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A SZEPTEMBERI MÁRIA
Két hónapja van az esztendő
nek - a Május és az Október
- ameluet az Eg;ljház és a katolikus hívek jámborsága teljes
eüéseében. a Szűzanyának szen,.
tel.
Májusúan a megújuló természet 'i'irágözöne a legtündők
tőbb Virágszálra: Málriára emeli
tekintetünket. A maauar tájak
[eleit is megzendül az Énekek
éneke: » ••• a tél már elmult, az
eső elállt, elvonult; földünkön
előbújnak a virágok, eljött a
:,zőlőmetszés ideje ~s a gerle! SZ{l,va hallatszik . . .-« És népes seregek kerekednek fel, hogy a
Szűzanya. pártfogása alatt élő és
ae ő hathatós segítségének híréuel. ékes kegylemplomok szentelt kűseohére rogyva vigyék el
szivük hódolatát, kéréseiket és
húlájuk<!,t, panaszukat és örömüket a Boldogságos Anyának.
A téli templomok h.űuiisséüét át[orrosituik: a litániák könyörgései; a zsendülő vetések felett, a
jószagú tavaszi estben a legszebb lJf ária-énekekben Isten
boldog mosolya árad a. vilúgru.
Októberben pedig - lombak
hullásának idején - »iiriikké illatozó rózsákat« kötnek az anmiali. üdvözlet szavaiból őseink
buzgóságát
dajkáló lélekkel
mindeníel«:
templomainkban,
kicsiny kápolnáínkban, de méa
azokban a félreeső tarurai hajlékokban iB, ahol messZ'i, van a
templom s csak egyszerű olajnuomotos képekről, kicsin.v seobrokra mosolyog gyermekeire ae
üktóúeri Mária vigasztaló arca.
A Szeptembert - általábannem tartjuk Mária. hónapjának,
]Jerli[I ez alat: az e.qJj hónap
alatt tuirom. jeles Mária ünnepiink is van: Kisboldoqass.zony
napja - a SzűzanJJa szűletésé
nek iinnepe - Mária nevenapja

és a Hétfájdalmú Szűz ünnepe.
Az első két ünnep talán a legtöbb magyar szentegyház kiváltságos búcsúnapja, a templomok névadó ünnepe, a harmadikon pedig a kezdődő ősz
még illatozó virágai borítják be
a szenoedés hét lőrével átjárt
szívű Istenanya oltáruit, a ma,q.var
Kálváriák
jellegzetes
Pietd-szobrait.
Az első r-es - 1Jagy ahogyan
népünk mondia »embereshónapban már fakulni kezd körülöttünk a tá}. C sak: a kései virágok nyílnak a falusi kiskertekben. JtIetnnroeodnak: az erdők
fái, riikulnal« a lomb ok, vándor
madarak készülődésével telik
mea a m,ezők esti csendie. A
haldoklás nagy szirnfóniá.iának
lassan induló, mélu hangiitésű
első akkordja.i borulnak a világ
fölé. A természet elborulásának
ebbe a nagy szim,fóniájába csendiilnek bele azok a százados
~Mária-énekek, meluekben a mi
népünk együttérző seiuoel; a
meamiitri« nagy misztériumába
beletekinlő lélekkel emlékezik a
Fi~íV(f.l együtt érettünk szenvedett, fájdalmakat viselt Anyáról, akinek hét tőrrel át.iárt szí1'Ü képét nemcsak oltáraink őr
zik. hanem házaink is: ott talá»
lod őket ré.qi falusi luiilékok:
homloleeatának. paraszti mivii
seobraiban, utak menién. a molios kálceresztek tövében s a
megsármtll levelű ören imadsáaos kiinsroelo sokszor csókolt,
könnyekkel áztatott oldalain.
Lpafőlcéppen pedi.g: az édesanyák seioében,
És ezért nem is az ünnepről
s nem is arról a me.qindítóan
melea, sajátsáqosan magyar intenzitású kultuszról akarunk
mosi szólani. am.el1yel a mi vallásos népünk körülveszi a mea-
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holt Fiát ölében tartó, vérző
szív ű, könnyes szemű Szűz,anyát.
Altalánosan ismert, hogy a H étfájdalmú Seűenel« két ünnepe is
van· Az eredeti ünnep a feketevasárnapot követő péntek, amikor Krisztus kínszenvedésének
emlékezetében.
a
Fájdalma,s
Anya alakját is elénk emeli az
Egyház. A megváltáS'. nagy drámájának környezetéből kiemelten azonban mégegyszer felmutatja - ezen a szeptemberi Mária ünnepen - mintha Krisztusnak a keresztfáról elhangzott
szavait isméielné előttünk: Ime
a te Anyád!
Igen, ő a mi Anyánk! N emcsak Csodálatos Anya, T'isziasúgos, nemcsak az, Lroalmassiumak
Anyja, hanem Fá.idalma.s Anya
is. És ki mondluu.io. el magáról,
hogy életének nagy pillanataiban, vagy óráiban ne találkozott volna a maaa kereszthordozó útján ezzel a Fájdalmas
Anyával, ha másként nem hát
földi anyjának, édesany.iának
szivén keresztül. Van-e gyermek,
akinek seivét nem érintette volna anmak: a tőrnek éle, melu
édesanyja seivét otukor-oiukor
at járta és van-e édesanya, akinek sz'ive vére nem csöpvent
volna el gyermekének, fájdalmán. S földi életünk tőrszúrá
sai, szivünk elcsöppenő vére: a
fájdalom és szen-oedes az, ami
rnindannyiunkat oiz édeeasunink:
szivén keresztül 'felemel Mária
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szivének gyógyító és erőt adó
közelébe. S ha van láng, meiuet
a szeretet lobogtat az anyák szivében, akkor annak a lángnak
első szikrája Mária szivéhez vezet vissza, onnan pedig Isten
ujjához, mely az idők kezdetén
kiválasztotta öt, hogy végtelen
ezeretetének meleaséaét Rajta
keresztül árassza ki a viláora:
Sokszor elhangzik, hogya katolikus oalldeossáabsm - most a
vallásos megnyilatkozások kűl
sődle.qességeit értjük ez alatt a különböző ünnepek meaidésében. különösképpen pedig az
áhítatolcban több a nőknek való.
kevesebb az olyan,. amiben a férfiak is elméluedhetnének S ez
a mi beneosétres Mária-tiszteletünk különböző formáioal. kapcsolat/Jan is gyakorta; elhangzik.
Kell-e bizonyítani, hogy ez a
hitünkben gyengébbek menteaetődzése?

