán, Kassán és Győrben. "Az Ajtatos Olvasóhoz« címzett, előbb idé
zettbevezetést a győri kivételével minden későbbi kiadásban megtalál
juk. Ebben elég részletesen átrendezésről, új csoportosításról és anyag
bővítésről értesíti az olvasót a szerkesztő, Mindezt megfigyelve az isme
retlen budai kiadást legjobban megközelítőnek a győri 1756-ost tartjuk.

Ki volt a fordító? _~- Amint a latin kiadásoknál ismerjük az ösz
szeállítót, aki másfél századra végleges formát adott a sokat forgó kö
zépkori és barokk anyagnak, úgy a "Nemes Magyar Nyelvre« történt
átültetésnek sem ismerjük szerzőjét. Helyesebben szerkesztőjét, Mert ha
csak futólagosan is -összevetjük a magyarnyelvű előzményekkel, a fordí
tás dolgában is inkább szerkesztőről kell beszélnünk. Az 1756-os györi
kiadásban például megtaláljuk Draskovich János· Mária-officiumát, a
Szent 'Kereszt- és Szentlélek-kisofficiumokat. További négyet a Lelki
Utiköltségből kölcsönzött, míg a Szeplőtelen Fogantatás és Szent József
tiszteletére valókat a magyar Manuale Marianumból vette a szerkesztő.

A kassai 1756-osban még a Baranyi-féle Lelki Paradicsomból is felbuk
kan a Szűz Mária minden ünnepére szóló kisofficium.

Úgy látszik, hogy a magyar fordítás keletkezése is hu vetülete a
latin anyag alakulásának. Altalánosan ismert és közszájon élő hagyorná-
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nyes imádság-kincs állapodott meg benne. Egyébként a XVIII. század
végéig az officium-anyag csökken, egyszerűsödik. A szentek officiuma
helyett az 1771-es kassai kiadás már csak a Míndenszeritek kisofficiumát
adja. A XIX. század elején (valószínűleg 1801-ben) F e j é r G y ö r g y,
a történetíró még egyszer hozzányúl a magyar fordításhoz. Az összeve
tésekből kitűnik, hogy csupán símítgatja a régi versezeteket, betoldja
»A Kereszten Függőnek« kezdetű himnuszt, a Miatyánk és üdvözlégy
parafrázisát, az »Irn! Arcunkra borulunk« kezdetű miseéneket és néhány,
ünnepekre szóló könyörgést.

Miért nevezik Rákócziánumnak ezt a népszerű könyvecskét? 
Olvasó és kutató egyaránt kívánesi erre a kérdésre, a legégetőbbre. A
hagyományaszabadsághős I I. R á k ó c z i F e r e n c nevéhez kapcsol
ta; őt tartotta szerzőnek. Ezt fogadta el az irodalomtörténet is gyér meg
emlékezéseiben.

Ez a hagyomány azonban az Officium Rákócziánum korai kiadá
sainak ismeretével egyre tarthatatlanabbá vált. Ezt sejtette már F r a k 
n ó i V i l m o s is, aki Ordódy János jezsuitában kereste a szerzőt. A
nemrég előkerült legrégibb kiadás, a nagyszombati 1693-as pedig már
világosan kizárja az ifjú fejedelem szerzőségét, Semmikép sem adhat
ták ki az ő nevével és használatára (a kor szokása szerint valamelyik
gazdag rokon adományából), hiszen ebben az évben már nem tagja sem
a jezsuita kollégiumoknak, sem a prágai egyetemnek, ahol nevével a
Mária-társulatok elnökei között találkozunk. Az első ismert kiadás évé
ben, április 5-e után Olaszországba indul.

A Rákóczi-kor kiváló ismerője, E s z e T a m á s levéltáros hívta fel
figyelmemet egy általa ismert, de szem elől tévesztett nyomtatott for
rásra, mely az Officium szerzőjéüla fejedelem nagynénjét, R á k ó c z i
E r z s é b e t et nevezi meg.. Ezt a forrást egyelőre nem sikerült újra
megtalálnunk. Az azonban megállapítható, hogy Rákóczi Erzsébet is
mert életrajzi adatai nem mondanak ellene ennek a feltevésnek. Erdődy

Adám, majd Erdődy György szerehcsétlen, gyermektelen hitvese, ki
»anyaí szeretettel viseletik vala fiatal öccsei, Rákóczi Juliánka herceg
kisasszony és II. Rákóczi Ferencz fejedelemfiú íránt« (Thaly), Kistapol
csányban Mária-kongregácíót alapított a maga védnöksége alatt és ennek
tagjaivá fiatal rokonait is beíratta. Nem lehetetlen, hogy néhány év múl
va éppen a kistapolcsányi kongregáció ifjú tagjaira is gondolt, mikor
a közeli nagyszombati nyomdában a hagyományos kongregációs offici
um-anyagot a maga nevével adatta ki. Egyébként Rákóczi-nevet csak
uralkodó-hú családtag adhatta. Már pedig Erzsébet ilyen volt egész éle
tében és ezért kellett unokaöccse felkelő csapatai elől férje birtokára,
Száva-Ujvárra menekülnie. A rebellisnek bélyegzett Rákóczi Ferenc ne
vével aligha terjedhetett el officiumunk éppen a Habsburg-birodalom
országaiban.

A hagyomány azonban ezt az eredetet hamar elfelejtette és a legnép
szerűbb XVIII. századi imádságoskönyvünkben - gazdag és változa
-tos örökséget krístályosítva - a magyar ifjúság számára a növekvő
magyar nemzedékek titkos eszményének. a nagy szabadsághősnek,

I I. R á k ó c z i F e r e n c nek emlékét örökítette meg.
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A "BÜKKÖS". - DENIS TÁVOZÁSA
(RF;SZLET "AZ EMMAUSI RONGYSZEDÖK".BÖL)*

Irta Boris Simon

Henry megnyujtotta a viharlámpát.
- Ma este már nem jön érted a teherautó, nagyon havazik, szólt oda

Denis-nek, aki éppen befejezte a csomagolást, - Ma éjszaka még itt
alszol.

Denis kitenkintett a vagon kis ablakán. Elgondolkozva nézte, hogyan
borítja el a téli alkonyat és a hó a Bükköst. Olyan volt az egész a hó
viharban, mintha egy örvénylő hajótörésből emelkednének ki a fák csú-
csai, a sűrű bokrokon s a rongyszedő-raktáron szinte hullámzott a hó
tömeg. A sátrak és a többi vagonok már nem is látszottak. Sehol semmi
világosság.

A ».40 embernek; 8 lónak« szánt vagon volt a konyhájuk, ebédlőjük

és hálószobájuk. A sarokban Tardi apó a .vacsorát főzte egy parányi
tűzhelyen, a vagon másik végén a szalmazsákok és ágyak közt egy má
sik kis kályhában pattogott a tűz. De ez a két tűzhely sem tudta fel
melegíteni a gyatra menedékhelyet, melyet a szél át meg átjárt. A meny
nyezetre erősített lámpa úgy ingott a szélben, mint egy hajókabinban.

A tűzhely mellett foglalatoskodó Tardi, Marco, Henry, az ágyban
fekvő lázas egyetemista, Kurt, a hegedűművész és .Denis négy bajtársuk
hazatérését várták, akik a két kilométernyire fekvő szomszéd külvá
rosba mentek borért, hogy így ünnepeljék meg Denis távozását, aki nyolc
hónapi »tanulmány« után visszatér az Emmausból a· Szemináriumba,
hogy szubdiákónussá szenteljék. Azért jött ide, hogy mielőtt megteszi
az elhatározó lépést, megismerje az életnek és a szenvedésnek ezt a
nagy próbáját.

Kurt, az osztrák menekült ágya szélén ül, a sarokban, s hangolja a
hegedűjét. Minden este játszik legalább egy negyedórát. hogy ki ne jőj

jön a gyakortatból. Szegény művészkeze a kemény munkában s a nagy
hidegben napról-napra veszít valamit hajlékonyságából. fürgeségéből;
kétségbeesve látja, hogyan tűnik el ez a művészkéz a vörösrefagyott me
revujjú munkáskéz alatt.

De a hajdani bécsi gimnáziumi tanár meg akarja akadályozni a tel
jes deformálódást, ezért veszi elő minden este hegedűiét. egyetlen kin
csét, melyet magával tudott hozni a számkivetésbe. Brahmsot, Mozartot,
Lisztet játszott, de társai valeert és divatos slágereket követeltek, Marco
is elővette gitárját, s a hegedű átsiklott a könnyü dallamokra. Sok szép
estét töltöttek így a vagonban, s Denis csomagjai fölé hajolva úgy gon
dolta, talán ezek voltak életének legjobb pillanatai.

A szomszédos ágyon dermedt tagokkal feküdt az egyetemista. AI
modott nyitott szemmel és köhögött.

- Mi a csodát csinál ennyi ideig ez .a légionista meg a többi, -
mormolta. - Tegyetek még szenet a kályhára.

Szenet ... amit a vashulladék és a salak közül összeszedtek az úton.
- Add ide a takaródat, - szólalt meg ujra az egyetemista,
Ez a szegény fiú nem maradhat sokáig a Bükkösben: itt nem kap-

* Borts Simon könyvéről és Emmausr6l 1. a Napl6 erről sz6ló cikkét.
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.hat ápolást. Nehány nap mulva bekerül egy kórházba, onnan talán egy
.szanatóriumba.

Ezelőtt két héttel, egy rongyszállító teherautóval visszatérve, Denis
akadt rá Neuíllyben, amint egy kapuhoz támaszkodott.

- Könnyű magának, van fedele, én a Boís-ban alszom. Van taka
rója, nekem csak a rajtamvaló ruhám van. Van kályhája; előttem csak
az út van, egész éjjel járok, nehogy megfagyjak.

Lehet-e panaszkodni ezek után, ha a hideg átfúj az ócska vagon re
pedésein, ha a rosszul záródó ablakok minduntalan megrezzennek a nagy
szélben, s az egész alkotmány ingadozik a kerekeket helyettesítő ge
rendákon?

Egy száraz ág kopog a tetőn ütemes, apró kopogással. Abeszűremlő

víz tócsává alakul a padlón, a tábori ágyak alatt, a szalmázsákok mel
lett. A hideg dohányfüst, a nedves gyapjú és bőr, a test párolgása, a
piszkos vödör szaga összeszorítja a torkot, s az emberek úgy érzíkv mínt-
ha a vagon lassan úszna velük a sárban. -

Denis nézi, nézi ezt a gyomorúságos menedékhelyet, s a szive ősz

szeszorul: mi lesz velük, rní lesz a társaival, akiket itt hagy ebben a
szerencsétlen pusztaságban? Neki nem volt előttük más tekintélye, mint
a hitéé, a meggyőződéséé, de ezek mind, akár hittek, akár nem, ezt el
-ismerték. Nem térített meg senkit, de mind tisztelték benne a jövendő

papot. Vajjon visszfénye volt-e az érzelmeinek, mellyel Pierre atyát
övezték, kinek Denis itt képviselője volt? Nem térített meg senkit. De
ki tudja? Tardi apó felfedezett a gyüjtött holmik között egy feszületet.
Megtísztította, kijavította és a vagon falára akasztotta. Azt mondta,
hogy ez szerencsét hoz s az Atya örülni fog, ha meglátja, mikor láto
-gatóba jön, - és senki sem ellenkezett vele. És a kereszt a falon egy
hótJaP óta várja az Atya látogatását. - Denis most távozóban Reá bízta
ezeknek az elveszett embereknek kis csapatát.

- Meglátod, ezek leisszák magukat az éjjel a faluban, - mondta
.az egyetemista.

Ez valószínűnek látszott. Ok índítványozták, hogy ünnepeljék meg
-együtt Denis távozását. De ha egyszer bekerültek a kocsmába, ott bizo
nyára le is ültek. S ha egyszer elkezdenek inni, megfeledkeznek az idő

ről és csak hajnalra vetődnek haza, mikor már Denis elment. A légi
onista nem birja a bort és egészen bolond, ha maláriás rohama erőt

vesz rajta.
De egyszerre beszéd hallatszik, lépések közelednek: ezek ők. Belép

-nek a vagonba, hóval elborítva, káromkodva rázogatják magukat és hat
üveget tesznek le az asztalra,

*
Egy óra mulva mind a hat üveg üres volt, és Tardi apó végre is

engedett s a másnapi bor adagból is kiadott két literrel.
- Hét óra, - tűnődött Denis, - úgy látszik a kocsi már nem jön,

s ma este is itt alszom még.
Körülötte mindenki énekelt, szólt a hegedű, pengett a gitár:
"Visszatértek már a gólyák ...«

Tardi apó taktusra ingatta nagy fejét, a légionista, aki a legizgatot
tabb volt, poharával verte az asztalt, az egyetemista ujra lefeküdt s
-elaludt a nagy lármában. Alig hogy befejezték ezt az éneket, Marco új
ba kezdett s rövid tapogatódzás után Kurt hegedűje is megtalálta az
egyszerű melódiát s a hangok ujra nekiereszkedtek: ••Párís hídjai
alatt ...«
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Henry hangja csintalan, csirkefogó csúsztatásokkal, a légíontstáé
szabálytalan, érdes, brutális kitörésekkel. A mennyezetről függő petró
leumlámpa kemény árnyékokat vont az arcokra, melyek az elragadta
tás bizonytalan mosolyában omlottak el. Elfeledték a Bükköst, a muzsi
ka varázslata hidat vert ebből a téli elhagyatottságból a szabadság, me
legség és gondatlanság világa felé. Mindegyiküknek megvolt a maga
szomorú titka, de a gitár és a hegedű valamennyinek a nyár ünnepéről

beszélt, a szép vasárnapok báljairól, a napsugaras erdők idilljeiről, késő

esti hazatérésekről a Szajna csónakjain, nevető, szép leányokkal az éj
bemerülő külvárosí fények közt, virágzó hársak illatában. Hegedűje fölé
hajolva, Kurt otthon maradt feleségéhez és kislányához beszélt; Denis
maga előtt látta magányos, egyenes és kemény útját, ahol nincsen helye
az' emberi boldogság ilyen képeinek.

Nagy szükségét érezte a magánynak és a csendnek, szeretett volna
kimenni az éjszakába. Hirtelen megszakadt a harmónia; a légionista
vállon ragadta és fülébe ordította:

- Ezt hallgasd meg, ide hallgass, te kis csuhás!
Borgőzös lehellete Denis arcába csapódott, szemei vérben forogtak,

amint énekelni kezdett:
»A .camareti lányok mind ártatlanok-
A gitár és a hegedű elnémult, s Denis azt gondolta:
- Na tessék, megint ezek a buta nóták.
»De ha az ágyamban vannak ...-«
- Hallgass, - mondta Henry. - Már a multkor is énekelted.
A légionista nem birta a bort, ha maláriás rohama kezdődött. Sze

mei megvető gyűlöletben égtek, szája gonosz dühhel ferdült el. Denis
nem mozdult s nem igyekezett vállát kiszabadítani az idegesen markoló
kézből. Csendesen felemelte a fejét, hogy ne izgassa a dühöngőt.

- Jól van, jól van ... váltsd a lemezt.
A másik annál hangosabban üvöltötte:
»A camareti lányok szépek, ha nem is jók ...«

Kurt megszélalt mély hangján, melyen egy kicsit érződött az idegen
akcentus:

- Hallgass. Fogd be a pofádat, eredj lefeküdni.
A légionista hirtelen megállt, lassan az osztrák felé fordult, össze-

húzta vörös szemeit:
- Te, te boche... sziszegte.
Hirtelen csönd lett.
- Nem - mondta egyszerre Henry és Denis, - ne mondd ezt.
- Jól van, jól van.
A légionista felindultságaegy csapásra rnegszünt, Lesüppedt a pad

·ra, lehajtotta fejét s a kezei reszkettek. A gitár halkan ujra szólni
kezdett.

Kurt halálsápadtan elrakta a hegedűjét.

- Kimegyek, járok egyet, - mondta Denis.

*
Becsukta az ajtót s arcát odatartotta a hulló hópelyhek csókjának,

tüdeje a szoba füstös levegője után úgy lélekzette be a pompás hideg
szelet, mintha havasok patakjának tiszta vizét inná, Elindult a förgeteg
ben, hogy utolsó istenhozzádot mondjon a Bükkösnek. Botladozott a ke
réknyomokon, a ragadós hó a sarkához tapadt, félvakon a »hangár«
felé tartott, melynek még a nagy hideg előtt kiöntött hat cerrientoszlopa
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úgy állt sorban, mint őrtálló katonák. Elment mellettük, megsimogatta
őket: »Isten veletek, a pajtasok majd befejezik a megkezdett munkát.«

Balra, egy bükkös bozót mögött Richaux-ék vagonjában még vilá
gosság látszott. Denis megállt a kerítés mellett. A kutya előbújt hordó
óljából, s ugatni kezdett.

- Csend legyen, Diana, - mormolta Denis.
Egy pillanatra azt gondolta, bemegy a vagonba elbúcsúzni a csa

ládtól. De a gyermekek bizonyára alusznak már, s az ernmausi teher
autó minden pillanatban itt lehet. Megsimogatta a kerítést.

- Isten veled.
Elhaladt a nagy hársfa alatt, mely a telep közepén állott. Kopasz

ágai csendesen himbálództak a hó alatt. - Megölelte a nedves fatörzset:
- Isten veled.
Tovább ment az úton, kifeszített drótok és fakarók között, ahol két

másik vagonlakás volt, egy autóbusz váza és két sátor. Itt is, ott is
ki szűrődött valami gyenge világosság a hóvalborított vásznon keresztül.

- Isten. veletek. Eljön a szabadulás órája:
A legnagyobb sátorban volt az árúraktár. Itt válogatta, mosta, zsá

kolta Denis a szemétlerakodó helyen összegyűjtött rongyokat és papi
rosokat. A kifeszített dróton lógott még nehány száradni kitett rongy
darab. A fagytól keményen úgy mozogtak, mínt lábuknál fogva felakasz
tott, sebesült madarak.

- Isten veletek.
Megsimogatta a kút káváját, melyet a bajtársak maguk készítettek

cementből, és a régi vadászkunyhó sárból tapasztott falát, ahol szerszá
maikat tartották. Atment a fenyővel szegélyezett cserjéserr és kijutott
az útra. Rátámaszkodott annak a bükknek a törzsére, melyre ki volt
szegezve a jövendő telep terve. A havas szélroham egyenesen nekiron
tott a síkság mélyéről s megnyögette feje fölött a deszka címerpajzsot,
mely a Bükkös reménységét hordozta.

Amikor ezt a táblát tavasszal az Atya ídeszögezte, ez a terület, 
mely tulajdonképen sem nem külváros, sem nem vidék, sem nem erdő,

sem nem mező, - nem volt más, mint vadak bozótja egy elvesző út
végén.

Egy család jött az Emmausba fedelet keresni. A Clos Fleuriben már
nem volt lehetőség elhelyezésükre. Akkor vette meg az Atya ezt a tá
voli földet.

Richaux, a drancy-í útfelügyelőí hivatal volt alkalmazottja, hajlék
talan munkanélküli, feleségével és két gyermekkel szállóról-szá1lóra ván
dorolt a városban, akárcsak a Vautíer-család, s ez minden éjszaka 900
frankot jelentett. Aztán maguk előtt tolva a két gyermekkocsit, cso
magjukat a vasúti raktárban hagyva, egész éjszaka jártak, bolyongtak,
rettegve a csendőröktől, mert az asszony szerint azok elveszik a sze
gények gyermekeit, és a menhelybe teszik. Három napig az Oíse partján
a földön feküdtek, rníután eladták szegényes holmijukat, fehérneműt,

ruhát s egy csomó kacatot a zsibvásáron. Bekerültek a Vöröskereszt köz
pontjába, ott elszállásolták őket nehány napra, majd megadták Pierre
atya címét.

Amikor elkezdték mesélni az Atyának históriájukat, az nem hagyta
folytatni:

- Majd elhelyezzük magukat.
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Már aznap este itt aludtak egy sátorban. Másnap az Atya munkát
ajánlott nekik a szomszédos szemétlerakodó helyen. Néhány nap mulva
egy rongyszedő különítmény érkezett az Emmausból s elfoglalta a 40
embernek, 8 lónak feliratú vagont. - Majd más családok is kerültek
ide, sátrakban, vagy más kerekes alkalmatosságokban. Richaux megbí
zást kapott, hogy legyen az együttes felelőse. Függetlenné váltak az
emmausi többi rongyszedőtől.

Az építkezést a tavasszal kezdik meg.
Ez a tábla tartotta ébren ezeknek a kisiklott embereknek remény

ségét és bátorságát. Éppen úgy el vannak ők választva a civilizált vi
lágtól, mint a vad-nyugat első telepesei.

*
Nekitámaszkodva a fa törzsének, Denis szenvedett attól a gondo

lattól, hogy mindezt el kell hagynia s be kell lépnie egy másfajta szám
kivetésbe. Életének legdrágább óráit itt élte le.

És mit mondjon majd a Szeminárium rektorának, aki majd kikér
dezi tanulmányútjáról ?

- Ott tudtam legjobban azt az életet élni, mely eszményeimnek
megfelel. Valóságos emberek közé beékelve, mindenestül együtt élve
velük. Látva sok igazságtalanságot, némán, itéletmondás nélkül (ez volt
a legnehezebb) - s harcolva hevesen sok más igazságtalanság ellen. Sze
retni Istent azokért, és azok helyett, akik nem szeretik. Ezek az emberek
mindíg tiszteletben tartották :meggyőződésemet. bár erőszakosak, része
gesek, csüggedtek. cinikusok és verekedők voltak. De megtanítottak en
gem a szegények ártatlanságára. és a szerencsétlenek szolidaritására
(tegnapelőtt mílyen egy-kettőre s egészen maguktól összegyűjtötték a
narancsot a kórházban fekvő Guy számára). És csalódásaimat is a Krisz
tus kezébe tettem le. Ugy sűllyedtem bele az emberiség sűrűjébe, mint
a gabonamag meghal az anyaföldben. De élőbben kerülök ki belőle. Fel
fedeztem az imádság értelmét, felfedeztem, hogy az ima maga is cse
lekvés, és teljességgel nélkülözhetetlen, ha az ember aktiv életet él.

A hó szemébe csapódott, elvágta lélekzetét, beszivárgott a nyakába,
de ő egyre csak azt ismételgette: »élőbben, élőbben.« Melléből mint a
hullám, úgy tört föl az öröm, a sötét, néptelen, hóvíharcíbálta éjszaká
val szemben.

Ekkor hallotta meg a teherautó távoli zörgését.

*

Belépve a vagonba egy szempillantás alatt látta az egész szeren
csétlen helyzetet ... Ugy látszik egy verekedés mindent elpusztított: a
felfordult asztalt az öreg Tardi próbálja lábraállítani, a padló teleszórva
eltört borosüvegek darabjaival, bor- és vérfoltok mindenütt, egyik pad
eltörve. Marco a lavórban mossa Henry száját, melyből ömlik a vér. A
többiek az ágyakat hozzák rendbe, melyeket színtén nem kímélt meg a
felfordulás.

- Elegem van ebből a légíonistából, - mondja Tardi. - Mondd
meg az Atyának, hogy nem akarjuk tovább tűrni magunk közt.

- Hol van? - kérdi Denis.
- Kiment; nem tudjuk hova.
Denís felkapta. táskáját, csendben kezet fogott a még míndig hara-



gos férfiakkal, s egy utolsó pillantást vetett a feszü1etre: »Tehát minden
vereséggel végződik ?«

A küszöbön Tardi apó a vállára tette a kezét, és láthatólag nagy
zavarban motyogta:

- Tudod, mit beszéltünk az előbb egymás közt? ! Hogy majd meg
kérjük az Atyát, küldjön ujra egy ilyenféle alakot, mint te... egy ...
egy ...

Az öröm áradata hirtelen elöntötte Denis szívét.
- Azt akarod mondani, hogy egy kispapot?
- Igen. Én ugyan, ami engem illet, nem vagyok hívő, tudod, de

ezek a fiúk érzik, hogy te valami olyan dolgot képviselsz, ami megha
ladja a mi értelmünket. F:s hogy erre nekünk szükségünk van.

»F:n Istenem, - gondolja Denis, - s végigfut rajta a borzongás, 
ezek megéreztek valamit a szentségből rajtam keresztül- ...

Lehajtotta a fejét és megindult egyedül a teherautó felé, mely az
úton várt rá.

A kerítés mellől melléje lépett egy árny.
- Isten veled, Denís, - mondta a légionista.
Denis nem felelt. A másik mellette lépkedett, majd azt mormolta:
- Ha te velünk maradtál volna, ez nem történik meg.
Denisben ujra felszökött az öröm áradata: ó, ha az ember nem

csak békességes lehet, hanem békeszerző is.
- Ne beszélj erről az Atyának, - kezdte ujra a légionista. 

Nem kell neki bosszúságot szerezni ezzel a históriával. Mondd inkább
neki, hogy kímélje magát. En ... én elmegyek holnap. A viszontlátásra ...
Add a kezedet.

Fordította Sprenger Mercedesz
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RAKÓCZI LENGYELORSZÁGBAN

(Részlet egy Rákóezi-eposzból)

A DOLHAI VERESÉG HIRE

Bejött egy öreg pór - kezében kucsmáia,
N agy véres a feje, elkínzott a szája.
Félkeze felkötve, gubája félredül;
s kezet csókol Rákóczinak ügyetlenül.
Ú gy szakadt száján szó, mint sebből aJ vérzés.
»Moei már ne tegye meg, am.it eddig péne- és
lengyel-szerzés miatt csak húzott halasztott:
ne jőjjön közénk / . '. A feltámadt paraszlot
a Kártévő Sándor szétverte Dolhánál.
Esze Tamás pár louassal. a nádasban járkál.
N e jőjjön közibénk, mert nincs már serege /
Ordasok elfogják, palloson hull feje t«
- ennyit mondott a pór, aztán csak zokogott,
bólogatott, kiment ...

Ferenc térdre rogyott
házoltáráriál a Grünewald-kép alatt *
Csak nézte merőn a megkínzott tagokat.

Stabat Malter Dolorosa . . .

- félhangosam duruzsolta,
agya össze-vissza járt . . .
Károlyi megölte - mondják
szabadság fehér galambját ...
Távoztasd el ai pohárt. '.

Allt az an·ya keservében
sírva a kereszt tövében,
míg fenn fűggött a fia.
MáJsik oldalon sirámoS',
széltépázta--Ieplű János .
Görcs kezén kinzó' ima .

'Kiért életem feltettem,
meghal egy ezoloakereesten. ...
S vége: Elvégeztetett ...
Gyilok-kolompolta börtön ...
Hogy is élhetne e földön
gyengét védő sseretet t

Céltalan. Minden hiába . . .
Követ az ember nyakába /«
- így János. És Mária?

* Orünewald: Carlsruhet crucirtxus
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»Gyerekbölcső ... emlékrhoömi«
S emmire se bk gondolni,
csak arra hogy »nincs iia-«

Az ég tinta tengerében,
Világűr örvény-ködében
függ. " nem császár- »asztalos«
Gerendát a súly lehúzza.
Spirál-örvény koszorúzza
fejét: tüske, csalmatok.

Csupa görcs, kolonc, nehézség.
Ez aztán a férfi szépség /
Harcsa-száj, aerenda-orr ...
Szemvonal szögben letörve;
lapos arcú tömpe törpe
meggyötörve haldokol.

Keze, lába: görcs faágak,
melle csontjai kiállnak,
mintha volna zsákba kő.
Lángok derekán a rongyok.
Pokol fele fellobognak,
hol Ixion agya fő.



S ez a vágy,mely mint bárány
hull

Per saecula saeculorum
ha pallost fog a bakó,
vész egy mártir, folyta:tja más
- ez a vágy a Feltámadás,
örök Első ilfozgató.

hol rongy hús a V éazet karja,
»Noszo; aki bírja, marja
győzzük a tűnő idő' !«
- de vágy van lelkiinkbe vesztve,
s a csillagokba szögezve,
hogy a legalantlevők

kiket falnak az erősek,
- szi1-'ük uércsatok; merő seb,
azok szerettessenek !

H a van, már csak az a aondia:
nem fog éhenhalni anyja,
hogyha ő nem dolgozik?
Ki fog néki enni adni?
Ki merészeli bujlatní,
ha miatta üldözik?

ilfost már kire hagyja anyjáJt1
Csonttűrésszel megrohanják,
ha valaki rejti őt ...
»Lme [uul«>: szól egy árnynak,
s: »Vedd magadhoz őt anyádnak,
s védd száz oroszlán elől /«

Ha egy Isten így meorenaett,
ki teremti meg a rendet
e eűrben; hol szüntelen
.Q.1/engébbet fal az erősebb.
»Hare a létért« - a legősebb

örök mult, jövő, jelen?

(Ha ott veszek is; de indulok fegyvertelen.
H a vár a népem, nem lehetek hűtelen / )

OREMUS *

Zavar fog el, s ,pirulok, m.időn megfontolom
nyomorú seűletésed, s a magamét gondolom.
I stálóban sziilettél, én palota tág terében.
Te ökör és szamár közt éh pásztMok körében,
míg én a por, a féreg lakájok csődületében.
Te szüleid parasztok, enyimek fejedelmek,
Te inségben ezidettél, engem a bőség ellep.
Alázz meg, jó Uram, hogy szent seined előtt állva
oly kódisan, miként te, menjek a Golgotára.
Veszítsem el magam útszél keresztre ütve.
Nyiljék nyomrm szabadság, mindeneknek üdve.
S a vas flagellum, melluel a Helytartó veret,
legyen örök korbticsom: a lelkiismeret /

Jánosy István

.. Rákóezt szaval II Vallomásokból sztnte szö szertnt.
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EMLÉK
Lrüa Bohunicz,ky Szefi

Évekkel ezeWtrt, míkor vidéken, közel a szüleimhez ssöllőhegven
töltöttük a nyarat, kedvem kerekedott egy öregasszonyról írni.
Elbeszélést kívántam, de csak kis rajz lett belőle. Priss, világos.
élö, ,ahogy általában vázlatokon látjuk. Tudtam, hogy anyámhoz
hasonlít, pedig nem őt akartam. Irás közben jottek emlékek, han
gok, színek és végül, hogy lezáream, azzal nyugtattam magamat:
megtartom az íróasetalomnak, De remegett bennem a tudat, hogy
alakom él, létesík. akár a levegőben lubickoló madarak. Nem bír
tam ellenállni, póstára adtam, kíkeresvén egy lapot, melyről úgy
véltem, a városkában senki sem olvassa.

- Dolgoztál valamit ~ - kérdezte anyám.
Felelet helvett ingerült lettem: - muszád nekem miJ1ld'ig dol

gozni ~
Anyám lehajtotta. kedves fejét, mintha szigorú.srugl'a készülne,

de csak egyet sohajtott, aztán megnyugodtan bfztafott: - majd
megsegít a jó Isten!

Magamban azt gondoltam: csak ne- lennék író, nincs ennél sze
renceétlenebb szerep. Kerültem anvámat: ha találkoztunk, szokat,
lanul kedveskedtem. de mert nem volt az igazi, fárasztott és hi
degftett, Napok után azzal bíznattarn magamat: nem őt Irtarn
meg, osak e,gy öregasszonyt. De mikor megjelent az írás, a nyom
dafesték még élőbbé tette. ő volt az öregség, kényszerű csendes
filéseivel, édes szomorúságokkal, akinek nincs már helye a fiata
lok viharai között, Megrendí'tett, s mínt bűnt titkoltam előtte.

Néha a tó partján találtam élveeve ,a táj szépségeit, arcán napsu
gár fénylett s kék szemeiben ifjú emlék, boldogságo.

- Látod, fiam, nem tudok megöregedni - szólt - élvezek
mindent! Hogy ráncaim vannak ~

Kedves, semmi nevetéssel Iegyintett,
- Éppen ez az öregség - védtem magamban kis ra.izomat. És

ha templomból jött az ő bensőséges, titokzatos r agvovásával, melv
ben a hit és lelkesedés úgy fénylett, ahogy virágokhan csillog a
harmatcsepp, bizakodóbb lettem: az, alakom makulátlan, egészen
az anyám, jól tettem, hogy meg-irtam,

Napók teltek, hetek lettek s mert senkise beszólt a dologról,
Írói merészségemet elneveztem: erkölcsnek. Csak elvankor rez
zentem meg, ha azt mondta: -az Istensokat elvett tőlem, kaptam
elég bánatot, del Bgy,et megadott: nem érzem az őreaséget.

- Osak me.g ne tudja, el ne olvassa - gondoltam. Aztán. mert
a hetekből már hónap lett, lassan megfeledkeztem róla, mint
minden írásomról. csak addig enyémek, míg a posta sorsukra
nem vitte, őket.

Nyár végén voltunk. A tó, az égbolt makulátlan kékségéoe öl
tőzőtt, ,a harangok. mintha a szomorúság ruháiból szólalnának,
tiszta bánattal rezegteka levegőben, la fecskék csoportosultak. Eg-y
ilyen délután szaladt felém anyám. A kalapja félrecsúszott. táská
jáv.al szelesen hadonászott, Oldalán egy vén lány lépegetett, ke
gyetlen nevető arccal, eogyenesen, akár eogy kiszáradt kukoricaszár.
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- Szép dolog' I - Kiírta a mamáJt I E~ aztán nem soop! 
Előzte meg anyámat.

Anyám rettegő remeg-éssel öasze-vissea mondta: - Mit ktál,
mikor írtad, miért nem széltál , Olga Pesten a fogorvosi előszobá

ban olvasta. Rettentő, hogy kiírtál engemet I
Sírni kezdett, ijedten, félve, egészen kislányosan.
- Egy öreg asszonyról készítettem vázlatot, nem rólad,
- De igenis, pontosan a néni! - kiabált; örvendezett a vén-

lány.
- l\Liért hazudtál, hogy nem dolgozol, miért nem mutattad

meg ~ - kérdezte szigorúan anyám.
Ekko'r egyszerűen átkarolva elemeltema vénlány oldaláról s

hogy távolodtunk tőle, azt mondtam: - Olyan a hangja, akár
a bot

Anyám érezte. el-akarok a dologtól távolodni, kivonta karját,
elémállva szembefogott. Egyszorre. me,géll'ltetíem. mitől fél.

. - Nem irtam meg rólad semmit, csak egy öregasszonyt raj
zolgattam.

- Azért! Tudod. hJa megfudnák, hiogy tégedi jobban 8,egHe
lek, kész lenne .a neheztelés, - Mert jobban szereted - mondanák,
pedig nekem egyforma minden gyerekem. csak te vagy a leg
szegényebb.

- Erről egy szót se intarn. .
- Arról se, hogy segítelek ~
- Nem. nem, dehogy! Egy öregasszonyról irtam.
Megnyug-odott. Aze,st édes volt és csendes. A fürdőhely ki

halt és úgy hatott, mintha a nyár minden dala. izgalma finom
pihékkel tö,loott dunyhák között pihenne.

- Azért regge,l felmegyek. a hegyre hozeátok, el akarom ol
vasni! - mondta elválásunk előtt.

Mindigs~erette a regge.lt- A1zt szokta mondani, a korárrkelő
minden szóp reggelen husvéti ünnepre virrad. Most mégis szokat
lan hajnalban érkezett:

- Ne főzd a kávét. az írást! add ide!
S már szeméri volt az okuláré, elfordulva arcárt a lapok mőgé

rejtette. Mikor lete-tte .az ujságot, megadó. csendes szomorúság
festett rá szépséges puha árnyékot.

- Megírtad. hogy ö,reg vagyok. Tgazad V'an. megöregedtem 
mondta és annyit örvendező, könnyenhivő szeméből elbújt a fény.
Hoztam a kávét s meg akartam ölelni, de elhárított. A sz,étp ár
nyékot mostmár új. é@sedő vonás űzte tova, E,gysze,rre lett bána
tos. de okos, fölényes és, megbocsádtó Is:

--.:... 'I'ulajdonképen igazad van: 'az írás jó, és pénzt kaptál érte
- szólt és úgy nézett >ll magasságba, mint valaha, mikor kérlel-
hetetlen vágyakkal rohanó gyere<kei túlsodródtak az engedett ha
táron és ő ijedt, könnyező szemmel láMlame,g bennük az, idegent.

Nem védtem magamat, ő se vádolt. Azt gondoltam: nehéz
Irónak lenni ...

Ö biztosan úgy érezte: anyának nehezebb!
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Ritkán került még kezembe olyan
megkapó írás, mint Heinz Beck
mann niersteini evangélikus' lelkész
beszámolója Taizében tett látoga
tásáról. A közlernény az Una
Sancta negyedévi folyóiratban je
lent meg, amelyet a hasonló nevü
munkaközösség ad ki az Augsburg
mellett levő Meitingenben. A fo
lyókatot Thomas Sartory bencés
atya szerkeszti. Címlapjára ezt a
j elmondatot nyomták: "Remény
telenségek ellenére is remélni ta
nít minket a hitünk." A cél ugyan
is, amelyet a munkaközösség maga
elé tűzött: a keresztények egyházi
és vallási egységének helyreállítá
sa, földi megítélés szerínt eléggé
reménytelennek látszik. Dolgozni
azonban mégis kötelesség rajta,
Inem kevésbbé imádkozni érte,
mert ha Istené is az áldás, ha tel
jes'en az O elhatározásain múlik is
il siker, nyilvánvailó, hogy saját
feladata: a munka és a kérés elől

nem térhet ki az ember.
Most pedig, hogy a folyóiratot

röviden bemutattam, hadd ejtsek
néhány szót 'I'aízéről. Bizonyára
lesznek még olvasóink között, akik
vísszaemíékeznek erre a névre. Igy
hivnak egy francia községet, amely
Cluny szomszédságában a burgun
diai dombvidéken fekszik. Festőien

szép a környezete, de !aIIlliért a
hír a szárnyára kapta, nem a tú
rísztíkaí érték, hanem az a meg
lepő kezdeményezés, amelynek a
színtere lett. Buzgó reformátusok,
javarészt felavatott lelkészek gyűl

tek itt össze, hogy a korai keresz...
tény közösségek életét fe1elevenít
ve ilyen szembetűnő és nem mán
dennapi módon tegyenek tanúsá
got Krísztusban való hitük ésa
krisztusi tanok járhatósága mel
lett.