A Szeptemberi Máriának, a
Fájdalmas Anyának tisztelete és
ünneplése pedig 'valósálJUal hivja mngához a férfiakat is, akiket nemcsak a föl(li anya szeretete köt össze az Égi Anya sziuéoel, hanem akiknek Jánosként
kell ott állaniok minden. sze n'vedő, mcctiirt szivű nő mellett.
ÉI? ehhez meriihet-e egy férfi
ti.l?zf dbb, gyenrJédebb, lelkesültebb és erőtadóbb szereletet annál, mint am.i Jézus Anyjának
s,zivéből árad '!

_Magyar Ferenc

Riad Ó P 0·1 ik árp

A SZENTMISE REFORMJÁNAK

TÁVLATAI
A katolikas Iíiturg'ia kérdéseit; tanulmánvozó nemzetközi találkozókajánlásai és óhajai széles körükben feHmltetltékaz érdeklődést a liturgia reformja iránt. Az odilíenberaí, ,a Maria Laach-i,
ft luganói és la Iouvadni Nemzetközi Liturgikus Tanulmányi Konferenciák anyagával és óhajaival, valamint a Htursríkus reformtervek során itt-ott kialakulit e:lgondolásokkal a Vigilia többízben is foglalkozott." Ezek a beszámolók világi hívők érdeklődé
sét is f'elkel.tették a második világháborút követő tíz, esztendő liturgikus mozgalmai iránt s éppen ezé~t nem látszil, hiábavalónak.
ha a liturgia, különösena szentmiso l iturgiá.iának történelmi távlatait néhány átfogó vonással megrajzoljuk és elgy-két szót szólunk korunk liturgikus mo zgalmának a je,hmtőségéről.
Magától értetődik, hOlgyaz említett konferenciák óhajai nem
érintik .a szentmise örök és változtathatatlan lényegét, azt az, isteni
ajándékot, amelyről Szent Á.fJoston tömör erővel mondotta.: »Jóllehelt Isten mindenható, ennél többet nem adhartott, bár Ö a legbölcsebb. ennél többet nem tudott adni, bár Ö a legl/:1azdagiabb,
ennél több adni valója már nem volt- (T'ract. 84 in J o. idézve a
zsinati kongregáció 1941. júl. 14-i rendeletében). Amikor tehált a
szentmíse reformjáról beszélünk, mindig csak azokról a cselekményekről lehet szó, amelyek emberi alkotások. A reformok célja, hogy minél tökéletesebb, minél Istennek tetszőbb legyen az
Egyház gondoskodása a misében ujra meg ujra önmagáh feláldozó
Krisztus körül,
Ha a szentmise liturgiájának történeti fetjlő.diésére tekintünk,
akkor azonnal szemünkbe ötlik, hogy két évezred árjáhan éppen
az áldozatot körülvevő gondoskodás iHltött koronként más és más,
néha magasztos, néha különős, olvkor szirute inéltatlan formákat
is - de a lényeg mindig- változatlan maradt.
A monumentális an egyszerű és közérthető ókere,sz,tény szen tmiseáMejIődve a középkorbacegvrnásután vette magára a kelta,
a román, végűl a gótikus szellemiség köntösét. Ez,az.onhall úgy
történt, hogy a korszerűva »divatos« köntösöket egymásután aggatták rá, ia régieket viszont nem vették róla le. A gótika erő
sen individualista jellegének megf'elelően ez a ruha helyenként
nagyon is változlatos lett, s a középkor alkonyán, a XV. század
második felében számunkra sainte elképzelhetetlen tarlea-barka
köntös borította az utolsó vaosora oly egyszerű szentmiséjét, Nemcsak országonként és tartománvenként. hanem egyházmegyénként,
városonként. rendenként, !bcmplomonkénlt., sőt csaknem oltáronként
váltakozott a szentmiso Iiturg'iája,
Hogy a szentmise mennvíre cennrális jellegű intézménye az
*

v.

6,: Vigilia 1953. május 229-233 1.; 1954. augusztus 432-434 L, 1955. február
92-95 Ló 1955. március 160-163 l.
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akkori Egyháznak, misem mutasja jobban, mint az a tény, ho·gJ<
a reneszánsz és az ujkor emlőin dáplálkozó reformáció leginkább
éppen ez,t a szentmiséttámadta meg és semmi kevesebbee nem tört
mint hogy eet a »bálványozáat- éSI emberi találmányt megszüntesse. A hitúiítók éles és kíméletlen szemmel vették ész.re a bajokat, melyek a szentmise ruhásatán mutatkoztak, de seg ítés heIvettaz egész. misét eltörlendőnek és megszüntetendőnek hirdették.
Vegyük tehát számba. először, mik voltak a bajok, melyeket nemcsak a reformátorok, hanem maga la tridenti zsinat is úgy hí-vott, hogy: »abusus missae«, a mise körüli visszaélések.

A ezentmiee körüli visszaélések
Körülbelül egy egészs.zázadOlt kell áttekintenünk, hogy tisz-tán láthassunk: la XV. század derekától 1570-ig, arndkor a tridenti
zsinat misszáléda Szent V. Pius tekintélyével megjelent. Sok és
változatos volt a baj, mely szemünkbe ötlik.
It~t volt a középlwr végére a tény, hogy rencetea új ünnep
voltA tridenti zsinat előtt bármely püspök vagy rendfőnök jogosult volt új ünnepek bevezetésére: ehhez maga ír-atott miseformulát, sequeniuit, tropusokai: Akárhányan a plébániákon vagy
monostorokban még ezzel sem törödtek. hanem, ha tetszett nekik
egy ünnep s annak a miséje, egyszerűen belemásolták rnise-kódexükbe és ébtek vele, Voltak jó ünnepek és mdsék, pl. Inventio
pueri Jesu, a gyermek Jézus meg'találásának ünnepe, a Töviskorona, a Szent Lándzsa, a Szerit Szegek miséje és ünnepei, Jézus
Szent Arcának miséje, Jézus N eve ünnepe és sok más hasonló,
De ezek közőtt akadt olyan is, amely már: a kortársak gondolkozó
része előtt sem tetszett, ilyen pl. a XV. száznd első feléhen keletkezett Huszonnégy Vénnek a miséje (Missa de XXIV senioribus].
Az Apokalvpsis 214 vénét,egy szimbolikus látomás szereplőit, kik
Izráel tizenkét törzsét voltak hivatva jelképezni, valóságos. rnenynyei lényeknek vélték. azt állítva, hogy m iuden kándorbőitön tanácskoznak ·az. égben, mi legyen a földiek sorsa a következi) évnegyedben. Ezeket akarták a misével megengesztelni és jóakaratukat biatosítani,
Az ünnepBk és a misék szabad' és túltengő alkotésa mellot t
mindinkább lábra kapott, különösen miután már a reformáció
szele megérintette az Egyházat, a riiusok: teljesen önkényes változtatása, amin nem valamely meg'haaározott rituscsoportot kell
érteni (keleti, etb.) , hanern la szentmise elgye's szüri,ar'tá,sait. Ferdinánd császár 1561-ben vizitáclót tar-tatott örökös tartományaiban
és az önkényes ritusváltoztat.ásoknak szörnvű példáit állapította
meg: voltak nagy számmal papok, akik a Kánont egysr.erűen kihagyták és úgy miséztek; mások elhagyták a szentek neveit: ismét
mások saját imákat illesztettek a szentmisébe, vagy elhagyták az
énekrészeket, az iritroitust, a gradualét stb.
Az e.qyházi év szinte teljesen eltünt n szeniek; ünnepei melleit
és az önkényes változtatások miatt, A szentek ünnepei elnyomták
a vasárnapokat, olyannyira, hogy lU középkor végén vaunuk m isekönyvek, arnelyokben a pünkösd utáni vasárnapok már benne~52

-sincsenek, Az egyházi év teljes eltakarásában azután segítelttek a
gyászmisékkel és a fogadalmi (votiv) misékkel történő vissza-élések is. Bármilyen ünnepen rnondtak gvászmisét, vagy votivmísét, ha valaki meg-rendelte: így a tehetős magánszemél ynek esetleg teljesen indokolatlan óhaja a híveket nagy ünnepek misédétől fosz,thatta meg. A portugáliai Braga, püspöke 1562-ben panaszolta a zsinaton, hogy vannak, akik a legnagyobb ünnepeken Is
requiemet mondanak, H osius bíboros pedig Lengyelországból jeIentebte, hogya »missae parliculares«, azaz gyász- és, votivmisék
teljesen felforgatták az, egyházi év tiszteletreméltó rendjét.
A votiv-miséik túlzott szeretete az új kor küszöbén már átvezet
.az anyagias papi lelkület és a babonák világába. A votív-miséknek ezt a népszerűségét a loatolikus kubatók is részben az ilyen
misók babonás túlbecsüléséböleredestetík (Ad. Franz, .Jedin. J ungmann). Az efféle babonás .iámborkodás klasszikus példáját találtam a budapesti Egyetemi Könyvtár egy Missale Striaonieneepéldánvában. Ez az 1518-han nyomtatott példány egy még a mohácsi vész előtti mise-sorozat .ajánlását tartalrnazea a »pestileniio»,
.azaz a döghalál, a pestis ellen. Kézarással jegy'ez,te< bea pap eme
sorokat: »Aki ezt ebben a döghalálban elmondatja, sem a döghalál.
sem a hirtelen halál nem fog mjta ... Aki pedig ebben kételkedik. vagy az én szavaimnak hinni nem akar,aZl ebben a döghalálban meg fog halni. És egész házanépe. És örökre elkárhozik ... És
aki ezt a kinvilatkóztatást leírja és elküldi városból-városra. faluból-faluba, és házról-házra, az,t a Magasságbeli Isten meaáldja és
egész házanépét ... « A Magyarországon író pap II. Gyula "pa,pa
modernus« szájába adja ezt a talmi és babonás »kinvi'laékoztatást.«
A »gyertyás mísék-, amelyeknél bizonvoeszámú gyerttyáit kellett gyujtani, szintén lassanként ,a babona útvesatő.iébe v:Ítit.ék az
eleinte gótikus ábrázolási hajlamból fakadt rítust. Nálunk például
1489-ben Ir tak Batthyánv Boldizsár, akkoriban kőszegi várkapitány részére egy misszálét, melyben Szent Zsófia tisztel etére, rablás
és lopás ellen mondattak misét, Ebben hét, kolieMát kel1elt,t mondani és mindenegyes kollektára egy gyertyáJt gvujtottak, OffHI1tÓriumkor hét kenyeret kelleöt felajánlani és hét dénárt, az áldozás
utáni könyörgéseknél mindenegves postcommuuióra el kellett oltani a hét külön gYHr,f,yából egyet.
Tagadhatatlan tény, hogy a mise-szolgáltatással kapcsolatban
kapzsi anyagtiasság' ütötte Iel a, fejét,. Valóságos, papi proletar iátus
keletkezett: olyan papok s,erergo. akiknek nem volt lelkipásztori állásuk, hanem kizárólag a misézésből éltek. Ezért érthető, ha éppen
.a g yászmiséknól S a votdvmiséknél ia kiuzsorázás jelenségeivel találkozunk. A céheket pl. súlyosan nyomta a kötelező eéh-mdsék
intézménye, ahol még a segedeknek is, kellett a neg'yedéverikén'ti,
kántorböjti céh-misók alkalmából dénárokat és az akkor nagyon
drága méh-viaszt offerálni. A II. Gyula pápára hivatkozó pestismise például előírja, hogy öt napon keresztül kell szolgáltatni
minden mise felajánlásakor egy-e,gy dénárt, a szolgálte.tónak és
egész házanépének három gyertyát kell éget,ni, C'zenfelülminden-egyes személynek és minden misére még' három dénárt kell fize~,ni.
Ez, a gyertya drága árát nem is számítva 20 dénár, amiért a XVI.
század elején egy nyomtatott .misszálét lehetett kapni (2 flor.=20
-dénár),