Magukat testvéreknek, együtte
süket testvérségnek nevezik ezek
a taizéi reformátusok, akikre a
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protestáns felekezetek körében nem
kis megrökönyödéssel néznek. Fő

leg, amikor hallják, hogy a cso
port tagjai órákhoz kötött imád
ságokat, valósággal breviáriumot
mondanak, szertartásaik:hoz fehér
kámzsát öltenek, mi több: az
evangéliumi tanácsok követésére
fogadalmat tesznek, Önként kinál
kozik náluk az elútasító feltevés,
hogy Taízé is csak egyik esete an
nak, amikor túljámborult protes
tánsok (l. maguk vallási szemléletét
és templomi szelgálatát kérdéses
eredménnyel kartolizálják. Holott
itt 'Sokkal komolyabb elindulásról
és nagyon is komoly úttörésről van
szó - .áliapítja meg Beckmann,
az evangélikus lelkész, aki a
Taizében tapasztaltak nyomán már
a bevezetőben nyomatékosan kéri a
protestáns híveket: függesszék fel
gyanakvásukat s iparkodjanak in
kább varra gondolni, ami közös,
semmint arra, ami fájdalmasan
megosztja a keresztény egyháza
kat; ne tartsák áthidalhatatlannak
köztük a szakadékQt s inkább a
taizéi testvérekre hallgassanak,
akik napjában többször is benső

séges áhítattal könyörögnek az
egyházak egységéért. Ami pedig a
"katoHzá1ási" [elenségeket illeti 
fűzi hozzá Beokmann - "szok
junk le végre arról, hogy minden
responzóríumot, mánden térdeplőt,

minden litániát, minden új templo
mot s minden zsolozsmát, amely
éjjel hangzik el egy protestáns
templomban, a katolíkus egyház
tól vett kölcsönnek tekintsünk,
mert hiszen mmdezeik. a dolgok s
még sok egyéb is a keresztény
ség közös örökségét teszik".

Beckmann míndiárt rá is tér ar
ra, ami protestáns oldalon eddig
a legtöbb megütközést keltette,
arra nevezetesen, hogy a taizéi
testvél'eik.től a belépésüket követő

husvét v~gn.Láján az oltár előtt ki-



veszik a középkorí szerzetesek hár
mas fogadalmát. amellyel szegény
ségre, tisztaságra és engedelmes
ségre kötelezik magukat. Az itt is,
ott is megnyilatkozó háborgással
szemben míndenesetre elmélke
désre késztethet az a mozzanat,
hogy a francia református egyház
hivatalos tényezői mindeddíg nem
léptek fel ellene s a testvérséget
továbbra is egyházuk részének is
merik el. Mutatja, hogya testvér
ség perjelle ma is vezető lelkész
ként irányítja a maceni reformá
tus gyülekezetet. A testvérek ter
mészetesen tisztában vannak azzal,
hogy fogadalmuk - mánt Beck
mann mondja - "kihívást" jelent
a protestantizmus kebelében. "Am
de - folytatja Beckmann - ez is
a szándékuk, és pedig abban az
értelemben, hogy figyelmeztető jel
legyenek egyházuk és a világ szá
mára".

"Fogadjuk el nyugodtan ezt a ki
hívást, ahelyett, hogy hamis fe
lekezeti gátlások míatt csupán in
dulatoskodnánk ~ fejti ki a sa
ját álláspontját Beckmann, Köny
nyeri beigazolódhatik ugyanis, hogy
ezek a testvérek helyesebben lát
ták meg karunk kívánalmait ná
lunknál. Éppen a nőtlenségen,
amely kétségkívül a legerősebben

ütközik bele a protestáns hagyo
mányba, rajzolódtk ki világosan e
fogadalom figyelmeztető célja. A
taizéi testvérek ugyanis nem mént
valami jócselekedetet vállalják a
nőtlenséget, még kevésbbé mint
hivaikadást Isten előtt, hanem
mint Istennek hozzájuk személy
szerint intézett felszólítását arra,
hogy míndenkor és teljesen rendel
kezésére álljanak. Ilyen felszólítás
nélkül a nőtlenséget, ha annak oka
a menekülés vagy a kényelmes
ség, súlyosengedetlenségnek tart
ják a Teremtő parancsaival szem
ben. A házasság szeeintük ugyan
olyanmódon és ugyanazzal az ér
tékkel ilsten felszólítása, Istentől

kapott hivatás. S talán ez az a

pont, amelynél nagyon is üdvösen
megriadhatunk. Mert hol élilk ma a
házasságot, mínt Istentől kapott
hivatást, mint [elképét annak a
szeretetnek, amely Krisztust egy
házához füzi? úgy vélem, hogy a
a taizéi testvérek nőtlenséget egy
szer már egészen elfogulatlanul
kellene tudomásul vennünk, mint
az ő egészen személyes választá
sukat vagy hivatottságukat. Akkor
azután hamar észrevennők, hogy
már e nőtlenség puszta léte meg
zavarja nyugalmunkat és állan
dóan figyelmeztet minketa há
zasság isteni méltóságára. S nincs
másként a többi fogadalommal
sem. A szegénység fogadalm ából
meg kell tanulnunk, hogy míndaz,
amit bíetokunkban tartunk, csu
pán hűbér, mert Isten a tulajdo
nos; az engedelmességéből. hogy ott
is kötelességeink vannak Isten
iránt, ahol önmagunktól rá nem
jönnénk."

J ól tudom, hogy vannak ebben
az idézetben tételek, amelyek ki
mondottan protestáns jellegűek és
nem egyeznek a katolíkus felfogás
sal. Igy amikor Beckmann az Isten
kedvéért vállalt tisztaságot nem
rninősítí önmagában is érdemscer
zőnek, vagy amikor azonos rangú
nak tünteti fel a házas állapottal,
amelynek szentségí voltát egyéb
ként is túlhalványan sejteti. Ezek
Ikel a fenntartásokkal azonban
mégis úgy érzem, hogy protestáns
'részről még aligha mentek ennyi
re messze az evangéliumi taná
csok értékelésében, különösen ha
meggondoljuk, hogy annakidején
a reformáció mekkora hévvel for
dult ellenük. Végül is ne feledjük
- sem az eddigieket, sem a to
vábbíakat illetően -, hogy Beck
mann evangélikus, Taizében meg
reformátusok jöttek össze, akik a
maguk vallása szerint gondolkod
nak és kívánják munkální üdvös
ségüket. S természetesen nemcsak
a saját megígazulásukat, hanem
másokét is, elsősorban az ő gon-
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dozásukra hagyatkozó protestáns
hívekét. Ami előttem talán a leg
fontosabbnak látszik, a taizéi test
véreknek az a meggyőződése, hogy
a lelkekhez való férkő,resnek új út
j.aiJt kell megkeresníök, ahol az ő

egyházuk sem nélkülözheti az
olyan heroikus hivatásokat, ami
ilyenek a fogadalmas lemondásból
adódnak; va-gy miként Beekmann
írja: "Egyszerűenemiberekrevan
szükség, akík bárrníféle szellemi
szétszórtság nélkül míndenkor ké
szek arra, hogy teljesítsék a kül
detés parancsát a kereszténységtől

elfordult tömegeknél." Mert hogy
egyelőre nyilván ez a lényeg, meg
erősíti az a körülmény is, hogy
ezek a református újítók nem
őseik földjén, a nagy protestáns
településekben léptek elő, hanem
éppen Franciaországban, ahol az
Úr szőlője leginlkábbáhitja a pün
kösdi tüzeket.

Rátérve azonban magára a lá
togatásra, megtudjuk a beszámo
élőból, hogy ezek a taizéi testvé
rek, akiket fogadalmuk alapján
református szerzeteseknek mond
hatnánk. nem a megszekott érte
lemben vett kolostori életet foly
tatják. Az első ferences testvérek
példáját követve továbbira is ben
nemaradnak a világban s megtart
ják választott foglalkozásukat is,
amely biztosítja kenyerüket s meg
adja nekik a módot, hogy ember
társaiJkroözt működhessenek,

Aimikor Beckmann Taizében járt,
21 tagja volt a testvérségnek. A
perjel Roger Schutz, aki már 1940
ben, amikor a genfi egyetemen ta
nult, a nap bizonyos szakalban két
társával együtt közös imaórákat
tartott. Mint már szó esett róla, ő

a szomszédos Macori város refor
mátus plébánosa. Nővére segítsé
gével a testvérség gyermekottho
nát is vezeti, amelyben főleg hadi
árvák nevelkednek, s amellett még
tudományosan is dolgozik: a szer
zetesség történetét szeretné meg
írni. A perjelségben helyettese Max
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Thurian, . a francia Teformátusok
egyilk legjelesebb teológusa. Ennek
gondjaira vannak bízva az úgy
nevezett "új testvérek", akilket -az
léIrt nem hívnak "újoncoknak", mert
már fogadalmuk letétele előtt is
egyenjogú tagjai a közösségnek.
'I1hurian [elenleg a gyónást tár
gyaló könyvén dolgozik. A testvér
ségben ugyanis rendszeresen gyón
nak a tagok és gyónásra buzdit
ják a vendégeket is, rtöbbnyiTe
fiatalemberek et, akik Ielkígyakor
latra térnek be hozzájuk.

A testvéreik nagyrészét is bemu
tatja Beckmann. Itt van Pierre
testvér, aiki végzett teológus, de
most egy másik testvérrel együtt
egy macond gyárban dolgozik.
Axel testvér a közösség "vaga
bundusa". O egy kocsival, amely
Lakásául is szolgál, piacr6l-pi:acra
jár és Bibllát árúsit, nemcsak pro
testáns, 'de katolikus kiadásokat is.
Daniel testvér, aki felavatott lel
kész, kitanulta közben az agya-g
művességet és saját műhelyt ren
dezett be Taizében. Eric testvér
nek is, aki festőművész, saját mű
terme van Taizében. Minthogy a
francia református templomokban
még mindig csak szórványosan és
kivételesen tűrik meg a képeket,
Eric testvér többnyire 'lmtolilk:us
templomok részére dolgozik. Ep
pen Beckmann ottidőzésekor nyilt
meg Eric testvérnek egy kiállítása
Párisban. A cormatini kJörorvos is
a testvérségihez tartozik, ugyanúgy,
mínt fLvére, Alain, akJ. okleveles
gazda s jelenleg a testvérség ma
jorságátgondozza. Albert testvér
segédkezik neki, aki belépése eLőtt

mezőgazdaságí munkásként élde
gélt. Egy szabadegyházbeli plébá
nos ma a testvérség kertésze, egy
volt ügyvéd pedig a kántori teen
dőket látja el. Két testvér a kö
zösség új házának megalapításán
fáradozik Párisban, egy végül a
közös pénztárt kezeli, amelybe a ta
gOlk: mindennemű keresetüket be
fizetik. Mert egyilkük sem rendel-



kezhetik saját pénzzel vagy bármi
más egyéni tulajdonnal.

"A reánk köszöntő új nap első

órájában felköltött már az egyik
,új testvér', egy párisi könyvkeres
kedő - kja Beckmann - si a clu
myi szerzetesek által hajdanában
épített községi templomba men
tünk, ahol gyertyafény mellett
zsoltárokat énekeltünk, az ősi dal
lamok szerint, hogy belecsatlakoz
zunk a kereszténység meg nem
szűnő, folytonos imájába. A csil
lagok már halványodóban voltak,
amikor ujból lefeküdtünk. Reggel
7 órakor kezdődött a templomban
a ,Mette', a korai istenttsatelet. Sor
ban ott télrdeltek a testvérek fehér
kámzsáiaban és többszólamú kar
ban énekelték a gregorián vagy
bizánci himnuszokat. A perjel
imádkozott, egy testvér felolvasta
az evangélrumot, A nyugati és a
keleti egyházak minden Iiturgiad
gazdagsága rajtahagyta nyomát a
.breviáríumon', amelyet a testvé
rek a maguk részére szerkesztet
tek. A református egyháznak
ugyanis nincs jóformán semmi li
turgiai hagyománya s így a taizéi
testvérek nemcsak szabadságuk
ban állónak, de egyenesen köteles
ségüknek érezték, hogy az összes
keresztény egyiházak kincseit ösz
szegyüjtsék, nem sokat töprengve
azon, hogy ez az ima anglikán er,e
detű-e, azt a responzóríumct a ka
tolikusok használják-e, ez a him
nusz orthodox örökség-e, vagy az
az ének a reformációban seüle
tett-e meg. A taizéi testvérek Li
turgiája az ,Una Sancta' tükröző

dése kíván lenni, és karunk jelleg
zetességei közé tartozik, hogy a li
turgiai színesedésre éppen a refor
mátus egyházból nyer a protestan
tizmus ilyen ösztönzéseket. Mert a
taizéi testvérségen kívül működ

nek még vele rokon református
nővérségele is, Grandchampban és
Pomeryolban, amelyek az imád
ságos élet megújítására töreked
nek. Ezek a reíormátus testvérek

és nővérek, ,akik már sok plebánost
maguk meláé állítottak a francia
'református egyházban, meg van
nak győződve arról, hogyegyházuk
litungi1aiszegénysége csupán idő

höz kötött jelenség: akkor keletke
zett, amikor a kemény üldöztetés,
amelyet a reformátusoknak Fran
ciaországban és Hollandiában kellett
szenvedniök, óhatatlanul sokkal
ihevesebb katoUkusellenes érzüle
tet váltott ki, mint amilyet Luther
Márton egyháza tanúsított a litur
giában. Hivatkozhatnak a taizéi
testvérek arra a liturgikus harc
ra is" amelyet Calvin és Zwingli
folytatott egymással, mert hiszen
köztudomású, hogy Calvin a strass
burgi számkivetés alatt liturgiában
igen gazdag istentiszteleti rendet
fejlesztett ki.

A ,Mette' végeztével a reggelit
hallgatagon fogyasztottuk el. Utá
na a testvérek tanácskozása követ
kezett, amolyan konvent-féle,
amelyről mindenki a munkájám
indult. Dologidő alatt tilos a test
véreket látogatni. Délben közös
ima volt a templomban, majd ebéd
hez ültünk a testvérek lakóházá
ban, ahová a vendég csak az ét
kezések alkalmából teheti be a lá
bát. Ebéd alatt hanglemezről ko
moly zenét játszanak; amikor ott
voltam, Mozart mellett Híndemith
től is, bizonyságául annak, hogy a
testvérek a zenében is ápolják a
modern müvészetteí a kapcsolatot.
Délután 2 órától mindenki folytat
ta munkáját egészen a vesperásíg,
amelynek megint a községl tem
plom volt a szinhelye. Közbevető

leg meg kell [egyeznem, hogy ez
a templom ikatoLiUms templom,
amelyet az autuni püspök azzal a
megszorítással bocsátott a testvér
ség rendelkezésére, hogy az oltárt
nem használhatják, és katolikusok
csak a püspök külön engedélyé
vel jelenhetnek meg a testvérség
istentiszteletein. Va-csom után. a
testvérek a kertben beszélgettek,
ahonnan pompás kilátás nyílik a
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burgundi tájra. Néhányan asztali
tenniszt játszottak. Este 9 órakor
a templomban végzett csendes áj
tatossággal ért véget a nap."

Elmondja Beckmann, hogy az
órákhoz kötött imádságokat a
Taizén kívül dolgozó testvéreknek
ds lehetőség szerint el kell végez
niök. Szellemi ellensúly ez az
anyagiak megszerzéséért folytatott
tevékenységben. A testvéreik éppen
ezért kettesével vagy hármasával
laknak s egyiküknek feihatalma
zása van a perjeltől az Urvacsora
kiosztására. A testvérek ismertető

jele egy egyszerű alumíndum-gyűrű

a bal gyűrűsúljon. Taizében is
csak a korareggeli és az esti isten
tiszteletre öltik fel a fehér kám
zsát, külső jeléül az imádságban
és Isten dicséretében való egysé
güknek,

"Taiz:é első tekéritetre idegenül
hat minden protestánsra, némelye
ket talán meg is botránkoztat 
fejezi be Beckrnann. Atyánk há
zában azonban sok lakás van s ba
jos volna kétségbe vonni, hogy a
taizéi testvérek lakására is na
gyon nyomatékosan utal az Ujsző

vetség. A testvérek egyike sem
várja el tőlünk, hogy példáját kö
vessük. Miként tagadhatnók azon
ban, hogy manapság széles sivata
gaí nyílnak a hitetlenségnek, ahol
már csak az a mintaszerű keresz
tény élet hajthat sarjakat, amely
a nap minden órájában egyszerű és
tiszta tanúságát nyujtja a hitnek?
Hogy mi módon éli elő a keresz
tény ezt a míntát, az szerintem
in!kább az Isten és az ő ügye, sem
mint a dogma kérdése. S már az
as üdvös eredmény lenne, iha la
taizéi testvérek nyugtalanító pél
dája minket valamennyiünket ar
ra ösztönözne, hogy kevésbbé sza
vainkkal, mint inkább életünkkel
tegyünk tanúságot a hitünk mel
lett. Mert a világ is arra szomja
zik és arra vár, amire rni: az egy
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Szeritegyház csodájára, amely .esv
ház' a mi hitvallásunkban is sze
repel."

*

Két esemény áll Bécs kulturá
Hs. életének előterében, két es'e
meny, amelyek hasonlóságuk és
időbeli közelségüle miatt eggyé vál
tak a bécsiek előtt: a Burg
theáter megnyitása, amelyet ok
tóber 15-ére, és' az állami Ope
ráé, amelyet november 5-ére tűz

tek ki. A Burgtheater ujjáépíté
sével s méginkább az Operáéval
beheged most már a második és
harmadik súlyos seb is - az első

a Szerit István-dóm leégése volt
-, amelyek örökre elcsúfították
volna az osztrák főváros csodála
tos ábrázatát. A Ring most már
megint aza pompás gyűrű lesz,
amely Bécs legnagyobb építészeti
kincseit hiánytalanul foglalja ma
gába.

Dina Satolli ir ja, hogy főleg az
Opera megnyitása iránt más or
szágokból is élénken érdeklődnek.

A bejelentett ünnepi előadások je
gyeit nyomban lekötötték noha a
jegyek rendkívüli alkalmi ~ron ke
rültek kíbocsátásra, Vannak páho
lyok, amelyekért eezr schillin
get is kellett fizetni. Az igazgató
ság eleinte arra gondolt, hogy egy
héten át ad ünnepi előadásokat.

de annyi igénylés érkezett hozzá,
hogy a tervezett időtartamct ioly
vást meg kellett toldani, s április
végén már az volt a helyzet, hogy
az ünnepi hétből ünnepi hónap
lett, amelynek kezdetét november
5-ében. befejezését december 5
ében állapították meg. Előrelátha

tó azonban - fűzi hozzá Satolli
-, hogy miután az igénylésele ára
dása azóta sem csökkent, kénvte
lenek lesznek az egész idényt "ün
nepivé" nyilvánítani.