A mise körüli visszaéléseknek megfelelő volt a közönség viselkedése a szentmisén, Egy porttugálteológus a tridenfi zsinat
első ülésszakán, 154ű/47-ben elmondja, Itáliában miJy fegyelmez atlen a közőriség a szentmisén: fel és alá sétálnak II szent cselekménvalatt a templomban. Huieinüa. és Gobineau festenek képet
a templomi viselkedésről. A lovag megjelenik a templomban és
hölgyéf köszönti, az meg szájon csókolja őt. A beszélgetés egészen
közönséges volt. Mások hátat. f'ordíbva iaz oltárnak, Szűz Mária
vagy e,gy szent szobra előtt térdeltek és rnondottak magá.nirnákat,
Az ünnepi Istentiszteletek alatt is gurmadával mondtak megrendelt kistniséket a mellékcltároknál, úgy hogy áhítat dolgában
egy középkorvégá ünnepi mdse valóban nagyon sivár benyomást
tehetett, annál is inkább, mivel Kl< nép egyáltalán nem kapcsolódott
bele a szentrnisébe, az eg yetlen úrfelmutatást leszámítva; áldozásról természetelsen csak II legritkább esetben, husvét táján volt szóN e higgyük azonban, hogy mindez csupán anvag'iasság'ból történt: a kor szellemének már nem volt érzéke az Egyház esztendeje
iránt. H. Jedin (Das Konzíl von Trient u. die, Reform des Römischen Messbuches, Liturg, Leben 1939, 30-66, S. 64. az adatok jórészét e kitűnő tanulmányból vesszük), Loyolai Szent Ignác naplójából megállapítja, hogy ő, akinél szó sem lehet kapz:siságróJ,
1544-ben két és fél hónap alatt mindennap misézett, de csak 23-szor
használta a napi misét, A többi esetben, teháf 41 napon magánájtatosságára. votdv-miséket mondott: 18 misét a Szenthárornsázról, tízet Szűz Máriáról, hetet Jézus nevéről, ötöt a. Szentlélekről,
egyBt Jézus szent sebeiről. Pedig ebbe 'll időbe. ,a husvét is bele
esett, és 'll husvét e~őt:ti két héten mindig a napi misét mondta.
amin persze korántsem a de tempore rész miséjét kell érteni, hanem legtöbbször lU napi szentét. A magánérdek 'tehát, akár jámborság, ,akrur érdek, akár pedig babona; képében jelentkez,ett, elnyomta az egyházi évet, A lehetőséget az individualizmus el végletes formájária az, adta meg, hogy akkoriban nem voltak még'
szilárd szabályok, mikor lehelt és nrikor nem lehet votiv-miséket
mondani. Régebben nem voltszük,ség ilyen normára. mert ,a józan közösség-i érzés magától értetődőnelk úalrtotta. hogy vasárnap
és ünnepnapon, sőt az egész Negyvennapban nem lehet ilyen miséket mondani,
Mértéktelenül sok vol.t a sequentiákszá:ma a misében. kb. ötezer a nyilvántartott középkori sequentia; könyvek jel ontck meg.
amelyben magyarázták őket, egy-egy egyházmegyei misszáléban
száznál is több akadt. A renelszánsza sequentiákat, ezeket a rimelő
latin verseket elvből barbár köItészetnektartotta .és valamenynyit kiintandőnak hirdette a szentmdséből. A zsinat misekönvve
csak négyet hagyott meg' belőlük IS igy a súgorúelvi szempontoknak igen sok ssépséges költemériv esett áldozatul.
Ha a kor abúzusait és zavarosságait a mai szentmise körüli
kívánalmekkal hasonlítjuk össze, azonnal szembetűnő, hogy ma
Anyaszentegyházunknak olvan fénykorában élünk, amilyen nagyon régen virágzo1JtJaz Egyház kertjében. Min1Jl1O'gy azonban
minden reformnak tanácsos körülnéznie" hogyan és tniként tettek
már más, BSetekben is, érdemes egy pillantást vetnünk a tridenti
korszak reformtörekvéseinek útjaira is.
454

A tridenti. zsinat m.isekönyv-reformja
A szentmise köntösének elvenülése óhatatlanul magával hozta
a parancsoló seükségességet, hogy így nem maradhatnak az, állapotok. Tenni kelletc »valumit«, de hogy mdt, arról bizony szétágJaztak a vélemények. Háromféle út kínálkozott,
Az egyik út a teljes measziinieté« útja. Akárhány intézményt
az Egyház maga ssüntetett meg, bár századokon át szokásban
volt; szerzetesrendcket oszlatott fel, stb. Erre, az útra Iépett a hitújítás, amely javarészt nem is ismerte azokat az, ókeresztény iratokat, melyek a szentmise meglétét az első időktől kezdve bizonyították. A skolasztikus hi ttudornánvban való elmaradottságuk okozta, hogy a középkor végén, midőn a kőzfelfogúsban már alig emlegették a szentrnise áldozati jeUegét és inkább isteni epipharrlát
láttak benne, lehetőnek tartották a szentmise egyszeeű megszüntetését, amit, mihelyt módjuk kinálkozott, meg is tettek, Tagadihatatlan, hogy ez a végzotes lépés, vibte rá az, Egyházhoz, hű
»pápás« teológusokat, hogy a szentandse áldozati jeUegé1, melyet
az ókor és főleg a, középkor' már eléggé kidolgozott. most máregészen alaposan feltár-iák. A szentrnise megszüntetése, mimt isteni intézmónvé, tehát nem volt lehetséges, sőt: éppen ezen a címen kellett okvetlenül meg;s!zabadítlani a századok folyamán a
kőzépkor végéig reárakodott sallangoktól.
Tehát a »pápás«, a hagyományhoz, hűen maradó párt részére
már csak két út maradt meg. Az egyik út ezek közül a, radikaliemus útja: midőn a szentrnise isteni lényegének érintetlenül hagyása mellett, nagyon sokat meg akartak váltóztatni, teljesen új,
hogy úgy rnondjuk, »korszerű«, azaz, akkoriban annak Iátszó intézkedésekkel. Magán a tradenti zsinaton is volt ilyen irányzat.
Witzel teológus 1542-ben a protestánsokhoz közeledett azzal a véleményével. hogy hétköznapokon magánmisét csak akkor mond.ianak, ha vannak jelen olyanok, akdk áldozni akarnak, - vag'yis
abban a korban gyakorlatilag' sohasern. Az. ilyenfaj,ta intézkedés,
ha heretikus alapelvből indult ka, hogy t. i. a mise semmi más,
mint úrvacsora, azaz, áldozás, lehetetlen lett volna; magában véve azonban lehetséges, bár cseppet sem bölcs e'gyház,felgy€,lmi intézkedés letít volna, hiszen végeredményben az ókorhan s a kő
zépkor hajnalán nem volt mindenütt, minden napon mise, - Másik
ilyen radikális jel1e1gű Irányzat 'az, u· n. »evangel.izmue«, azaz; az
it felfogás, hogyesupán szen.tírási szövegeket' lehet a szentmisében
felhasználtri az, énekes részeknél. Seripamdo, az ágostonosok generálisa, későbbi bíboros, 154·6/47-ben a zsinaton javasobta e~t az
akkoriban európaszerte vallott ehet. Ez,t magában véve nem le",
het helyeselni, mert nagyon szép és szavhez szóló szővegek voltak
a legrégibb rómad mise-énekekben is, bár nem a Szentírásból
valók; igazán kár lett volna eze,keltszüklá tókörű radikalizmusból
kiirtani, mint ahogyan a zsolozsma terén tette reform-breviáriumában, Quiffones, a Santa Croce bíborosa, Ez .száz, kiadást ért meg,
míg tR tridenti zeinat el nem tiltotta.