Az ünnepli időszakot november
4-én sztnházavató díszelőadás fogja
bevezetni, amelyen Mozart ..Dun



GilJvanni"-ját víS2lik Szi~~~.A dílZ
eföadásra hli.'vatalos a . .. ány, az
egész parlament, a diplomáciai tes
tület, a legmagasabb hatóságok, de
rnellettük mindazok is, akik szel
1emi vagy fiziikai mOOikájukkial
résztvettek az Opera ujjáépítésé
ben. November 5-én, a nyilvános
megnyitás napj'án rendkivüli ze
nei világkongresszus kezdődik

'Bécsben, amelyre a nemzetközi ze
nei élet legismertebb személyisé-

.. gel gyŰ1neik össze. Az első este
Beethoven "Fidelio"-ját, a máso
<!dk este - most már a nagykö
zönség számána - a "Don Gicvan
ni"-t mutatják be. Az ünnepi idő

szak műsorának további számai:
Richard Strausstól "Az árnynél
ikilli asszony" és a, "RózSla1ovag",
Verditől az "Aidia" , Wagnertől a
"Nürnbergi mesterdalnokok", AI
ban Bergtől a "WOZ21ek" és Boris
B:lacher ujdonsága,az "Otlhello".
A próbákhoz még májusballl hoz
záfogtak

Az áHami Opera megnyitásával
egyidejűen kezdi meg rnűködésétaz
osztrák televízió, amely széles kör
ben módot ad majd arra, hogy
olyanok is láthassák és hallgathas
sák az ünmepí előadásokat, akik
nem akartak vagy nem tudtak
jegyhez jutni. Az osztrák telévi
ziós szolgáüat egyébként most a
salzburgi nyári játékokkal kapcso
latban tartja technikai főpróbáit.

Az Opera előadásainak televíziós
közvetítéséhez az előkészületek jó
formán beíeieződtek, Mínap érke
zett meg a két óriási háttér-dra
péria, egyik a nappali, másik az
éíszakaí iközV'etítéshez, külön-kü
100 26 méter hosszú ládában, A
drapérták Berlinben készültek,
mert Ausztriáballl nincs szövőgyár,

amely iilyeon méretekre tudna dol
gozni.

Mozarttal lép tehát a bécsi Ope
ra immár· harmadik életébe. A
válasmás - jegyzi meg Satolli 
nem lehetett volna időszerűbb és
.szerencsésebo, mert az 1956-os Mo-

,~év,. amelyben a halhatatlan
osZtrák zeneköltós~ületésének
200-ik 'évfordiulbjáról emflékezünk
meg, nem kapcselődhatott volna
ikiemelikedöbb és örvendetesebb
eseményhez,

A Burgtheatert, mint mondot
tam, ihárom héttel előbb nyitják
meg, mint az Operát. Enneik:beje
lentése nem keltett akkora vlssz
hangot a külföldi sajtóban, mínt
az Operára vonatkozó hírek, szak
körökben azonban s főleg a né
met nyelvterületen nagyon ~s fel
figyeltek rá. Tudnunk kell ugyan
is, !hogy a Burgfheater 177 év óta
a németség első szinházálllak szá
mit, amely drányadó aszóejtés':'
ben és a szépen beszélésben. Ez volt
a császárság Ikorálban az udvavi
szillllház, amelyhez· a legki'V'álóbo
igazgatókat és a legkiválóbb német
színéseeket nevezték ki. Műsora '
mlndig nagy súlyt helyezett a
klasszíkusolcra, akárcsak a mi~

Nemzeti Színházunk, s főképpen

Shakespeare-re, míg a modern
drámaból csak azt művelte, amely
a legkényesebb igényeknek . is
megfelel. .

Amikor Satolli május elején
megtekintette az újjáépű:lőszinhá

zat, még a munkások százai dol
go2Jtak rajta. Ak.koriJban szerelték
be az új s immár teljesen modern
színpadot, amely három darab,
egyenként több mint 40 méter ma
gas forgatható hengerből áll. Ez
zel a kolosszáhs színpaddal 'szem
Iben az egész nézőtér úgy tűnik

fel, mlnt egy Illla,gyobbf ajt a súgó
lyuk. Az akusztikai követelménye
ket is esztétikusan oldották meg:
a menyezetnek hullámos menete
van, 6 méteres magasságkülönb
séggel. ami kagylószerűvé teszi a
nézőteret. .

Az Opera és a Buzgtheater kö
zelgő megnyitásével kapcsolatban
kitér Satol1i általában is a bécsi
szinházi életre. Megállapítja, hogy
a közönség érdeklődése az utóbbi
években jelentősen fokozódott.
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Nemcsak az operetteket játszó
Raimundtheater tekinthet vissza
megelégedéssel a lezárt évadra. de
Max Reinhardt egykori színháza,
a Josefstadti-szinház is, amely
visszanyerte nemzetközi hírnevét.
Kü1ö1ösen szerenesésnek bizonyult
az utóbbinál Rudolf Steínböek
Igazgatása, aki nem riad vissza az
egészen újszerű drámáktól sem. Si
kerrel dicsekedhetik a Volksthe
ater is, amelynek műsorából Kurt
Klinger "Odysseus"-át emeli ki az
olasz iró.

Virágzanak Bécs különlegességeí,
a "The,ater im Keblér", a pince
szinházak is. Ezek a kis szinházak
alkalmas épület pincerészében, fő

[eg kávéházak alatt rendezkedtek
ibe. Sokban kisérleti jellegűek és
színhází ínyességekkel kivánnak
szolgálm a körülöttük kialakult
törzsközönségnek, amelynek jelen
tős hányadát egyetemi és főiskolai

hallgatók teszik. Legrégibb a ,,'Dhe..
ater der Courage", amely már
nyolcadik éve áll fenn. Tavaly
előtt nydlt meg a "Tribune", amely
mai 'Osztrák szerzőkdarabjait játsz
sza. Az Esterházy-palota alagso
rában levő szírrház, amely négy év
óta működík, lcatolikus drámák
ra szakosította magát; Claudel,
Mauriac 'és' Green szerepel leg
többször a műsorán, Jelesebb pín
ce-szinház még a Reínhardt-szemi
náríum növendékei által alapitott
"Secession" a hasonló nevű hires
képcsarnok alatt, továbbá a "The
ater am Parkrdng", a "Kaleidos
kop" és a pöttömnyi szinház "im
Konzerthaus".

*
Néhány évvel ezelőtt irtam egy

cikket a felebaráti szerétet egyné
mely vonatkozásaíról, amelyekről

úgygondol1lam, hogy éppen vallá
sos embertársaim nincsenek rájuk
kellő figyelemmeL Abban kockáz
tattam meg a többi között azt az
áblítást, hogy kötelességünk otthon
Ü!, meg a külvílágban is "szemnek
orrnak kellemesen" forgolódni.

423

Meglepően sok hozzászólast kap
tam akkor,' ami azonban maradan
dóan .belevésődött emlékezetem
be, egy zordon hangú levél volt,
amelynek küldője előbb megrótt,
amíért tetszelgésre - "bizonyára
arcfestesre és illatszerek ihaszná
latára" serkentem az arra
amúgyis hajlamos női nemet, majd
felszóLított: mondjam meg, melyik
katoljkus erkölcstanban, annak ha
nyadik oldalán vagy paragrafusá
iban találtam efajta parancsot. Be
kellett ismernem, hogy semmiféle
hüvatalos dokumentumra nem tá
maszkodhatom, s azt is meg kellett
vallanom, hogy a nagy megütkö
zéssei kifogásolt tételhez egyedül
a magam - s ezek szerint nyil
ván hibás - logikai következte
tésével jutottam el.

Ez a magyarázata annak, hogy
most, amikor ráesett pHlantásom
az Universe egyik közleményére,
annyi idő multán is a személyes
érdekeltség ingerével fogtam hoz
zá olvasásához. Azt a kérdést tár
gyalja benne a jezsuita George
Burns, a lap egyik teoíógus-rnuri
katársa, hogy szabad-e magunkon
olyan plasztikai műtétet végeztet
ni, amely "arabeH megjelenésünk
javítását" célozza? S mielőtt ér
demben válaszoina rá, általános
elvi fejtegetést bocsát előre, amely
ben szószerínt a következőket irja:

"Ritkán gondolunk arra" még
ritkáJbban vesszük is figyelembe,
hogy külsőnket nem annyira sa
ját magunk kedvéért, mint inkább
másolkra való tekintetből kell gon
doznunk. A felebarátaink iránt
megkívánt szerétet egyik formája
ez, összhangban azzal a régi rnon
dással, hogy külső rnegjelenésüu1k
a mások és nem a mi magunk
ügye, miért is igyekeznünk kell azt
kellemessé tennünk az ő kedvükért.
(... ourappearance belongs to ot
hers, not to ourselves, and there
fore we should try to make it
pleasant for their sakes.) Mind
annyian tapasztaltuk már bőven



annak a kínos ellentétnek (paín
fui antínomy) eseteit, amikor az
-erkölcsi erények maximuma együtt
tud lenni az :ilyen irányú szocí
.álís kellem minimumával (with the
minimum of social graces in this
'regard). Pedig hogy mennyire ter
mészetes és Isten által belénk ül
tetett magatartás az, amiről itt ~Ó
wan, szépen rögzíti meg Szent Pál
.az efezusiakihoz írt levelének ötö
dik feje2ietében: .Soha senki sem
gywöli a saját testét; sőt ellenke
zőleg, táplálja és ápolja azt, akár
<csak Krísztus az egyházat'."

Meg kell [egyeznem, hogy az
idézett szentírásí szöveget a hiva
'talos magyar' fordítással adtam
vissza. Az angol hivatalos fordd:
tásban ugyanís a "cherisheth" szó
-szerepel, amelynek "dédelget" a
jelentése. Anélkül tehát, hogya je
les moralísta megszólalásával most
már elintézettnek ds tekinteném,
vagy tekinthetném az egykori .le
vélíró és a köztem támadt "vitát",
annyit alighanem megállapíbhatck,
hogy nem. jártam messze az igaz
-ságtól, amikor annakidején a
"szemnek-orrnak" kellemességet is
a felebaráti szeretet 1dvánalmai
közé véltem sorolhatni.

Ezekután nem lephet meg mín
ket, hogy Burns megengedhetőnek

mondja a tisztán esztétikai jellegű

plasztikai műtétet is. Az a nő vagy
az a férfi például, akinek ijesz
tően tulfejlett vagy nevetségesen
tömpe orra, füle, vagy bármi más
taszító torzulás annyira e1csúfitja
az arcát, hogy emiatt nem remél
het vagy nehezen remélhet más
nembeli élettársat. nyugodtan fo
lyamodhatilk olyan műtéthez, amely
siker esetéri feltehetően megnöve
li házassági kilátásait. S termé
szetesen nemcsak a házassági ki
látások javulása, de egyéb létfon-

tesságú érdelkek elősegítése is 
könnyebb elhelyezkedés, kíelégí
több társadalmi élet - igazolhat
ja erkölcsileg az ilyen műtétet. A
katolikus erkölcstan Burns sze
rint csupán két korlátot állít. Az
egyVk az, hogyavoltaképeni ok ne
legyen a pusztán egyéni hiúság.
Szerény megítélésem szeríntazon
ban ez olyan határeset, amely a
gyakorlatban aligha fordul elő.

Szellemi téren még, el tudom kép
zelni az én-központú hivalkodást,
de azt már bajosan, hogy valaki
csupán azért nyesesse meg az or
ráll, hogy szívesebben nézhessen ·a
tÜ!kiörbe; ezen túlmenő célnak is
kell lennie, ha az ernber odaül a
kés alá. A másik megszorítás, ame
lyet már gyakorlatilag is fontos
nak érzek, hogy erkölcsileg nem
engedhető meg az olyan műtét,

amelynél valószínűbb a sikertelen
ség, mint a siker,el,óbbi esetben
pedig súlyosabb mérvű testi káro
sodás állhat elő, mínt amilyen rrrér
vű a vsiker esetében elérhető javu
lás.

Rámutat még Burns arra, hogy
a plasztikai műtét erkölcsileg nem
csak megengedhető. de egyenesen
dícséretreméltó (praiseworthy) is
lehet. Ezek azok az esetek, amikor
a műtéttel olyan torzuláisokat vagy
idomtalanságokat próbálunk orvo
solni, arnelveket szarencsétlenségek
- többnyire égés - vagy betegségek
okoztak. Ilyenkor ugyanis az em
beri test épségénekhelyreálHt.ása
a cél, mánthogy pedig testi épsé
,günk megőrzése erkölcsi köteles
ség számunkra, a testi épségünk
ben szenvedett fogyatkozás meg
szüntetését is, amennyiben 'az ész
szerűen és az imént második he
lyen megnevezett korlátozás figye-
lernbevételével médunkban áll,
szintén kötelességnek foghatjuk
fel.

429



A KIS ÚT

"Igazán szereinéte közel férkőzni a Jézus-Szive-tisztelethez. De
be kell »allanom; nem tudok. Ú gy érzem, nekem, férfinek nem való.
Tele van érzeluéssel, nőies pihegéssel. Mik()t1"' piJldául hallom az
éneket, meluet nálunk főképp áldozáskor szokialc énekelni: - J é
'~usomnak szívén elpíhenn'i. jó - mindig elfog valami belső ide
genkedés. Küzdelmektől, az élettől való menekűlést érzem az ef
lajta kifejezésekben. Van-e a Jézue-Seioe-tiszceletben olyan elem"
ami megközelíthető férfi/élek számára '1«

Jézus Szive tisztelete körül a
multban is, a jelenben is egyik
minduntalan felmerülő félreértés:
B nőiesség és az érzelmesség vád
ja.' Sajnos, okot adnak rá a tisz
telet egyes hívei is, akik maguk is
úgy fogják. fel és gyakorolják,
mintha valóban az érzelmes vallá
sosság megnyilatkozási formája vol
tui. Hozzájárul még egy más ok is:
a Jézus-Szive-tisztelet gyakorlói
között sokkal több a nő, mint a
térfi. A nők - helyesen és jogo
san - a maguk médján élik át a
Szent Szív tiszteletét. Viszont két
ségtelen, hogy a női élmény és át
élés külsö jegyei nem felelnek
meg mindenben a férfi ízlésének,
természetének, lelki berendezésé
nek. Ezért helyes, ha a hívő férfi
.rnegkeresí a maga külön útját Jé
zus Szívéhez,

Félreértés ne essék, a Szent Szív
~ tisztelete lényegében egy és ugyan
az: felületi, külsődleges jegyekben
lehet csupán különbség. ]:;s a kiin
duló pontokban, ahonnan kiki
könnyebben tudja megérteni, mí
ről is van szó. Ezért mulhatatlanul
fontos, hogy pontosan tisztázzuk.
mit tanít az Egyház és mit mon
danak róla nagy apostolai.

A Jézus-Szive-tisztelet lényegé
-ben nem más, mint hatalmas oda
fordulás a vallásosság legmélyebb
forrásához. az istenszeretethez és
a hívők tömeges bekapcsolódása a
legmagasabbrendű vallásosságba: a
szeretet átélésébe. Mintha Isten
nem elégednék meg azzal, hogy a
tömeg emberét a félelem kapcsol-
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ja a valláshoz: azt kívánja, hogy
az egyszerű, bűneiben vergődő em
ber is lépjen a szeretetnek arra az
útjára, amelyen a szentek jártak.

Az istenszeretetre semmi sem
tud bennünket úgy tanítani, mint
Jézus istenemberi Szive. Benne
egyesült az Isten szeretete az em
berek iránt azzal a szeretettel,
amely emberszivben lehetséges Is
ten iránt. Jézus Szívének gazdag
sága és mélysége egész teljességé
ben az utolsó vacsorán elmondott
búcsúbeszédében és főpapi imád
ságában nyilatkozik meg. »Senkí
sem jut az Atyához másképp, csak
énáltalam.« ... »Híggyétek el, hogy
én az Atyában vagyok, az Atya pe
dig énbennem.«... »Amínt engem
szeretett az Atya, én is szerettelek
titeket. Maradjatok meg az én sze
rétetemben. Ha parancsaimat meg
fogjátok tartani, megmaradtok sze
retetemben; valamint én is meg
tartottam Atyám parancsait és az
ő szeretetében maradok." (Ján. 15,
9.) Jézus Szivén át a szeretet lán
ca köti egybe Isten szivét az ember
gyarló szívével és viszont: kötheti
össze a mi gyönge és hideg szí
vünket Isten szivével.

Az emberi szeretetnek több vál
faja van és minden ember szere
tetének megvan a maga színezete.
Másképp szeret a nő, másképp a
férfi. Istenszeretetük is lényegében
egy, de formáiban, megnyílatkozá
saiban, színezetében, emberi tartal
mában más. Jézust a nők a Boldog
ságos Szűz, vagy Mária Magdolna
szeretetének élénkebb vagy halvá
nyabb másával szeretik. Az anya,



a nover gyöngédsége izzik szivük
ben. Könnyen és magától értetődő

módon tudják átélni a lélek jegyes
ségét a. Vőlegénnyel, míg a férülé
lek számára ez csak a misztika ma
gasabb fokozataiban válik teljesen
érthetővé.

Az evangélium azonban ismeri a
Jézus iránti szeretetnek olyan for
máit is, amelyekben a férfiszív vi
lága és természete ragyog. Minde
nek előtt ismét az utolsó vacsorai
búcsúbeszédre utalunk: »Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál,
mintha valaki életét adja barátai
ért. Ti az én barátaim vagytok, ha
megteszitek. amiket parancsolok
nektek. Már nem mondalak benne
teket szclgáknak ; mert a szolga
nem tudja, mit mível az ura, ha
nem barátaimnak mondottalak ti
teket, mert mindent, amit hallot
tam Atyámtól, tudtul adtam nek
tek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket g
én rendeltelek, hogy elmenvén
gyümölcsöt teremjetek és a ti gyü
mölcsötök megmaradjon, hogy
akármire kéritek az Atyát az én
nevemben, megadja nektek. Ezt
parancsolom nektek, hogy szeres
sétek egyrnást.« (Ján 15, 14-17.)

A férfi-vallásosság legtermészet
szerűbb útja tehát: a Jézus iránti
baráti szeretet átélése. Jézus óhajt
ja a férfilélek baráti szeretetét. Mi
kor Judás megjelenik a Getszema
ni kertben a poroszlók élén, ez a
vágy tör fel megsebezve Jézus sza
vaiban: »Barátom, mi végre jöt
tél ?.. (Mát. 26, 50.) A barátság bi
zalmával, de egyúttal annak súlyos
felelősségével kell közelednünk ne
künk, férfiaknak, Jézus felé. En
nek a szeretetnek ismérve a be
csületes egyszerűség, a hűség, ra
gaszkodás a barát kívánságaihoz,
parancsaihoz. őszinteség, a tiszte
let, a szüntelen vágy, hogy minél
jobban megismerjük a szeretett
lényt.