A harmadik út, amelyen a mise reíormja elindulhatott, a reprisztináció útja, vagyis az a törekvés, hogya szentmdse I"égihb,

még kevésbé deformált, meg-változtatott fmmájá;t állítsák vissza.
Erre az útra lépett a zsinat, majd a, tervet gyakodatilag mee455

valósító Szentszék, A zeinat csupán megkezdeni tudta a művet,
azt is csak éppen elvben. Az, első ülésszakon nem jutottak tovább
(1546-47) a puszta megbeszéléenél ; ugyanígy vol.t 1552-ben, midőn
hirtelen el kellett napoini a zsinatot, meet a szász választófejedelem hadserege már Augsburg'hoz közeledett.. Az utolsó ülésszakon
nagyon fontos dolog volt, hogy 1562. aug. 8-án a nagy reformtervezetet benvujtották az atyák elé. Ez azonhan még" mindig csak
alapelv-gvüjteménv volt, ráadásul tulságosan radikális, nem pedig kész reform-misszalé, Radikalizmusának egv.ik vonását, a juag-án-misékre nézve, már eml ítottűk. Ennek a bizottsácnak a szándéka az volt, hogy mindössze négy votiv-misét hagv meg. A bizottság; mely három olasz, egy-egy német és spanyol püspökből,
azonkívül Dudith András pécsi püspökből áJllott, mégis derekas
rnunkáf végzett; néhány jav.asln.ta, korosz.tül is ment, legfőképen
a legalapvetőbb: az egységes világmisssálé gondolata. Az egység
elvét ez a bizottság fejezte ki teljes világossággal ; a protestantizmus keletkezése óta ugyanis kiderült, hogy a püspökök, érsekek, sőt még az egyházmegyei zsinatok (Firenze 1517, Köln 1:'536,
Strassburg 1549), tartományi zsinatok (Mainz 1549), állami próbálkozások (speverí birodalmi gyűlés 1526, az ausburtrí reformprogramm 1548) hiába rendelkeztek arról, hog-y a mise ilyen vagy
olyan legven és 'a püspökök, Illetve metropoliták ezen és azon elvek szerint reforrnálják: semmi sem történt, Végül hosszú huzavona után az, 1562-hen beadott terjedelmes reform-javaslatot máj'
negyedlszerre' dolgoztatták át - de ez még mindig csak elveket tartalmazott és. nem volt kész misszalé ! 'I'árgya.lni. nem lehetett, mert
a pápa, IV. Pius C'g'észségi állanotáról a legrosszabb hirek érkeztek és így he,fejczték a zsinatot. Az 1563 dec. 5-én kiadott záródecretum tehát sommásan intézkedett óriási horderejű rendelkezéssel. Az index-jegyzékről ugyanis. ezt mondia: »Quicquid ab

illis (sc. quibusdom Potrilnie} praestitum est, sanctissima Romano
Pontifici exhibeatur, ut eius iudicio atque auetoritate terminetur
eculoetur. Idemque de catechismo a Pairibus, quibus illud mandatum fuerat, et de missali et breviario fieri mamdai:«
Ezzel a római pápa kezébe tették az ügyet, még pedig- vésrle-
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g-Bsen, hiszen a zsdnatezen a napon oszlott. fe,l és ezzel a lakonikus
rendelkezéssol hallgatólagosan eldöntötték a zsinaton többször vitatott kérdést: püspökök hajtsák-e vég!rc, a misszaló és breviárium
reformját, viagy pedig a Szeritszék. Ez utóbbi döntéssel bennfoglaltana misszálé és breviárium egysé,ge,ssége is eldőlt,
Míg a zsinat tizennyolc év alatt, sem: tudta elintézni az ügyet.
amely pedig sürgős volt, a Szontszék öt év mulva kia dta a hreviármmot, kétesZltendő mulva pedig a misrsz,áJlét (1568, ill. 1570).
Az E.gyház emberi történelme bebizonvította, hogy olyan istení íntézménv is, mint a szentmise, mennv ire el tud avul ni, ami
evilági megjelenési formáját illeti; reformja azonban megmutat1H azt is, hn!2'Y az Erg'yház, istetri alapítású, hiszen ekkora hanvatlásból, a sokféleség önkényének tarkabarkaságából új, egységes és
korszerű köntöst tudott adni a szentmise isteni testének.
A trident.i misekönyvreform alapvető és legnagyobb fontosságú intézkedése az egység'es viláemisseálé bevezetése. A mise külső Iormáját, visszaátlították akarol,ing reneszánsz utáni korszak
-Irank-rómaí... miséjéuek sztnvonalára, arra az al ap Lipusr-a, amely'j6

ből

egész Európa később annyira széjjeltar-tó irányba fejlődő miseritusai származtak. Nem állították vissza az ősi tiszta stílusú római r-ítust, mert okve lon lil ,sz-üksége,s vol.t, hogy az ne pusztán
rómavárosi, hanem v ilágeg-yházd liturgia, azaz nem egyszerűen
római, hanem »r óma.i-katol ikus- leaessen. Az I502-ben kiadott Burchard-féle rubrikák kötelező elrendelésea mai napig létrehosta. az
egyféle' szer tartást, olyan időben, amikor már Hosius bíboros Lengyelországból azt a panaszt jelenteitte be, hogy még egvetlen templom papjai sem rniséznek eg yf'ormán ! Bölcs csökkentésele a votiv-misók számában, a sequent.iákban és praefa'tiókban, és Ieginkábba szen tek ünnepeiben. melyeket I30-ra szor ítottak vissza, a
vadul burjánzó kÖíflép,kOiI'i ránövéselctő l szabad ítotóák meg' a mísét,
A szeutmise, il1f~,tve. az, egész, liturgia hivatalos nyelve szigorú
dekrétum alapján a latin nyelv maradt, Nem is lehetett másképen; az új protestáns liturgiák ellen szinte egyedüli védőbástya
"olt ez; amellett éppen a XVI. század addig soha nem látott földrajzi látókör-bővülésében,a világanisseióknak addig sose' tapasztal t, hihetetlen kí.tág'ulásában okvetlenül kellett ez :az egységes
szakráli s anyanyelv.
.
Anntazonban a népnek a szenimisében. és a liturgiában való
aktí» részvételét Hleti. a zsinat korában nem voltak me'g" a kellő
szellemtörténeti előfeltételek; meg kellebt húzni va szdg-orú határvonalat az újhbtű és az orthodox tábor közőtt, Az e,gyertIen kivétel,
amelyet I. Ferdinánd sürgető kérésére te1t:iC'k:a két szín alatt
való áldozás, egyálta.lán nemi vált he. Igy 'tehát az új miseritus, 11
"Ritus Pianus-, az V. Szent Pius-Iéle liturgia megmaradt szigorú
latin ar-chaizmusában.
Mindezeknek az okvetlenül szükséges és hasznos reformoknak
azonhan számtalanszor hangozdatott hátránya is volt: a szentmise
liturgiájának megnnerevedése, változhatatlanná válása. Éppen
ami a hívek aktiv helekapcsolódását Illeti, ,a Tridentinum ót.a folytonosak a törekvések, hogy it,t valamit cselekedni kell. Hogy a
mai törekvéseket a kellő távlatból szemlélhessűk, szemügyre kell
venni azt is, melvek voltak a Tr-identinum utáni kor eszmei a
misereformmal kapcsolatban,
í

A Tridentinum utáni kor eszméi a reiormokrol
Mindenekelőtt újra és újra valamilyen formában me,gf,ailáljuk
a népnJJelv szerepeltetésónek gondolatát. Hiszem magán a zsinadon
is akadtak, akik óhajtották, hogy ne, itéljék el la nemzeti nyelvek
használatát a m isében, Maga a dekrétum, arnelvet 'a zsinat hozott a latin nyelv használatáról, ariatémát; mond azokra, kik álIit.iák, hogy »a misét osak köznvelven szabad moridan i.« A mult
szúzadban Prosper Guéranaer, a római liturgia fáradhatatlan harcosa B'ranciaországban ezt még doomatiku« jellegií. döntésnek tartotta; azóta nem kise-bb személviség. mint H. Schmidt S. J. a Greg'oriana professzora, I950-ben a zsinati tárgyalások alapos vizsg-ítlata után kimuóatta, hogy ez, femlelmi jellegű döntés, Voltak
uevan a zsinati atyák köz,ö'j)t, akik 1552-hen, midőn eza kérdés
tárgyalásra került, a latin nyelvnek kizárólagos használatát akart ú k kihirde,ttetni, ám mégis ,aza felfogás győzött, hogy csupán
otli scip li náa-is döntést kell hozni. A felhozott ok az volt. hogy a
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latdn az illő nyelv, mivel ez az, irodalom és a tudomány nyelve
(akkor! !); nehéz, jó Iordítást készíteni, 'amellett velszélyes a nemzeti nyelv keresetülvitele: végül pedig nem kell rt, protestánsokat
utánozni. Schmidt utal arra, hogy ezek az okok azóta foly,toJ)
veszítettek súlyukból.
Hogya nép akliv részvételét biztosltsák a nagyon is cselekvő
bekapcsclódást biztosító protestáns l iturg-iákkal szemben, a katol ikus reformáció f'áradhatatdan harcosainak ker ülő utakra kellet t
lépniök. Egyik leghathatósabb és azóta li'; megmaradt mód volt
a nemzeti nyelvű ének meghonosítása a lu.ti nu l énekelt misébc».
Mainzban, 1605-ben jeleint meg' az, c,lső népi rivelvű katolikus Cantuale, az "Ordtnung in dem. singampl zu halten:« A szentmise változó énekei, az, u. n. »proprium-ériekek« helyett lehetett német
énekeket mondani, tehát az, Inta-oitus, graduále, offer-tór-ium s a
kommunió helyén, valamint az Agnus Dei után. Az Urfelmutatús
utáni nemzeti nvelvű ének vagy imádság mán régen, a közópkor
vége óta megvoltcNálunk is győz,ött ez, az, irányzat, 1651-ben Kisdi
Benedek egri püspök költségén Ragyócz; Péter egri kanonok adta
ki a »Card.u« catholici«-t, >·Régi és új Deák ős Magyar ájí.tatos
egyházi Énekek es Litáni ák« címen, majd 16i6-ban Kájoni János
ferences a maga »Cantiouale-e-ját, Náray GyörllY esztergomi kanonok pedig a »Lyra coelestis-s-t Nagyszombatban. De már elő
zőleg is voltak ilyen próbálkozások kéairatbao : a kolozsvár-i könyvtárakban magam láttam XVI-XVII. századból való ily kézár'atokat; a Nemzeti Múzeum néhány éve szerze.tt meg egy hatalmas
eperjesi kiadatlan magyar nyelvű énekeskönvvet, Graduált, nz
1632. évből.
Hangsúlyozni kell a legújnbb kutatások szeri nt (összefog lalásuk J. A. Jungmann, Missarum sol lemu ia, 3. kiad. 1952. r. 205).
hogya XVIII. századig csak a Proprium énekeit, tehát a misónek
vá.ltozó énekeit énekelték; de a változfl.tlan énekeknek sokáig a
latin maradt a nyelve a nép aikám: is, tehát, a Kvr iét, Glóriár,
Sanetust stb. latinul énekelték Németországban az Ii26-os paderborn i énekeskönyv használja e,lős·zöraz »Ordinarium- énekeit,
v,agyisa változatlan énekeket is német nyelven, új dallamokkal.
Érdekes, hogy Mainzban 1i8i-ben maga a nép szeg-ült szembe c
teljesen német nyelvű mise bevezetésével. Mindenesetre nagyon
hasznos valami vobt az elv: a népeit énekel tetini a misén, még az
énekes misén is. Több százéves szokás.ioa volf már ez, amikor a
nemzeti ének pietista és rornanticista ellág'yulása és sekélyesedese
miatt a mult század Németországában meg-indulf az u. n. »ceciliás«
moeaalom; azaz a jóizlésű és egyházias szentzene kultusza. Első
sorban a népnyelvvel keveri latin énekes rnisék helyes voltát támadták, és német nyelvterületen el is érték, hogy számtalan vidéki templomban is kórusok alakultak, amelyek többhangon e mozgalom által alkotott énekeket adtak elő latin nyelven. Pasztorális
szempontból bír-álható ez, a mozgalom (mely: csak az, első világháború után került Magvar-ország'ra és nem túlságosan nagy Üiredménnyel), amint ezt pl. Jungmann professzor teszi,aki kiemeli,
hogy la népet a szentmisénél - tudatosabban, mint valaha, - a
néző szerepébe szorították vissza és a latin liturgia feltárását oa
laikus előtt - részben elvből -- vieszantasították. Ez, az iránvsat
manap már elavultnak tekintendő, hiszen a Media,fOl' Dei encik458