Ha tehát férfimódra akarjuk át
élni Jézus Szíve tiszteletét, forgás-

suk minól többet az evangéliumokat.
Azok alapján válnak teljesen érthe
tővé azok a vallomások és óhajok
amelyeket a mennyek dicsőségében

trónoló Krisztus Alacoque Szent
Margit látomásaiban tett. És az evan
géliumokból bontakozik ki a baráti
ezeretetnek az a két őstipusa is,
ahogy emberek, férfiak oda tudtak
fordulni a megtestesült Ige felé.
Gondolunk Szent Péter és Szent
János apostolok viszonyára : Jézus
iránt. A »szeretett tanítványban
a tiszta, angyali férfi barátsága
testesült meg, az egyetlen férfié,
akiről feljegyezték, hogy közelről

hallotta az Isteni Szív dobogását,
s éppen az utolsó vacsorán, a SZeJ1t
Szív nagy kiáradásának perceiben
hallgatta azt. - A másik fajta ba
rátság, Szent Péter apostol heves,
de ingadozó, hol magasan lobogó,
hol meg a gyarlóság hamúja alatt
sajgó szeretete, az az út, amelyen
míndannyian botorkálunk Jézus
Szive körül, mí férfiak. Jó pilla-

. natainkban mi is fogadkozunk, de
végeredményben nekünk is újból
meg újból, nem háromszor, de
számtalanszor kénytelen feladni lel
künk Barátja a kérdést: - 0, te
Péter, te erős, de sokszor süket éli
nehézkes kőszikla, szeretsz-e en
gem?

Igen, ahogy nekünk, férfiaknak
kell megtennünk szeretetvallomá
sunkat Jézus. Szive iránt, annak
ősmintája a genezáretparti jelenet.
Péter hevével és szomorúságával,
bűneink felett érzett bánattal kell
ujra meg ujra ismételnünk: Te tu-
dod, Uram, hogy szeretlek... .

A jézusszerető férfiak e két ős

tipusa mellett, akik úgy állanak
az Isteni Szív két oldalán, mintha
a menny és a föld megtestesülései
lennének, a harmadik, akitől ta
nulni lehet a Szív szeretetét: Szent
Pál. 0, akit már a mennyekben la
kozó Krisztus szerelme sebzett meg,
megtanít leveleiben, hogy a jézusi ~
szeretet világában mennyire nem
szabad megállani a külsőséges
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szempontok. gyarló emberi kategó
riák mellett, hogy mennyírefelper
zsel ott· minden végest a végtelen
ség kohójaból kiáradó isteni tűz.

Arra a kételkedő kérdésre tehát,
amely annyi férfiban felmerül:
vajjon a Jézus-Szive-tisztelet nem

NAPLÓ

valami asszonyos formája-e a val
lásosságnak, ebben kell összefog
lalnunk a feleletet: van Jézus sze
retetének, a Jézus-Szíve-tisztelet
nek férfias módja is s e tisztelet
lényegében felette áll minden fe
lületes, véges kategóriának. (S-ó)

TIZ ÉVES AZ ÚJ EMBER Tíz éve jelenlik meg' hétről-hétre
testvérhapunkvaz Új Ember. Midőn a megtetf útért a Gondviselő
Istennek hálát adunk, a jövőre is kérjük a Bölcseség Lelkét, hogy
képviselhesse a katolikus világ-nézetet a forradalmi változásokon
átmenő magyar gondolkozás porondján.

F,e,l kell azonban tenni la kérdést: érdemes-e a ,tizedik évnél
megállni és visszaidézni azt a multat, amelyben megszűleteét az
Új ember?

Amikor tíz évvel ezelőtt egy képviselhető katolikus program
mon gondolkozfam. aklror az új ernber víziója tűnt fel a nézők

és látók előtt. És mert a meginduló lap címe az E,fezus,iakhoz írt
levélből kerülit a lap élére, bizonvár-a az Új Ember prog-rammja
is az Efezusiakhoz írt levél seintésisében állott a lap vezetői előtt.

És mert az új ember víziója Szerrt PÚJl előtt Krisztustól el nem
választható, azért az Új Ember prog-ramm-lrcresői velötf felsejtő

meglátás joggal nevezhető epifániának, kegyelmi feU.akadásruak,
melyre emlékezni jó és minél sűrűbbenkeU is.

a) Szent Pál új ember-látásában először is az igazi új em
ber, Kriszóus jelenik meg', mégpedig kozmiku.s nagyságában, te
hát világfölötti fórryessógében. »Minden fejedelemség' és hatal
masság, erő és uralom s minden név« Iölött látja J ézus,t. De, nem
csak mindenek fölött van, és lebeg ez, az új ember, hanem »rnin
deneket míndenben betölt.« (Ef. 1, 21-23.) KÖZl€' van teháít minden
hez, programmja van minden felé, hiszen Kriszfus hordozza a
történelmet formáló Isten »akaratának titkát,azlt tudniillik, hogy
helyreállítson Krrsztusban mindent, ami az égben és a földön
van.« (Ef. 1, 16.)

Ezért szédül meg sz,intee'z a nagy apostol Jézus látomásától
és belenézve emberi lelkének nagyságába »f'elfoghatatlan gazdag
súg-s-ról beszél, és olyan bőségről, »mely meghalndja a megisme
rést- (Ef. 3, 8. 19.) Ezért aki Krisztusba nézett, az megsedti, «mi a
szélesség és a hosszúság, mi a magasság ésa mélvség« (Ef. 3, 18.),
vagy,is hogy Krisztus rnellett eltörpül ruinden emberi nagyság és
keret, nem meríti ki öt semmiféle emberi fogalom, tipus vagy
élmény, nem állítható hasonlaeba senkivel sem, merf Iogyatkoz
hallatlan nagyságáhan sz,étfeszítiaz emberi kereteket,

Aki új embert-ől beszél, annak Szent Pál ez új ember-látását
ken eisajátítania. És ha programmról kell beszéini, akkor az Új
Ember programmja HZ kell hogy lelgyen: új utakat nyitni Krisstus
emberi lelkének gazdagság-ához, Hogy menriyi re morlern ez az
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út, azt mutatja korunk nagy viz,sgálójánia;k, 'I'rzywaránek megálla
pítása is, aki az új teológia; útját az evangélium, s benne Kr.isztus
teljes rg.egmésébe jelölt,eo meg. Hogy mennyire népszerű ez az út,
azt meg Guardini műveíből latjuk, aki igen nagy lépéssei vitte
közelebb a vallásos esemélkedésta lrrisetusi bőségek megsejtéséhez,

b) Szent Pál új-ember vizdójában Krísstus nemcsak dicsősé

gében jelenik meg, de titokzatosságában is: az egyházban. Azt
irfa ugyanis azoknak az efezuaiaknak, amik bizony nem látJtáJk és
nem hallották az Úr JéZUSi Klriwtust történeti valójában: »Hallot
tátok ugyanis őt és tőle tanultatok.« (Ef. 4, 21.) Az egyházban a
jelen korban élő hívő azt a reális, Kírisztust kapja, mint aki Palesz
tinában meg'jelerrt, őt hallja, tőle tanul. Hiszen Krisztus »a fe'j,
alUtöl van az ,egész testnek az egvbeerűsítése és az €Igybekötése
minden összekötő íz közreműködésével mindenegyes t,agra kiméct
tevékenységben.« (Ef. 4, 16.) Mi méretik ki az egyes tagokra'
Egyiknek apostolság; másnak szo lg-álat, mégpedig az az, élet ezer
féle kötelezettségeinek szolgálata, és ismét másoknak pedig a szen
védés a feladatuk, Mindezekkel kinvilváníttatdk »az Istennek 8Ü1k
szoros bölcsesége a mennvei f'ededelemsée'eknek és hatalmassá
goknak az egyház, útján.« (Ef. 3, 10.) Nem kell tehát aggodalmas
kodónak lennie oa kereszténvnek semmiben sem, és ,a nagy apostol,
mintha csak meg akarná mutatni az e,gyházban élő tdtokzatos
Krisztus erőinek örök fiatalságát, ezt mond.ia: »Ezért kérlek tite
ket,aki Krisztus Jézus foglya vagyok óntetek, ne csüggedjetek el
hajaim miatt, melyek értetek vannak. Ez dicsőségtekre szolgá:! ., .«
(Ef. 3, 12. 1. 13.)

Az egyházzal való szeros együttérz,~si és együttéiés az új em
ber-eszményt megvalósítónak ma emberileg is könnyebb, arnikor
tapasztaljuk annak a nagy megfiatalodásnak és, megújulásnak
első jeleit, amik az egyház történelmí varculaitán is, végig m~JU
nek. Le nem mérhető és beo nem látható távlatok nyílnak meg' sze
meink ~}ő~t,:a szení.írás-í'ordítást, a" szent~~gi böjtöt, .!1 liturgikus
€gyszBrusItest {~.s sok mást érintő legújabb ssabvánvok. Ez.eik
ugyan látszólag- távol vannak az, ú iember-eszménvtől. De csak a
laikus szemlélő előtt. és csakannyim, amennyire a f'eltör-t tojás
héj távol áll az új élettől. Nem kell itt lényegi változásokrn gon
dolni. hiszen a tojáshéj, ami feltör-ik, az is a kezvelmeket áraseté
anya-tyúkból való,a:mihcz Krísetus is haaonlűto'tta magát. (Mt.
23, 37.) A rnegrnorevült és rnost már elavult formák mélyén új
tipus készül. mely az örök Krisztusnak új kiadása lesz,

c) De Szerit Pál ú iember víziója nem áll meg ,az, egyházban
való titokzatos Krisztusuúl. Mélyebbre megy és belekiál'tia azit a
meglepő és soha nem sejt,ctt boldog-ító t,ényt: -Kriestus a hit által
szdvetekben lakozik.« (Eif. 3, 17.) Hogy ez aprópénzre váltva mit
jelent, azt a leovél gya:korlat,i részében tárjra fel, amikor is laz
összes emberi kapcsolatokat Krisz.tusba helvesi át. »T'i férjek sze
ressétek .felesé.gete,ket, amikép Krisztus is szerette az, e,gyház,at.«
(Ef. ,5, 25.) »Az asszonyok engedelmeskedjenek f'ér.iűknek, akárcsak
az Urnak.« (Ef. 5, 22.) »Szolgák !engedelme,skedjetek test s,ze,rintá
uraitoknak, akárcsak Kr-isztusnak.« (6, 5.) Mdndenűtt ez tehát a
.ielszava: Krisztust tudd magadban, Krisztust lásd .a másikban!
.És mintha csak ügy hályogrit akarna leoperálni szemünkrőlmond
ja: »Készséges akarattal szolgál.iatok, rrrintha az Urnak tenné-
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tek és nem smbereknek,« (6, 7.) Az biz/tos, hogy az élet csak addig
elbirhaoatlan és elviselhetetlen, míg .l ézust meg Bem l:Hiukés fel
nem ismerjük emberi kapcsolatedfrkba.n. A magunk kuszált bo']
világával is csak addig bajoskodunk, míg fe,l nem fedezzuk ma
gunkhan is a mi egyéni életünkben kibontakozni akaró Kniszbust.
Ezt így fejezi ki Szent Pál: lsten -rncgteeemtest minket Ktisz.tus
Jézusban jócselekedert,eikre,,« (Ef. 2, 10.)

A modern kor egyre elhatalmasodó Máa-ia-üseteloto többek
között ez,ta Krisz,tus-tuldló és K1'1i,s'z,t"Js-látú menfalitást vall hivatva
elmélvíteni. Ezért ebben is az ú iember-eszmének hajnalhasadását
kell látnunk.

d) Az új embernek ez a S'ZCiIlitpúli víziója azonban kötelez,
mégpedig szigorú önkritikára k ö1,elez. Csodálatos, hogy a Il<tgy
apostol egészen misztikai mélységben tárgyalja 'az, efezusiuk e,lőtt,

az isteni dolgokat, mégsem átall.ia figyehneztetni őket »a csalárd
kívánságokra,« a lopás, il harag, a keserűség; a dühösködés bű

neire, amikkel szakítaníok kell.
Örök figye,lme~tető ez az, újember eszménvéért lelkesülöknek.
A multban nem egy szellemi mozgulorn, erktilesi felsőbbren

dűsée igényével' jelentkező irányzat fulladt akár a tes.!iség, akár
az anyagiasság, akár az egymás ellen feltámadt gyűlölet fertőjébe

csak azért, mert vezetői a mély és fénylö veeérgnndolataiktól' 0,1
felejootték la maguk egYéni életének rút kinövésedt a kegyertlern

, önkritika sósavával lemaratni. - Semmiféle szellemi' magasstos
ság nem ment fel az önvizsgálat nagyon keserves és megulázó
munkájának elvégzésétől. Ezért kell az elragadtatott hitű ember
nek is az önleleplezés és önmeg'szógvenítés ostoraival magát új
emberré küzdeni, »akí Isten képérHteremtetett igaznak és szent
nek." (Ef. 4, 24.)

EnnHk az ú iember eseménynek kidolgozásához seg'í'tse olvasóit
tíz éves jól megérdemeolt munkájának folytatásaként az Új Ember.

(Belon Gellért)

PIERRE ATYA. Nemrégen bejárta a világsajtót a hír, hOfJJl
Charlie Chaplin a békedijat Pierre alya a.Jcciójára ruiia, - Több
csikk jelent meg a külföldi laookban. s a rádi6 is több s.zenzációs
hirt röpitett világgá erről az akcióról, ao» hogy a páriskülvárosi
düledező villa, az Emmaus, vilq,gérdek,'ődés középpont jává vált.
A cikkek és hírek közül kiemelkedik Boris Simon szés: könyve:
Les Chiffonniers d'Emmaus (Az emmaus.i rongyszedők) Pierre
abbé bevezetésével.

Maga Pierre atya gondolta leukevésbbé, hogy szinte világ-
o ,érdeklődés középpontjává válik. Lyonban sziileieit, mint egy igen
gazdag textilgyáros fia, ma 43 éves, /wjloU, vékony, ieketeseakxi
las emberke. Családi nevén Henri-Antoine Groues, aki ifjúkorá

, ban Itália és Szent Ferenc hatása. alatt kapucinussá lett, m,iufán
'előzőleg atyjától kikérte igen lekin,té'yes örökségét. nem hogy

eltékozolja; hanem, hogy két órán belül eloeztoaoesa. »Attól a
perctől fogva nem voU semmim« -mondotta. Seerzetében: nem
maradhatott meg gyenge eaészeéoe miait, világi pappá lett. A
német megszállás alatt első n,ngyobb kalandos vállalata volt a
menekülőket átsegiteni a s1.,ájci határon. A háború után tagja
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volt a francia parlamenine k, majd az ifjúsági mozaaima; akarta
segíteni egy lelkigyakorlatos ház meoszer-oezéséoei. 1947-ben vette
meg erre a célra az Emmaus ne'l.Jű terjedelmes, de félig rom nil
lál Neuütu-Plaísonceban; PárisI határában. - Nem is sejtette,
hogy amikor az első menedékei kereső otthontalan csavargóMk
megnyitotta kaoust, minő lavinát indított meg. Jött utána volt
fegyenc, javítóintézetbőlmegszükött fiú, börtönből ki került, voo»
Indokinából hoeakeridl', otthonát nem lelő szerencsétlen: Pierre
atya egytől sem kérdezi élete történetét. Neki elég az, hogy aki
meaedéket kér, éhes, és nincs otthona. Egyik napon egy egész
kilakoltatott család keresett itt menedéket. Abbé Pierre befogadta
őket, Ez a tény valóra váltotta Pierre atya elgorndolását, hogy
telket vesz s a hajléktalanoknak otthont épít, - és tnegindítattn
a hasonló sorsúaki kitartó szivárgásá,t. Az abbé telket vá.sárol,
megvesz régi. barakokat egy fogoly táborból, szeres sátrat, levitéz
lett vayont, autóbuszt, hogy a telken is elhelyezhesse a hajlékta.
lan családokat, »Clos Fleuri--nek nevezi a területet, hogy ott »há
zak, virágok és gyermekek növekedjenek.« Az anyagot az atya
szerezte meg, 8 a családok, s az Emmausban lakó csavm-gók és
egyetemi hallga.tók építették meg az első házakaJt, - igaz, hogy
szabálytalanul, mert az engedélyezett 9 méieres homlokzat helyett
22 métereset építettek, addigra annyira nőtt a hajléktalan csalá
dok száma. Ezt is kikezdték a hatóságok, majdJ azt, hogy! ae u, n.,
zónában is épi;tkezett az abbé, pedig Páris eme szégyenfoltjá;t, e
nyomorgyűrűt a város körül már felszámolták. »A zóna nyomorrú
sáyát nem szüntették rYteg, csak elreltetiék», feleli az abbé a ható
ságnak, s hja építkezéseit abbahagyatnák, harcot indít a, Clos
Fleuri gyermekeiért a sajtó, film és rádió seaiteéqéoel; A hatósá
got lefegyverzi ez a fellépés, s abbé Pierre tovább épít. De miből?
1951-ig egész képviselői fizetése ráment; de most már nem kép
viselő. Iszonyú problémák előtt áll, mert nem csak arról az ál
landóan kinzó fájdalomról van szó, hogy megment huezat; vagy
8zázat és tízezer odavész, hanem arrról is, hogyan· táplálja ezt a'
huszat, s honnan szerezzen hajlékot a S'záznak? Felhívást készít,
melyet maga osztogat a boulevardokon s a mulatók előtt, nem
sok eredménnyel, bár az egyik adomány azzal a megjegyzéssel ér
kezett: »Tegnap találkoztarm egy pappal, s az visszatérített gyer:
mekkorom Istenéhez» Közben a párisi lakásinség fantasztikus
arányokat ölt. A lakókat nem védi a törvény, egyszeruen utcára
lehet őket tenni. Van aki a metrá meadllák. padjain »laldlo« csa
Iddostul, napokon át, vándorolva egyik helyről a má.sikra. Rend
szerint fiatal párok, akiknek nincsen semmijük: egy ütöU-kopott
kis koffer, sovány tartalommal, SI egy gyermekkocsi a benne! s'író
gyerekkel. Párisban és környékén mintegy 200.000 férfi és nő, és
több, mint 600.000 gyermek él olcsó hotelokban. 'bútorozott szo
bákban, ahonnan máról-holnapra kitehetik őket, ha nem fizet
nek . . ' és mennyien nem fizetnek, mennyien kerülnek az utcára . . •
s a szegények titkos hirszolgálata folytán hányan és hányan. ka
pognak az Emmaus kapuján! - Abbé Pierre csüggedten a fel
hívás kudarcától mégis vallotta, hogy az isteni Gondviselés mim<- .
dig segít, »... de egy negyedórúval később. Ez a negyedóra il"
mi hitünk próbája.«

Negyedórás késéssel ezuttal is tnegérkezik a segítség. Az em-
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mausi »lakok» egyike, Philipp, az öreg rongyszedő bemegy hoeeá;
s előadja, hogy ő tudna megoldást, ha az itt meaedéket találó em
bereket az Atya rávenné a rongyszedés mesterséqére. Ez szabad
terület, ő tudja a lehetőségeket, s az.on nyomban elmagyarázza a
különböző munkafajtákat: a szemetesvödrök átnézése a szemetes
kocsi érkezése előtt, - s a házaknál való ócskaság-gyüjtés. 
Akármilyen fantasztikusnak is látszott: nem volt választás. Vagy
megpróbálják, vagy becsukhatják az Emmaust. Megpróbálják.
Negyednapon Pierre atya a~t mondhatja: «nincs többé probléma»
- Igen, az Emmaus akkori létszámával nem is volt. De ez a lét
szám egyre emelkedett. (J j, terület is kellett a csaMdoknak: a
..Bükkös.« - A szépen induló szemétgyüjtéssel és ócskasággyüj
téssel is biajok voltak, át kellett térni a többet ígérő mádra: a
szemétlerakodó helyen való »auberdláera-«

Közben egy csaquisro: világhírre tett szert Pierre abbé, mikor
a »Quitte ou Double- rádión is közvetített s egy nagy cirkusz
pOlfondján helyszíni kérdések formájában lezajló szellems: verse
nyén 256.000 frankot nyert. Nem szívesen vett részt ezen a furcsa
versenyen, de Emmaus ujm veszélyben volt, s egy hindu barátja
azzal oszlatta el a verseny iránti kétségeit, hogy »ae ember, hogy
megmentse gyermekét, beléoetné magát akár egy sártengerbe is'«.
- Ez esetben nemcsak a pénzösszeg jelentette a nyereséget, ha
nem az is, hogy pár percre övé lehetett a rádió, s' ezzel Emmaus
belekerült Franciaország s egy kicsit a világ tudatába., UJságírók
lepik el a házat, csattannak a fényképezQ. gépek, levelek és ado
mányok érkeznek a világ minden tá:iáról. De kell is, mert a ki
semmizettek, a megalázottak, a hajléktalanok kitartóan szivárog
nak Emmaus felé. S amí.Q folyik a megfeszített munka s a két
telepen épülnek a házak, addig párhuzamosan folyik egy másik,
nem kevésbé fontos belső építkezés: a lelkeké. Lelkileg sebzett
rokkantak, roncsok érkeznek az Emmausba kezdettől fogva; ki
tűnő portrékat rajzol róluk az író: Djibouti, Raoul, Bastien és a
többiek. Nem kevésbbé izgalmas az sem, hogy ezekből a roncsok
ból hogyan épül fel az ember, a másokon segítő ember. - De ér
keznek mások is. Fiatal mérnök, aki otthagyja a jólétet, beáll
rongyszedőnek, szemétbányásznak, hogy megtapintsa a legmélyebb
fájdalmnt, az emberi realitások legmélyét, vagy Denis, a kispap,
aki 'felettes hatós.ága engedélyével tölt itt nyolc hónapot, mint
tanulmányt . . .

A könyv 1954-ben bevégződik, a többit már ujsághírekből tud
juk. 1954 hideg tele olyan helyzeteket produkált Párisban, hogy
kormány és hatóságok tehetetlenek voltak. Minteg'y kétezer em
ber bolyongott hajlék nélkül, kapualjakban, metro-állomásokon;
Szajna-hidak alatt próbált menedéket keresni. - Abbé Pierre is
megpróbált mindent: meleo levest osztogatott, nagy sátrakban
elhelyezett hatvan-hetven: embert ... de mindez egy csepp a ten
gerben. Ekkor a rádióhoz fordult. Nagy nehezen engedtek neki hét
percet, Egész szivét belevitte rögtönzött szózatába. Segítséget kért:
takarókat, sátrakat, kályhákat... itt hirtelen megtorpant, mert
n~m tudta hova kérje a holmikat, az Emmaus túlságosan távol van
a várostól. Bemondott találomra egy ismerős hotet-cimet, Tíz perc
cel később a hotel-portás nem tudott hova lenni az ada.kozók tö
megétől .. ' nemsokára 111l8zonöt rendőr irányította a forgaimat.
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mert autó, autó hátán szorongott a közeli utcákban s fantasztikus
arányban gyűltek az (1cLományok. Vállalatok és egyesek versenyez
1'e adakoztak, egy nő a bundáját vetette le és hagyta; ott, - d;
kért 5000 takaró helyett 20.000-et hoetak, ezer pár cipő helyett öt
ezret, - és százával jelentkeztek az önkéntes munlcások; Katona
ság és rendőrség segíf.ségével összegyüjtöliék a hajléktalanokat s
elhelyezték; a felajánlott űres helyiségekbe. - Egy csasxisra, s
minden előzetes szer'oezés nélkül, (mint Pierre atYa minden kez
deménuezése.) - mcüoldádlalc; legalább is ideiqlenesen, megold
hatatlannak látszó problémák.

De mást is mutntoU ez ae eset, mni talán, 1né.q fontosabbnak
látszik: Pierre atya leolvaszlja a szioek körüli jégfalakat, mea
enyhíti a könyörtelen arcnonásokai, kin.1liíja a szemeket és fel
rázza a Ieilciinmercicket, Egyszóval: felébreszti az emberekben az
embert és a keresztényt. (S. M.)

EL'rEK, AHOGY 'l'UDrpAK. (Kodolányi János válogatott el
beszélései.) »Ir óinkat szoretcrn két részre osztani. Az, egyik eso
portot táltosoknak. a másikat iródeákoknak azoktam nevezni. 'I'ál
tosok, másszóval prófútúk azok ar, Irólcakikben van móg' valamí
a homo maf/usból, tetszetősebb de, silányabb szóval élve: intuíció
ból.« Az íródeák már csak homo sapiens, belőle kipnsetult "a cso
dákba vetett hít«, .számára a kultúra "rwmegyéb, mint a me,gta
gadolt transzcendens világ jclképrendszerének üres formái, tar
talmatlan, de remekmívű edényei, esztótikai formái .. ' Csodálatos
kőkorsók, finomrnivű vúzáJk, az illaaos olaj, az, isteni kenet, a. szont
ki-izma kiszállott belőlük.«

Ha Kodolányi distinkcióját elfogadjuk, őt magát minden hi
zonnyal ,a táltosok közé kell számítanunk. Már legelső műveinek

írásában is a táltos ambíció.iu vezotte. Az Ormánság- népi alakjait
Hem az érdekességet szimatoló r-ipor-ter, mégcsak nem is ia gondos
szoclográí'us tollával rajzolta elérik: az. élet és hulál 'transzcon
deus összefüggéseive,l kapcsolatban élc') embert látta s ábrázolta
bennük. Embert, akiben az emberlét alapképleteit nem torzítja el
a mesterséges gátIágok mechanizmusa, aki a valóság ősi, meetelen
tényeire nem borítda a rúció kockahálójáít; Embert, .aki szembenéz;
g megáll vagy elbukik, del hős.

A táltosság e hivatástudata nemcsaktaz »íródeákoktól« külö
níti cl, a népiesek és naturalisták csoportjából is kiemeli, A7, eg-y
Tamási Aronon kívül talán senki más nem figyelte ilyen lélekbe
ható nillantássaln parasstot, senki nem idézte föl ilyen egyeotemes
összefiiggéseibena falu világát. A naturalizmus művészi esekö
zeit, ha élt is velük, új jeJentéssel telítette. Számára a tájnyelv
nem néprajzi knriózum, hanem a szívböl fakadó, Illem-nem-reg-u
lázta igaz beszéd. Az öltözet s a test is azért órdekláannyira, mert
a lélek köntösét szernléli bennük is.

De nemcsak a szó, a test mega ruha áll a léleikkel kapcso
latban. A táltos meg a kultúra embere (s a kultúra Kodolányi
nála civilizáció ellentéte, lévén aparasztnép éleUormája) együtt
él, lélegzik a természettel is. Jnngtól tudjuk, hogy a táj milven
mélven beleivódiku hegyek és völgyek emberének lelkébe, életébe.
Kodolányi novolláibau lópten-nvomon látjuk 'Űzi. a kapcsolatot táj
és ember között, mely nem csak hangulat. nem a túlérzékenv ide-
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gek mámorának szülöttje, hanem valami egyszeru es mély meg
felelés, amit épp az erős, a faragazlan, a primitív ember él meg
igazán. Egynek, ,a Vallomásnak témája is ez: la régi táj, gyeTmek
kornál is ősibb emlékek fölidézője, visszahúz, Az író vonaton uta
zik a »zalai csúcsos hegyek« mögött, föl ugrik, ,s ·kinéz az ablakon:
»Furcsa izgalom szállt meg. Vég'Ígbiz,serg'e,tt, a hátg'eeincemen, mint
mikor Iegénykoro nban találkána indultam, összeseorubt a. torkom.
Az alkonyati fényben, lassan perge,tt előUema táj, Szigliget a
vörös égbolton csipkés romjaival és Szentgyörgy, a sötétkék ko
porsó, e misztdkus táj vulkán-szellemének sírhelye, ŐSi a, kis han
gyaboly: Haláp és Gulács megcsonkíto.tc eüvege, I'llat csapott az
arcomba, dús, aromás illat, amit már éreztern valamiko'!', éppen
így éséppen ilyen dúsan ... Nem, nem tavaly és nem is két éve,
és nem is tíz, éve, nem, sokkal récebben:«

Atájleírásai is az ember és külvilág ősi kapcsolatán:ak élmé
rivéből születtek, Sokszoceev mondatban idézi. csak me,g' a zápor
esőt vagy a fák suhogását, do néha haüalmas tablót fest elénk! a
pozsonyi Dunáról vagy -a Vallomásban -- a zalai tájról. Mintha
.Molnár C. Pál látomásos képeit Látnánk magunk előtt. » ... felzak
latva néztem az, alkony,ati színek vad játékát. a vérvöröst az ég
alján, a lilát és a tengerzőldet, a csúcsos felszökkenő hegyek taré
jait. Mdntha hullámokat vetett volna ,a, föld SI a hullámok varázs
ütésre megdermedtek volna. A hegyhll'iujok ésa síkságok sötét
jét vörösen keretezte a meseboli égbolt, II világégés ...«

Az ifjú Kodolányi azonhan nemcsak a lélek InélységeH s
anyagha kapcsolódó rolációit látha s ábrázolta. Hisz, maga vallja
magáról: »Igazi meg'ihletőm vaz Ormánság parnsztságának rette
netes állapota volt, az, ezerholdak közé hezárt pusztuló népé, amely
nek sorsát borzadva, fölháborodva, lázadva s tehetetlenül szem
léltem.« Valóban -borzadva, Főlháhoroslrca, lázadva- szemlóli s je
leníti meg a purasz.tuép sorsát, hisz, a pusztuló népben ,a pusztuló
emberséget látja, félti, siratja. Nem csak n fajtáját szereti lUZ
ormánsági magyarban, a gazdag, értékes emhori élet mesrcsonku
Iását látja a rnagzatőlésben, az ember-nvomorításban. A »Sötétség
felejthetetlen pai-asztasszonya, .a »Gyerrnek születik« fiatal férfi
hőse szemében s szemünkben is az, óle:iórt és az, emberiségért ví
vott viadalnak hősévé magasztosul.

Komlós Aladár annak idején a Börtön-nel kapcsolatban fi
gyelte meg, hogy Kodolányi kívülröl szemlóri hőseit, s nem
tud azonosulni velük, ahogy általában 'az irók azonosulni szoktak
alakjaikkal ,a szeretetnek fl. a megértésnek odaadásában. Igen, a
Kodolányi alkotta emberek magányosak, a hogv maeánvos ember
alkotójuk is, egymáshoz, nem fűzi gyiingéd kapcsolat őket, ma
gányra termett lelkükből, életükből hiányzika. szeretet édessége.
Hiszen a táltos sorsa a magány: övé a szó, a test, a táj, de anyát
lanul nőtt, mint Ojbarsz, a Holdvilág völgyének táltosfia. »sza
kadékok« választják ela többi embertől, s ha közöttük él is, ma
gáhan él csak

De az, élet és halál örök távlataiban élő magányos néha meg
nyilatkozhatik, s az ember valakinek, akit melléie állított 'az élet,
néha elmondhatja legalább önmagát. Csak egy pillanatra, épül a
híd a szakadékon, csak la'lldig, míg vége nines egy krrándulásnsk
(»Apa és fiú«: la »J'ózsef, az áes« című novelláskötetben), csak rníg
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el lehet játszani egy Chopin-fantáziát (Szakadékok), de' ez .a pi.l
Ianat ünnep, Ilyen ünnepi pillanatiban születtek Kodolányi leg
jobb írásai.

Minket, e rég-írt novellák fiatal olvasóit, valóban szakadékok
választanak et la világtól, amelyben megszülettek, az emberektől,

akiket ábrázolnak. s az írótól is, akinek lelkéből fakadtak. Mikor
kezünkbe vettük s elolvastuk őket (nómelyiket bizony először, hisz
meg se szülertünk még, mikor ök meg'születtek), úgy ére,ztük mi
is magunkat, mint gyerekkorunkban, mikor mellénk ült 'apánk,
s míg: fulatoztunk, beszélt magáról, úgy,ahogy férfi férfivel be
szélhet. Élete nem a; miénk, világa nem a, miénk, mégis rokonunk.
nemcsak művészetében, emberségében is. (Tótfalusy István)

EGY GYAKORLATI HITTANKÖNYV. Igen régi, de hely'tálló
megállrtpítás tartja, hogy a »keresztény tanitás«, vagyis a vallási
i.gazsá[Jok könnyen érthető, 1,Uágos közlése nem könnyü dolog.
Hánuszcr teiszinre bukkan a. ré[ti kérdés: mik és milyenek azok
az utak, mádok; amelyekkel kiizelebb 1Jihetjük seent hitünk, igaz,,"
sáoait h.ioeink: lelkéhez. Kispap korunkhan. sokszor lelkünkre kö
tötte szónoklatlan-tanárunk.· ' .. az örök igazsá.qokat, amelyek min
den korra, népre, tál..wutalmi osztályra, emberre egyformán köte
lezők, takarjuk be a 11Uli ember szellemi, lelki igényeinek palást
jába. Ezzel az igazsáq nem 1JáII o.z'i Ic, mert nem is változhat, el
lenben ((. modern. ember előtt ietszelősebbé válik, könnyebben meg
markolja benne azt, mni neki «zo],

Ez a megállapítás első pillanatra. természetesnek is látszeik.
Milyen [urcs« lenne. ha a ma';' lelkipásztor a XVI-XVII. sz. he
ves hilvi/ázúinak kemény, eokseor bizony bántó stílusával köz
»etitené ls/cn tanításá/, 1W[J:1) fl XV/ll. sz. erősen cikornyás, ba
Tok k. «zonokainak tóyá:iát öl/ené nuuuira; Bizonyára neuetséaessé
válnék. Az »igények" századon ként le[Jalább kétszer változnak.

Ez a probléma !1II11'ányozoflablJ iokbam. jelen.tkeZ'ik, amikor
hitünk tanítását a kic:inyekkel, a yyerekekkel kell kőzölnün!c.
Jlil,1jen nehéz lélekhetaláláan: ,jó Jmermekszentbeszédet összeállítn
ni; pedig de fon/os esz!Cö;z'e lelki1Jászlorkodá:mn1cnnk! De ennél is
nehezebb ldfogástalan hi flankönyvet szerkeszteni, amelyben a
g,ljermeklélek m.e.r;ta!álliatja oithorui; és önmagát.

Akik: e lcerdést érdeldődéssel kísérik, tanúi lehettek omnak. a
so]: és sz!!lesskálá,jú Idsérleíezésnek: amelJJ az utóbbi 10-15 év
alatt a. II ittankönyvszerkesztés laborn!óriumában lefolyt. A tiime
iJe.,; bírúlut: ame/y az euue« kiadványoldcal kapcsolatban, hitokta»
tok részéről elhangzott, bizonysáJf arra, hogy keménJJ fába, vágja
teiszéiét, aki a kor kÖ1'efelményeinek mefJl'elelő hittankönyvet akar
seerkeseteni, Lélekben. ujból Jmermekké kell lennie, hogy megértse
a g:1Jermeklellcet, és meqtolál i« azt a ha;tékony módot, nmellyel
»csiraképessé« teheti a !nJel'mek [inom. és érzékena lelkének taui
jába eheleniClő euanüéliusni maoob. Aki viszont sokoldalú és fá
radságos kísérletezései fol:lJlán ezt eléri, megérdemli őszinte tisz
teleitinket. Hála Lstenneki il,1jcsm.iknck is tamU lehet nemeedékűnk,

Egy serea hittankönyv fckszil;; asztalomon. Legtöbbje olasz
kiadinun), a szaléziúnusok nYO'1ndáiban készüll. Erdekes, hogy az
olaszok a hillanlrDnyveknek micsoda gazda[J é.,; sokféle változatát
teirnelték ld. Megláls.zik, hoy)} náluk hosszú idő óta nem volt is-
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kolai valliisoktatás, és az'·u. n. »vasárno.pi kaiecheeis« valósággd!
kikénys~erUette~hogy olyan könyveket adjanak a gyerekek kezébe,
amit szívesen és kedvvel forgat a felnőttI a szülő is. Annakidején
Bosco Szent János többfajtát is seerkesztett, sőt szent X. Pius
mantovai püspök korában maga is állított össze hiUankönyveket.