Iika a leghathatósabban sürgeti, hogy a nép a szentmisében »partem activam habetü«, cselekvőn vegyen részt.
A népnyelv kérdését korunkban sokfelé tuhó módon és megengedhetetlenül »oldották« meg, hiszen maga a Mediator Dei szóvá teszi, hogy akadtak, akik nemzeti rivelven merészelték a misét
mondani, 1947 Ó't,a m indenesetre különbséget kell tenni a szentmise
és a iszentségek liturgiája között: a Mediator Dei ugyanis félreérthetetlenül kijelentette" hogy »a köznyelv luxseruilaia. nem kevés
szertartásban. nainron hasznos lehet a nép seámuira, mindazouáltal
egyediil az Apostoli Szék joga ezt megengedmi«, Eddig ez csupán
.a szeatségi l.iturgia részére történt, de inisem zárja ki, hogy a
Szeritszék megengedje a szentmise egyes részeinek nemzeti nyelven való elmondását,
Az említett, liturgikus tanulmányi konferenciák tehát kérésükkel semmi helytelent nem követtek el. Egyik ill u szbris résztvevő
jiik, Jungmann professzor ezzel kapcsolatban nagyon bölcsen állapítja meg: la római misének két él'ltéke, van, az egyik az apostoli
korba nyúló kom, a másik a világot ábíog'ó nyelve; de ezekkel
az előnyökkel hátrányok .is járnak. Igy ugyanis a nyelvnek az a
funkciója, hogy a gondolat közlője legyen, teljesen háttérbe szorul, és az a vallás, mely a réeztvevők szellemi eg-yüttanűködésé.t
kívánja, mégsem mondhat le teljesen arról, hogy meg is értsék.
A latin nyelv ma egyre idegenebb lesz még a művelt emberek
számlára is. Vajjon lesz-eeogy,kor lazulás a szentmisének ezen a
határterületén 7 - kérdi joggal Jungmann. És e~ért vetik fel a.
tanulmányi konferenciák újra meg újra a kérdést, mee-t bíznak
abban, hogy e probléma - talán nem is beláthatatlan időn belül megoldható lesz'
E legfontosabb probléma mellett a 'tanulmánví kongresszusok
még másokat is felvetetrek. Ez.ek is már régóta forrongó kérdések, melyek megoldásra várnak. Ilyen például a perikópák (SZClIltleckék és evangéliumok) kérdése, róluk többször is hathatósan tárgyaltak. E~ a kérdés nagyon régi, hiszen oa Tridentinum első ülésszakán (1546-47-ben) maga Cervini bíboros, a későbbi első reformpápa, II. Marcellus, vetette fel azt az, eszméit, hogy a perikópákori
változtatui kellene, de oa z§.i,nati bizottság-i t'agok nem tették masrukévá javaslatát. 1568-ban a. szakértői bizottság, mely a Missale
Romanusnot előkészítette, immár a zsinat befejeeése után, Lancini
érsek tollából részletes inlormationél terjesztett be, melyben oizt
jaV'asolta, hogy 'a köznapok részére, haa 'vasárnap misédét ismétlik, lelgyenek külőn szentírási olvasmányok, mint a középkoeban a pünkösd utáni időrel szerdákon és szombatokon meg is' vol t.
A Tridentinumig szokás volt sok helyiitt az offertorium ralkalmával az oltárhoz járuláe és az ajándék, vagy pénz fel.ajánl ása,
Ez az ol/era, melv hazánkban is nagyon népszerű volt, még' az
1502-es Burchardt-féle rubrikában is megvolt; a: papnak az offertóriumkor oa szemblecke oldalán keNe,t,t á['I,ni,a és manipulusát lUZ offerálónak csókra nyujtotta eo szavakkal : »Legven áldozatod kedves
a Mindenható Isten előtt !« Az említett 1568-as Iniormatume ezt
a rítust törölte, minden bizonnyal azért, merf Luther és a hitújítók kigúnyolták ezt az ősi, általuk tiszteletreméltó régiségében
fel nem ismert szokást.
Manap márannyim vísseakerülc a felajánlás újr'a aktívvá té459