Az előttem fekvők közül egy különösen is kitűnik. Szerzője

1950-ben írta, de 1951-ben másodszor is ki kellett adsua: Egészen
kicsinyeknek szánta. Esztetikailag is remekmű. Sokszínű, igen
szemléiteio képei is csábítják az embert. H a gyermek veszi a ke
eébe, a képekben saját életét szemlelheti elejétől végéig. Csupa
gyermekábra díszíti. A keresztjét hordozó Úr Jézus mellett ott
bandukol egy szánakozó kisgyermek is, az »Ll bambino per la
sirado» fejezet mellett pedig jó és rossz gyermekek seemlélieiik,
hogy lsten mindenütt jelen van, és mindent lát. Kisgyerek térdel
(I, betlehemi jászol mellett, a kicsi pásztor a J ó Pásztor melleti s
a kereszten függő Megváltó bánatos tekintete egy pillanatra szin
tén együttérző kisgyermekek csoportján nyugszik meg. A szemléZő

gyermek első pillanatra megsejti, hol is van az ő helye.
Tartalmi összeállításában is van ualami nem hétköznapi, meg

szokott. Szerzője: Luigi La Ravoire Morrov p'iispök a könyv elő
szaoában: azt írja, hogy az összeáUításban tulaidonképen. szent X.
Pius pápa katekizmusát tartotta szem előtt. Vezéraondoiaux an
nak az igazságnak kidomhoritása; hogy 1sien: a gyermekek jó
sár/os Atyja, ők lsten Ieakedoesebbiei, és 'ez a szeretet Jézuson
keresztül vált és válik ma is kézz'elfogható1já. A hittankönyvnek
tehát az a magasztos hivatása, hogy viszontszeretetet ébresszen: (l

gyermek lelkében lsten-atyánk iránt. A viszontszeretet gyakorlati
cscatonáia a szeniáldoeáe. Nemcsak az első, hanem valamennyi.
Ez az a csúcs, ahová a kisgyerekeket fel kell vezetni. Ime a hit
ta,nkönyv gyakorlati szerepének roppant fontossága. »A gyermek
lélek - írja az illusztris szerző - telítve 1)an ezeretettel. A val
lásos neuelés tehát nem elégedhetik mea a: kinyilatkoztatott igaz
ságok puszta közlésével, hanem. oda kell hatnia, hogy a kicsinyek
lelkében felraktározott ezeretet magáévá tegye, mintegy átölelje
ezeket az igazságokat. Ez a gyakorlati vallásos nevelés. Ha a
hittankönyv segitségével szülő és hUoktató együttműködésével
.qyermekeink lelkében e kívánság valósággá lesz, a vallásnevelés
nehezén túl [uiotiunk»

H ogy mennyiben újszerű eszköz az említett könyv f Először is
a bibliai történeteket igen rövid, vil'ágos, könnyen 'erthető mon
datokban tömöríti. A kisgyermek egyszerre megértheti, játszva
meatanulhaiia, ámbár nem előírt emiézési anyag. N em szabad
azonban szem elől téoesetenűmk; hogy katekizmusi tételeink nagy
része abibliából eredezik. tehát a oonotkoeá bibliai történet meg
tanítása mindenképen előnyös.

Az egyes fejezetekben - leckékben - a biblia után 5-6-7
kérdésben visszakérdezi a történetet. Ez is nagy előnye a könyv
nek. Hasznos a szülőknek, de a hitoktatónak is nagy segítség.
Hányszor esik meg, noo» fejtörést okoz, milyen kérdésekkel kér
dezzük vissza az elmondott bibliai történetet, hogy a gyerek jól
megértse és okosan tudjon rá felelni. Sokszor bizony a helytele
nül megfogalmazott kérdés oka a rossz [eleleinek.

A harmadik rész a tulaldonképen; »meotanulondó«, a mi köny-
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veinkben is ismeretes kérdés-felelet. E kérdések. measzerkesztésé
nek helueeséaét. illetően lehet vitatkozni. En aeonban úgy látom,
hogy a szerző itt is a kisgyermek egyszerűbb szellemi képességét
vette figyelembe . .A. rávezető mádezert alkalmazza. Csupán egyet
len kérdést hozok -példának. A mi Kis Katekizmusunk 37. kérdése
így seol: Kicsoda Jézus Krisztus? A feléletet ismerjük. Morrov
püspök e kérdést három részte tagolja. 1. A Szentháromság há~
nyadik személye lett emberré? 2. Az emberré lett Istenfia: mUyen'
nevet vett fel? 3. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos
ember? Mindenesetre így könnyebb a kisgyereket rávezetni a tel
jes igazság megértésére.

Páratlan értékűvé és seinie szokailan. mértékben kedoelité az
teszi a könyvet, hogy mint 'L'alami aranyfonál húzódik rajta végig
az az igazság: Isten a mi Atyánk, mi az Ő gyermekei va:gyunk,
Ő szeret bennünket, nekünk is szeretnünk kell őt.

Ú gy hiszem, ezen az úton kell kisérleteznünk nekünk is, hoqy
megtaláljuk az isteni ig'azságok közlésének azt az egyszerű mód
ját, amelyen hathatósabban jut a »dioinum« a gyermeklélekbe, és
amelyen könnyebben emelkedik a »hsimanum», a gyermek ae is
tenfiúság maaaslaidba-" (Bölcsvölgyi Zoltán)

»OLTÁRTOL A SíRIG." »Ha szüleimtől mea kell válnom, 
8 valóra válik gyermekálmom, - s új, szebb örömre nyujt kezet:
- UJ jó atyámra hasonlítson - a férfi, ki a$ élet-úton - oUárf.ót
sírig elvezet... Igy zeng még 1788-ban a »Wiener Musenalmanaeh..
aranymetszésű lapjain Bécs körülrajongott, ünnepelt ifjú költő

nője, az előkelő csáseári hivatalnok leánya, a »béesi Sappho-e.
Baumberg Gabriella. Most még csak 22 esztendős, de még egy jó
évtizednek kellett eltelnie, míg megérkezeitt amegénekeIt álom
lovag: a forradalmi magatartása miatt börtönviseit, .a bécsi ban
kóhivatalnál szűkös napidíj ból tengődő magyar liJte,rátor: Bucsányi
János. Kininger festő estélvén ismerkedtek meg 1799 őszén, s -az
egymásnak teremtett rokonlelkekben csakhamar kibdmbózoet min
den irodalmak egyik legmagasztosabb, legbensőségesebb szerelmi
kapcsolata. Még ugyanebben az évben ilyein ra.iongó sorokat ír
Gabriella barátja képéről, melyet éppen vendéglátó házigazdájuk
rajza után nietszett rézbe bizonyos Pfeiffer:

ARCKÉP

Ú gy van, ez ő! Igazán! ! - Ki csak egyszer látta s a ha.ngjál,
Már hallotta, - kiált lelkendezve: »E« Ő !«
Hála a műoésenek ! (J gyesen megloPta vonásit,
S ábrázolja híven szellemi arculatát;
Szó s érzés erejét, a Iéletc szárnyacsapását
Olvashatni szemén, homloka boltozatán. -
Mint simul a hajfürt! - és nézd, az enyhe szemöldök
Iveli pálma gyanánt a kutató szemeket!
Homloka ránca a jel, hogy gondolatokba bemélyed,

* Előttünk ismeretes kitűnő francia és német hittankönyvekkel kapcsolatban
még visszatérünk a kérdésre.
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Am az a méla vonás képzeletére utal.
S nem rendíti meg őt a szerencse röpke seeszéiue,
.MéUósága szilárd! - ön,tudatán alapul; -
Büszke tekintete a hegyek onnán messze kalandoz,
És nem bánja, mi jön, - védi az önbecsillé,~;
A zuhatagnál áll, és miniha a völgybe iiüelne,
Léptednek, vándor! halk zaja hangzik-e már?

Baesányi pedig ugyanez év végén árnyképét rajzoltatja be
Gabríella emlélokönyvébe, s egy verset mellókel hozzá németül:

GABRIELLAM E,MLÉKKÖNYVÉBE

Emlékül küldöm im ez árnyékképemef,
Kegyes Barátnőm, szivem jobb tele!

Ki és mi is vagyok, jól látja hü szemed;
Habár nevem nem írom ide le.

»Leukedocsebb va,qy nékem Isten szép oiliuuin!«
Ezt is tudod Te jól. raJongó kcdoesem!

S még akkor is Tiéd, gondolj csal: erre Drtiadm,
Ha lényern más s.zámára már csak árny leszen!

Megtudják akkor késő nemzedékek,
K i volt barátod, és mi volt Tenéked.

1800 eledén elljegyúk egymást, de még hosszú út vezet az el
je,"'''zéstől az oltárig. A lány nagyravágyó anyja ellenzi a házas-

. ságot, a vőlegénynek nincs biztos állása, De hűségesen kitnrtanak
egymás mellett. Közben aziána szűlők elhalnak, Bacsányi t kine
vezik f'og-alm.azóvá, s így elháru lván m inden akadály.1805. június
to-én. - éPlJcn 150 éuoel ezelőtt ~ rncirtart iálc a.z em/házi esküvőt

az ősí Schotten-Kirctiéoen. Bacsánvi már 42 éves, menyasszonva
csak három évvel fiatalabb. Házasságuk rnégis a legboldogabb há
zasségok egyike\ mely kiállja a levsú lyosabb rneg'próbáltatások i-s
kölesönös áldozatvállalások próbájáít,

1809-ben Bacsánvi monekülrui 'kérrytelen Bécsből. mert némi sze
repe volf annak a kiáltványnak meeszerkosztésóben. melvet Napo
leon intézett a magyar nemzethez, Pát-isbn emiar ál, s feleséhe nem
sokára követi őt. Ma.id három évi együLtllét után, mikor már ha
nyatlóhan volt Napoleon szerenoseeaillazn, Gabriella vissznutaz.ik
Becsbe, hogy n bécsi udvarnál kegyelmet N:~közö1jön ki férje szá
mára. Bacsánvi most st ilszerűen egy francia nyelven írott verssol
búcsúzik hűséges élettárs.á,tól:

GABRIELLAMHOZ

Aggódnod nem kell sor wmon;
Eljut hozzám neved, te meg.
Bármerre lesz új otthonom,
ll!eohnlloti még a hiremet,
A IJOldo.fJ.'Iáf}od lJoldo.fJ i',
A tá1iolság mialt e szín
Akárhogy is fo.q fájni IHí,.:
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És képed bennem él, hiszem;
S Jut nem foglak szereini már,
Nem is fogok már élni sem.

Párizst 1815-ben megszálfiák taz, osatrák csapatok. Bacsányit,
mint politikai seökevénvt, e,uogják, s vasra VHl'VH szállítják
Auszitriáha, Ismét egy évig Brünnben, Spiel berg-bon raboskodik.
Felesége heroikus küzdelmet folytat kiszabadítáaa érdekében, végre
sikerül iSi férjét szabadlábra helyeztetnie: Linzet jelölik ki a há
zaspár kényszer...taztózkodási helyéül. A viszomtiátás örömére, Ba
csányi ismét német versben köszörrti feleségét - a Példabeszédek
Könyve XXXI. fejezete nyomán:

GABRIELLÁMHOZ

Hogyha sorstól ka,p szived
Feleséget, jót, hivet:
Gyöngynél több értéke van,
S bízhalsz benne boldogan.

Egy ilyen nő drága, kincs;
Szerelmének árnya nincs,
H űségében ámítás
Nincsen, semmi számítás.

Ékessége: tisztaság,
V ulám: szemmel mcssze lát ...
És ha szól, csak bölcseket,
S tisztel szép erkolcsekei.

Házia:sság főerény,
Mindig dolgos és serény.
N ern tagadja meg nemét,
S férje zengi érdeméi:

»Van sok asszony, dús, iide;
Mint Te, oly jó senki se.
A szépség nem végtelen,
Csak az istenfélelem.

Egy ilyen nőt meabecsid.i,
Érte méltán lelkesülj,
Érdemel dicséretet,
H álát és dicséneket...

Következtek a linzi száműzetés egyhangú, szürke évei. Távol
Ismerösöktöl, barátoktól, s távol az irodalmi érvényelsülés porond
jától, la hűséges ernherpár egymás változablan szerelmében talál
vigasztalást és - boldcgságot, Hadd idézzük enneik igazolásául
- magyar fordításban - azt a meg'hartó verset, amelyet a 62 éves
öregasszony ír aggastyán férjének 65. születésnapjára.:

1828. MÁJUS 9-ÉN

Egészen Néked szánt a sors, a végzet engem;
Nem egyszer voltál már Te életemben
Az árnyak útján megmentőm nekem!
S most könnyes szemmel még köszönthetem
E szép napot, s szabad mét) mélán elmerengnem
Az égi, földi üdvön, szép emlékeken .•.
De szán időnk, és rninden piUanatját
Kegyes ajándékként tekinthetem;
A párkák Néked csak kölcsönbe adták,
És visszakérik egyszer életem.
H a értem jőne hát a moirárk gyO'fS követje,
Ki szörnyű szárnyát rám oly rég borítja már,
Oh bárcsak, - s: ennél szebb múlásom nem lehetne,
V égperceirnben kebledhez szorUanál !
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A "párkák szörnvű szárnyú gyors követde- mégsem olyan .
cors. Csak 11 év múlva jön G-abrieJláérit. Az egyko-r daliás Ba
csányi, mint imegtör!t agg,astYán, most teljesen magára marad, li
még hat évvel éli túl hűséges élettársát. Sír-íg, ső,t síron tú:!. is
tartó szerelmüknek gyönyörű végakkordja az. a szívbemarkoló
német búcsúvers, melvet elhunyt felesége sÚ'lk:,övére véset:

Mind távol ők, akik ezeretnek.
Barátom, társam, rokonom,
Csak Te maradtál itt nekem meg,
Ut Nálad van végső honom t

(Itta és a verseiket fordította:
K unszery Gyula)

A MAGYAR MULT SZOBRÁSZATI EMLÉKEIT kevésbbé is
meri a nagyközön:ség, mínt a régi magyar festészet alkotásaie, Pe
dig ezek i.s megérdemlik az érdeklődést, hiszem nem egy olyan al
kotás van közöttük, amely mint például a garamszentbenedeld
ÚrkOpOrl'!iÓ - európai viszonylatban is párját ritkítja. Különösen
illő, hogy a katolikus közönség érdeklődjék irántuk, hiszen ző
mük éppen úgy egyházd j,eUegű, mint 'a régi magyar képeké.
Azokért, amelyeket templomaink őriznek, nemcsak az a pap és
egyházközség felelős, akik a templom gondját viselák, hanem az
egész katolikus magyar társadalom-

Szobrászati műemlékeinket az Építészeti Tanács Műemléki
csoportja tartia nyilván és lUZ ügyel karbantartásukra. A hivatal,
mely valóban dícséretre méltó munkát végez, szorosan együttmű'

ködik a Szépművészeti Múzeummal, Ennek szobráserestaurácora,
Németh Kálmán végzi a karbantartás és helvreállítás közveilen
tennivalóit,

A legelső, amit a régi magvar szobrokkal és seobrászatí em
lékekkel kapcsolatban meg kell állapítani az, hogy rengeteg a
tennivaló. Egy,ik-másik szobrászati műemlékünk egészen súlyos
állapotban van. De a többit is végig kell vizsgálrri, mert az ed
digieken végzett vizsgálatok eredménye. ou legtöbb helyen Súlyo
sabb romlásokat állapított meg, mint ahogy külsőleg látszik.

Az elmult évben több igen naigyje[entőségű szobrászati emlé
künk he-lyreállítását végem.ék el, vagy legalább is kerz,dMk meg.
Teolje.sen sikerül]. helyreé.ll ítani az andocsi J/ária szobrát, A hely
reállHáslt helyszínen kellett elvégezni, mer-t a hívek semmiképp
se tudtak belenyugodni, hogya szebrot felhozzák Budapestre a
Szépművészeti Múzeum seobrászrestaur-átor-i műhelvébe. A azobor
valósággal megfeketedett a gvcrtvakoromtól. Vándorcigánvadnk
ezért is tartották magukénak. »Cigány Márdának«, A rcstaurú lást
:azt tette szükségessé, hogya szobrof erősen szuvas Iertőzés tá
madta meg s félő volt, hogy egy-két éven belül szétmáük. A fertő

zést sikerült megú.llanítani s az alkalmat felhasználták, hogy a
kormot, szennyeződést,a későbbi ráfestéseket eltávol ítsák s a szob
rot eredeti seineiben állítsák vissza, A rámázolások eltávolítása
soránldderün, hogy fl szobrot kardvágások éTIték, Mári.a és a
kisded kezeit valaha megcsonkították. Nyilván a török idők va
lamelyik portyázó csapata volt a vandál cselekedet szerzője; Az
andoosi Mária ma tisztán, eredeti szépségében tündöklik a kegy-
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oltáron, a vándorcigány zarándokok nagy s'Úvfájdalmára, ak!ik
váltig panaszolják, hogy elmosdatták az ő M1adonnájukat és »ma
gyJar Márda« lett belőle.

Másik jelentős munka volt az elmalt év során a székesfehér
vári volt cisztereita sekrestye finom rokokó faragványainak hely
reállítása, A faragványok leheletfinom részei porolások, takarítá
sok alkalmával Ietöredezaek, Egy fiókra való gyülIt össze a letört
részekből. IM, a volt cisetercita templomhan még több hama 01-'
lár vár restaurálásra. Székesfehérvárott különben is soik a tenni
való; sok a me,gron.gál't oltár és szobor.

Az ország egyik legszebb és legérdekesebb ssobrássatd műem

léke a nyirbátori ,templom úg'ynevezett Krucsay-oltára. Nevét a
hagyomány szeránt egyik Báthory feleségétől kapta. Az asszonyt
- születebt Krucsay lányt - férje kivégeztette. IDeirt azt hazud
ták róla, hogy megcsalta. Mikor kiderült. a megöLt aJssziOny árlJat-
lansága,a férj engesztelésül állította a .hatalmas reneszánsz ol
tárt, mely harmínc figurádával Jézus kínszenvedésének egyes ál
lomásait ábrázolja.

Az oltár, mely nemosak alapötletével ritkítja párjá:t, egyetlen
szerkezetbe foglalja az egész passiót, a magyar reneszánsz egy
ismeretlen felvidéki meaterének ez az emléke, egyike volt a legsú
lyosabb állapotban lévő szobrászatí műemlékeínknek. Erede,tJiJeg
is gyönge volt a szerkezete, míndössze két vaskapocs tartotta a
hatalmas, harminc szeborral tlele,r:akottalkotmánylt, sal. évszáza
dok folyamán ez a gyönge szeekezet még jobhan meglazult. A
Krucsay-oltár példája ruutatja, mennyire fontos, hogy templo
mainkban tisztán tartsuk necsak azt, ami lá'úhwtó, hanem 'U?lt is.
ahová nem ér el a vasárnapi mdselátogatók szeme, A Kruesav
oltár hátamögött évszázadokon áIt lomtáJr volt. Mikor valamelyik
régi mecénás bemázoltatta a templom eredeti f,aldíg,zeit, az oltárt
nem takarták le, úgy hogyaráhullott mész o:tt áUt évszázadokon
ált.

A tavalyi év jelentős eredménye a garamszentbenedeki Urko
porsó helyreállítása is. Az Urkoporsó afféle kerekeken gördülő,
oltárnagyságúra kicsinyített gót székesegvház oszlopokkal, közöt
tük csúcsíves faragványokkal. tornvocskákkal, aranyos tetőzettel.

Az oszlopok között, tizenkét apostol őrzi a halott Megváltó figurá
jút. A kisi építmény ládaszerű talapzatán a s?lentsírt őrző kato
nák figurái sorakoznak körben és mozgalmas és változatos hely
zetekben. Valaha husvéti misztéi-iumjátékok eszköze, volt, melynek
egyik lényeges mozzanata lehetett a korpusz levétele a keresztről
és behelyezőse az apostolok és oszlopok közé. A korpusz karjai
csuklóra jártak hogYa behelvesést ne akadályozzák.

A ritka és érdekes műernléket egy régebbi restaurálás - bár
sokban kitűnő munkát végzett a szobrok pótlásában - kiforgatta
eredeti rendeHetéséből. csillagokkal telepingáld. kék deszkákkal
födte be az oszlopok közét, úgyhogyabehelyezett korpuszt e'?)M
nem engedték látni. AZl Urkoporsút az esztergomi basifika egyik
oldalikápolnájábau őrizték. Amikor a háború alatt a bazilika, 'Ub
Iakai betörtek, a finom faelkotmányt ,a törött ablakon behulló
hó és eső veszedelmesen megrongálta. Hosszú hónapok megfeszí
tett munkájával itt is sikerült elvégeeni a legsürgősebb tenni
valókat.



Igen jellemző volt az, elmult évi restaurálások során a nógrád
megvoi Cered község szép barokk templomának esete. Itt a tem
plom. padlásán beporosodva és maszatosan t.izeunég-y »öreg« szob
rot találtak. Fölöslegesnek találván a »Iim-Iornot«, értékes-íteni
akartálc A kiküldött múzeumi szakemberek vizsgálatai nyomán
kiderült, hogy la tizennég-y szobor a, műemléknek nvilvánídott tem
plom szerves része az, oltárokról kerültek a padlásra. Mindegvik
nek megvon a maga helye, pereze a-z egyházrnűvésze'ti konfekció
közismert gipsz, s ilányságai val betöltve.

A tizennégy szeborról kiderült, hogy a maguk tömzsi figu
ráival a magyar provinciáhia barokk jóízű alkotásai. Mikor a köz
ség egyik nyolcvanesztendősomeglátta helyükön a kövőrkés an
gyalokat, így kiáltotit fel:

- Ö, ezek a süldőcskék ! Hol voltatok ennyi ideig 'l
Kiderült, hogy valaha, v,agy hatvan esztendővel ezelőtt, mert

egyszer leesett az, egyik kis angyal szárnya, azrukkol1i plébános
úgy megijedt, hogy az összes szobrokar az összes oltárokról mind
felvitette a templompadlásra.

Az idei nyár egyik legfontosabb kezdeményezése: biztosítani
a városlődi barokk templom hatalmas főoltárát. A templom egy,j,k
szép barokk műemlékűnk, de olyan vizes, hogy tönkremegv bele
pap, sekrestvés egyaránt. A víztől II föol1ár alja e1gész,en elkorhadt
és azzal fenyeget, hogy egyszer ráomlik a miséző papra, vagy az
oltár körül fog'lala.toskodó sekrestyésre. A háború is súlyosan
meg-rongálta az oltárt. A légnyomás lehánvta róla a szobrokat,
A hívek vissz.wL~aJktá;kaz ap OISt olokat, de a templom egyik sarkában
egy halomra való kéz, láb és egyéb letörött szeborrész várja, hogy
helyére illesszék.

Az itt elmondott példák legfontosabb tanulsága, arnivel a be
számolót kezdtük: a koioliku« ma-gyar társadalom.. feleliis a ka
tolikus magyar muli emlékeiéri. A hanyagság; a hozzá nem értés
súlyos károkat okozhat - minf okozott is az elmult századokban,
legalább annvit, mínt a háborús pusetítésok, - A hanyagságot,
egyesek hozzá nem értését az ellensúlyozhatja csupán, ha a rnű

veli katolíkus kőzönség fokozobtan érdeklődik és figyeE az egye,s
műemléikek állapotát, (S. F,)

EGY PÉCSI RENAISSANCE FőPAP EMLÉKEZETE. Az
idén van 150 esztendeje annak, hogy 1505-ben a kassai polgárfiú,
Szatmári György elfoglalta a pécsi püspöki székei. Szatmári püs
pök a renaissance főúr tipikus meatestesitő]e volt, aki éppúgy
részt vett politikai harcokbas: és ármánykodásokban, mint ameny
nyire élvezője volt a pompának, és bőkezű mecénása a műoésze

teknek. Ebben a korban találjuk pécsi piispök-elődei között Janus
Pannoniust, a humanista költőt, és Ernest Zsiamondot, aki a pé
csi vár megerősítését végezte el, de egyedül Szatnuiri Györgytől
maradtak ránk olyan kőbefaragolt emlékek, igaz, hogy nagyrél'tzt
csak töredékben, amelyek elképzelhetővé teszik szásnunkro. azt a
kifinomult, magasabbrendű izlést és pompát, amely abban az idő
ben a maauar életre; általában, ezen belül a; déli végek ez ősi vá-
rosára is jellemző volt. .

Szatmári gyakori vendég a királyi udvarban, befolyással bir
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az ország ügyeire, kancellár, hangadó tagja a fiatalkorú Il. Lajos
király mellé rendeli tanácsnak, közben erűtel.iesem harcol a Zá
polyaiak ellen .. Pompaezereietére, de egyben közismertségére is
jellemző, hogy Budán, Il. Lajos udvarában - amint erről a ve
lencei követ egyik jelentése beszél- Szatmári 1'tlJindi.g fényes ban
dériummal, kétszáz lovastól kisér-oe szokott megjelenni. Humanista
műveltségű, irodalompártoló főpap, Janus Pannonius költeményei·
nek 1513 évi, bonni kiadása az ő költségén jelenik meg.

A pécsi püspöki szék elfoglalása után, rezidenciális városába"n
azonnal nagyarányú építke,zésekbe kezd. Bővíti a püspöki palotát,
és tetéoit! a Mecsek oldalában - a török megszállás óta Tettyé
nek nevezett [ennsikon. - nyantlóját. 1flindezekből nem sok ma
radt fenn: néhány konzol-töredék, ablakkeret-részlet, amelyek a
pécsi Dóm Múzeum kőiárában láthalók. A Szatmári-féle nyári pa
lota romjai napjainkban festői keretként a mult varázsát adják
a város [eletti Teltye-fennsíknak. Csaknem teljes eredetiségében
ma is a mienk azonban egyik legbecsesebb renaissance-kori em
lékünk, a pécsi székesegyház Corpus Christi kápolnájának oltára,
az u. n. Szatmári-pastofoTium. ETedetileg pusztán lalba épített
szentséaluiz (pastoforium) voU, diszes nagyméretű márványkeret
tel, amelyet jóval a török uralom elvonulása után, 1782-ben fe
deztek fel, és egysíkúságát rnegtörve mensáoal (oltárla.ppal) lát
tak el, ottúrrá alakítottak. Haeoniá pastoforiumok vannak ebből

a korból a Budapest-belvárosi főplébánitemplombanis, az itt lát
ható két darab azonban. prooincuilisubl) jellegű, művészi értékük
a pécsié alatt marad.

A pécsi oltár alsó részének előlapján Szatmárinak a Sárkány
rend jelvényével ékesített címerét találjuk. Az oltár felső része
két félpillér között a 'vonalak erős »riiuuliiléséueí», domborműsee

rűen faragott templomcsarnokot ábrázol, amelynek hátsó részét
(I. szentsé.qháo ajtaja képezi; a két fé/pilléTt »llerendáTa« heiueeeit
félkörös oromzat zárja le. A mű vörösmárvány anyaga kellemes
szinhatású. Az oltár egész architektonikus kiképzése kecses, köny
nyed, és mégis kiegyensúlJ/ozott, szilárdságot tükröző: finom iz
léssel és nemes mértélüartással hordja magán a rena;issance [or
maalakiiústinak: jellern.ző/'oluísát.A renaissance, különösen az itá
liai renaissance legnagJ/obl) alkoiúsaioal közös anyanyelv ez.

lvIind az előlapot, rnind! a iélpiltéreket, valamint az oltár egyéb
részeit dúsan alkalmazott, és rendkivül [inoman. kidolllozaU fa
raotisok, alcaniliuse-leoelek, fÜzérek,virá.qok, bőségszaru (Oltári
szentség!) díszítik. Egyébként az oltár felépítése, és a rajta al
kalmazott ornamentika -- cl kutut.ok. oéule aesen. elfogadott állás'
pontja szerint - közeli rokoneáaot maüai az esztergomi Bakócz
kápolna [ormáioal,

Szatmári GyörgJ/ még befejezte megkezdett pécsi építkezéseU,
majd 1521-ben Bakócz Tamás utod« lett ae esztergomi érseki szék
ben, ég 1524-ben halt meg. A pécsi püspökségben SzatmárU Mo'1'~
Fiilöp kö'vette, ald sok más főpappal együtt a mohácsi csatában
halt meq, Moré Fülöpnek, Seai.nuir! utódának eleste tragikusan
jelzi a, lüktető élet mcitszaksukistü, mintegy jelképe annak aJ szo
morú fénynek, hogy a moluicsi -oéssze! félbemaradt hazánkban a
szépen. induló, nemes alkotásokat létrehozó rena.issance fejlődés, és
egy-két, seinie véletlenill meumaradt »tanúkiiuei« kivéve, minden
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a pusztuJásé lett. Olyan ősi kultw:ájú város, mint Pécs, alig tud
felmutatni néhány eredeti emléket a török uralom előtti időkből,
Szatmári nagyvona,lú építkezéseiből is csak ~ említett töredékek
maradtak ránk.

Szatmári György pécsi működése mindenesetre bizonyítéka an
nak, hogy a Mátyás király idejében, és elsősorban az ő udvarában
kifejlődött renaiesanoe-hismasusta szellem, a s;jép szenvedélyes sze
retete, közvetítőkön keresztül hamarosan eljutott az udvartól tá
voli vidékekre is, és ha nem jön közbe a nagy nemzeti katasztrófa,
a renaissance művészet kilejezési formái épPúJJY át járták volna
művészeti életünket - emlékeket bőségesen hngyva maguk után.
-, amint azt a török uralom .elvonulása után a barokk, és al ba-

"rokkot követő művészeti irányok esetében tapas;jfalh(J)tjuk.
Szatmári felbecsülhetetlen értékű pastoforiumával kapcsolat

ba~ meg Rell jegyeznünk még valarnit:A nagy maauar műtörté
nész, Szőnyi Oltó jogosan említi egyi/c műoében; hogy a pécsi
székesegyház restaurálásakor (1882-1891) az akkori felfogásnak
megfelelően, a »stilusegység« nevében sok értékes, régi alkoiás:
távolit ottak el a templomból" Seatmár; oltára azonban a helyén
maradt. »Mert az átalakítók is műoéseek. ooliak« - írja Szőnyi.
A Corpus Ch1'isti kápolna oltára harmonikusan. illeszkedik a tem
plom eltérő si'ílusához, és a kápolrw" renaissance oüáráoo; a pé
csi dám. egyik legszebb iniérieurie. Nagy és dicső mult áhítat ot
keltő emléke. (Bőbel Hubert)

Felelős kiadó: S i k' S á n d o r
1855 55 - Budai nyomda P. v.: L1lletl M.



SZERKESZTŐI űZENETEK

Fr. Z-né. - Azt írja. nagy szükségét érzi a ha.llg'atásnak, de
nem tudja. hogvan kezdjen hozzá. mint családanya. - Kétséete
len, olyanfajta teljeis hallgatásra, mint amilyet remeték, vagy <brap
pisták gyakorolnak, családban nincs módja, Me,g tudja azonban
valósítani a réssleges hallgatáet, Ez abból áll, hogy meg'szűntet rmin
den olyan beszédet, amely felesleges, vagy nem szükséges. Hil!yje
el, nem kerül nagyobb megerőltetésbe, mint amivel ja remetének
kell kiküzdenie a maga csöndjét és összeszedettségét, Azokon a
napokon, amidőn úgy érzi, szüksége van rá, hogy. elmerüljön el~

mélkedéseibe, reggel kezdje meg nyugodtan. Az a fontos, hogy
hadlgatása ne legyes soha sem üres, Ha előzőleg megfelelő elmél
kedési anyagut gyüjt, olyan kérdéseket vet fel. amelyek alkalma
sak rá, hogy lekössék ~igyelmét és gondolatait. mindig vissza tud
térni a maga belső csendességébe.

Celine. - A lelki élet egyik nagy ismerője és írója, Morotíus,
a következöket mondtia: A lel'ki torkosság egyik megnyilvánu
lása, ha szentáldozás alkalmával mímden igyekez,etüniket arra for
dítjuk. hogy magunkhan valami édes érzést idéz?ünk elő, arról
meg elfeledkeziink, hogya lelkünkben jelerrlevő Ur J,ézust nagy
'hódolattal és alázaeos lelkülettel imádjuk. A szerit áldozásnak
nem az a célja, hÜ'gy érzékileg tapasztalható érzéseket támasszon
bennünk, hanem hogy kegyelmeikkel árasszon el bennünket.

Aggódó. - Higyje meg, az Oszövetség-i Szentírásban nincsenek
»olvan- dolgok, csak olvanok vannak, akik »úgy« olvassák egyes
fejezetedt, A hasonlat talán túl vdlágias, de úgy vágyunk a szerit
könyvek egyes fejezete,ivet mint a nagy művészek a,kt szobnaival.
A művészlelkű és hozzáértő ernber a szépséget látja benne, azon
keresztül a természet és a lélek esodálatosság'aif szemléli, az
egyűgyű és műveletlen kamasz pedig buitán vihog. Abban telje
sen' igaza van, hogy az Ószövetsézet Ielületes és éretlen fővel nem
lehet olvasnd. Nem lehet a lát,s.z.:Jag legegy,szerÍÍhb részeit sem. A
szemt szőveg' csodálatos tm1alm~ gazdagaága csak akkor tárul fel,
ha megfelelő magyarázat, vagy magyarázó megadtia hazzá a kul
esot.

Oszinte jóakarat. -Le'veléből úgy láJtjuk, hogy Ön mindent
megtett akibékiilés érdekében. Ha valóban nem táplál haragot
szivében a másik fél iránt, nem köteles erőltetni, hÜ'gy a barátko
zásuk ujrakezdődjék. Különösen nem akkor, ha ,a másdk fél ide
gileg kiegyensúlyozat],an valaki, akivel kapcsolatbrun soha sem
lehet előre kiiszámítJanii, miképpen hat rá egy-egy bélkülési kísér
let. Itt ugyanis már nem a keresetény alázatról van szó, hanem a
lehetségesről ésa lehetetienről. A keres'ztény alázat eimén nem
követelhetünk meg magunktól sem, másoktól sem értelmetlen,
v.agy haszorrtalan dolg-okat, Sehol sincs előírva, hogy olyan embe
rek, akÍ!ktermész,etüknél fogva nem iHenek egymáshoz" minden
áron barátkozzanak. Még ha a másik fél meg :is szüntetné harag
seomrádíát, akkor sem kell fe~újítani a naponkénti találkosáet és
a családi látogatásokat. Az őszinte megboesájtáe annyit jelent,
hogy az ember kiveti a szívéből a haeagot, nem ak.rur a másiknak
ártani, sőt, ha szÜ!kséges, hajlandó vele jót is cselekedrri.

Ma.Qános. - Atérez,zük, hogy mennyire szenvedhet egyedülléte
miatt. Ne haragudjék azonban, soraival nemrfudunk fennta;r~
nélkül egyetérteni. "Mindegy, hogy miilyen, osak sserethessek va
lakit. legyen, akit ápolhatok. akivel tő'rődhetek, akiért áldozatot
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hozhatok !« - mondatja őrinel az egyedüllét. Helyes, hogy vágyó
dika szeretet és az áldozat után, De nem helyes, hogy a házas
ságban »mindegy hogy milyen« emberre akarfa kiönteni azokat.
Nem helyes. álláspont az, hogy akármilyen a házasság, csak le
gyen. Minthogy a keresztény katolikus házasság felbonthatatlan.
nem lehet akármilyen. Emberileg minden lehetőt el kell követ
nünk, hogy minél jobb legyen, minél jobban kiküszöböljünk belőle

már eleve minden olyan tényezőt, ami meg-neheaiti a házasokat a
házasság céljának, a gyermeknek felnevelésében. - Ha áldozatra
vágyik, hozza meg házasságon kívül. Bizonyára akad édesanya is
merősei között, aki örömmel veszd, ha segít neki, v.agy idősebb

teremtés,akinek ápolásában segédkezhet. Ha így indul a szeretet
és áldozatkészség útjára, bizonyosan találkozik majd azzal a má
sikkal, akit Isten életM;rsául&zánt,aki majd nem lesz »mindegy
hogy milyen-, hanem támasza és boldogságának osstálvrésze.

Egy előfizető. Veg'yesházasságok esetére a katolikus Egyház
előírása az, hogy a házasság katolikus szempontból akkor tekint
hető érvényesnek, ha a házasulandók előzőleg megel'yeznek abban,
hogy gyermekeiket a katoldkus vallásban nevelik. A nem katoldkus
fél részéről adott ilyen értelmű írásbeli nvilatkozatot nevezik 1'8
verzálisnak. Ilyen riyiilatkozat esetéri lehet a házasságot katolikus
templomban, katolikus pap e,lőt,t megkötni, Miután - mirot levelé
ből kiderült - Ön ennek az előírásnak eleget tett, semmi oka sincs
rá, hogy vádolja magát vagy lelktismeretfurdalásai legyenek, 'Ter
vezett házassága katoldkus szempontból teljesen rendben van.

Lelkiismeretes. - 'réved az illető. Ilyenfajta könnyítés, hogy
a szentmíséről edkésünk, pótolhatjuk azzal, ha az utána következő

szen'tmisén addig a részig vagyun-« jelen, amelynél az előzőre meg
érkeztünk, nincs. Mert ha például Urfelmutatás után érkezünk,
érvénytelen a misehallgatásunk, tehát a következő szemtrniset vé
gig kell hallgannunk. Az illető valamit hallott, amit nem értett
meg pontosan. Azt, hogy a szentrnise semmiféle részéről nem kés
hetünk el komoly és megfelelő ok nélkül. De ha már komoly okból,
vagy hibánikon kívül az előmiséről, azaz a fel ajámlás előtti rész
ről elkésünk, nem követünk el bűnt s amennyiben óhaj t j uk, s mód
van rá - például nagyvárosban, ahol egymáet követik a szerit
misék vasárnaponként -- érvénycsen pótolhatjuk azáltal, hogy
valamelyik következő szerítmise előrészén résztveszűnk. Ezt per
sze nem lehelt rendszerré tenni. Teljesen helytelen, amit egyes
»nagyvonalú« hívők művelnek, hogy követkeeetesen el.sikkasztják
az előmisét, mert nem fűlik a foguk a prédikációhallgatáshoz, Az
elömise szer-ves része a szentrnisének. Az volt, már az apostolok
korában. Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk: »A hét eiLső nap
ján pedig, midőn egybe.gyűl.tünk a kenyérszegésre, mivel másnap
útra akart kelni, ésa beszédert elgész éjfélig nyujtotta- (Ap. Csel.
20, 7.) Az Apostolok Cselekedeteinek idézett részében éppen arról
Vian sző, hogy egy Eutichius nevű ifjú, aki a harmadik emeleti
te'l'embenaz ablakban ülve hallgatta Szent PáN, elalszik, kiesik
az udvarra és az Apostolnak kell 6t életrehívnia. A modern
Eutichiusok,az előmise és a szentbeszéd elsikkasztói is így jár
nak: lélekben kiesnek a templom ablakán és lélekben halotta vál
hatnak. - Ön Szent Pálhoz hasonló jót tesz, ha felvilágosítja té
vedeséről felületes barátját: lelkében életre keltheti őt.
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