-iele a köztudatba, hogya Mcdia.tor Dei az offertórium ókeresztény
mádiá: is megengedi: »Elődünk XIV. Benedek, dicséri azoknak a
jámborságát, akik nemcsak akkor óhajtanak áldozni, midőn szentmisén vesznek részt, hanem azt akarják, hogy ugyanabban az úl-dozatban konszekrált ostyákkal áldozhassanak ... Az, Egyház sosem tiltotta és most sem tiltja, hogy a pap eleget tegyen jámboreág'uknak és igazságos kérésüknek.« Ezért a liturgia szakértői már
nagyhan tárgyalják, hogyan lehet a pasztorális gyakorlatban ezt
a kérdést gyakorlati módon megoldani. Innen eljutot'tak az, of'f'er'tórium kérdéséhez. A római Gregoriana-Egyetem jogi folyóirata,
a Perlodlea de re morali, canonica, liturgica 1952-hen R. Hammer
gyakorl,ati tanácsait közli erre' a kérdésre vonatkozóan (De Communione fidelium cum hoeiii« in eadem: Sacrificio consecratis 1.%2,
275-300.), melvhez A. Bugnini az Ephemerules Litur aicae hasábjain helyeslőleg, némi korrektivával szól hozzá (1953, 167-170),
Az első mod, amelyet ajánl: a kredencián legven külön cibórium,
ebben aszámításnak megfelelő számú ostya, 8oz,t felajánláskor a
minisztráns eltakart kézzel vigye az olitárhoz és tegye oda a pap
kezébe, A második mór! ünnepélyes: az előre elkészf tett part.iku lák
kelyhét négy ministráns gyertyával kis körmenetben vigye, az oltárhoz, s miközben az offertór-iumot éneklik, adja áta papnak.
A harmadik ajánlott mád, hogy a bejáratnál legyen letor-itett asztalon az üres cibórium, mellette egy edényben a pa.rtikulák és egy
f'ogóv.al vagy kanállal mindenki, aki áldozn i cakar, tegyen bele
egyet a cibóriumba, melvet. offe,rtóriumkor ünnepélyesen visznek
az oltárhoz. Az első T!lód nagy templomokban meg-valósíthatatlan,
a második inkáhhajánlható, de, csak bizonyos napokon, és különősen rnegazor-ított közősség előtt (plébániai m ise, katolikus egyesületek tagjai). Párisbrun már- évek óta így járnak el a Szent
Xavéri Ferenc plébánia templomban. A harmadik mód, mondia
Bubnini, tűnik Iegialkairnasabbnak a megval.ósétásra.

Századttnk reiormaondolaiai
Csupán emlékeztetőűl hadcl Idézzük elmén kbe az utolsó ötven
.esztendő hihetetlen fellendülését a liturgia, elsősorban aswlllmise
terűletén. Ötvenkét évvel ezelőtt jelent meg első fecskekónt, új ta-

vaszt, insiauratiát, hirdetve, m.int elindítója, Szent X. Pius moudotta, a Motu proprio ,az,e,gyházi zenéről ós liturgiáról, mellyel
uralkodásának első évében megmutatta, monnvire Ic tud számolni
a multtalvahol az elavult, A XVII. század elején: ugyanis az ősi
greogorián dallamokat erősen lerövidítették és elf'erdítették; X.
Piusig ilyen formában használták (az, u. n. Editio Medicae«), A
soleernesi bencések több évtizedes budománvos kutató munkájának eredményeit fogadta el ezzel a kifejez('.ltten g'Y'akorlati és
Ielkipásatorí pápa és öt év mulva ki is adta az új, megreformált, a régi gyÖnyöTü foranákhoz visszavezetett Graduale Vot.icanumot. - 1005-hen, f'élévszázados előkÓosútő p ionir-rnuukúk után
az Egyház tekintélyével kiadda a gyakori, sőt mindennapi szeniáldozásról szóló, az Egyhár, életében fe,lbecsillhetetlen jelentőség'ű
dekrétumot. Abban az időben ez forradalmi jelentőségű újítást
jelcnt€'tt, míg' manap már az egvszorű hívő szemében is magától
értetődő, olyan, minta friss levegő a beteg embernek. Már első
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szavaival a "Sacra Tridentina Synodus", a nagy reformzeinat szavaiba kapcsolódik. Azt ohajtotta, hogy a misón jelenlévők necsak
lelkileg áldozzanak, hanem szentség'il eg is, és ezzel, megvetetde
alapját. az igazi liturgikus életnek, - 1911-ben ugyanez a szeart pápa merész kézzel elkezdette a római breviárium és miseköny'v
reiorm.iát, hogy az egyházi évnek visszaadja ösiveredeti jeHegét
a de tempore rész tisztelethee jut.tatásával. A két könyv közül a
breviárium jelentősen javított és korszerűeített formában napvilágot is látott. - XV. Benedek 1920-han X. Pius elvei alapján kiadta a Missale Romanumct s abban majdnem ezer éves szünetolés
után két új praefaí.io is megjelent, A következő években még két
új, mélven dogmatikus tartalmú praefatio is nyilvánosság-ra került (Krisztus-Király és Jézus Szive praefatiója.) - 1943-han a
Szeritszék Németország részére megengedte a Iatin ónekcs misében a. többszázados gyakorlat Iolvtatását a nemzeti nyelvű népénekre vonatkozóan, holott ezt voltakép senki sem tartotta lehetségesnek. - 1947-hen melgjc1ent a Mediator Dei enciklika, a leg'terjedelmesebb és a legfontosabb eligazító, mely valaha a Htur~dáról megjelent, benne a nemzeti nyelv elvi engedélyezésével a
szer-tartásokra nézve, - 1951-ben a már hétszáz év óta megszdint
husvéti 1!igilia instaurálása tőrtónt meg, itt is jelentős változtatások előrevetett árnyékával: a lépcsőima és az utolsó evangélium elhagvásával. valamint a nemzeiti nyelv engedélyezésével az
uionnan beillesztett keresztségi fogadás-meg úritás pasztorális
szemponthól óriási fontosságú szertartásával, - Végül 1953 január
6-án a ..Christus Dominus« apostoli konstitució az euchai-isetdkus
böjtöt fektette 1400 év változatdansága után új alapokra és az, esti
szen tm.isóket tette ezer év szünetelése után ujra lehetövé; 1955. máreius 23-án pedig mintegy előzetes bevezetéskérrt a Rituskongregáeióa szentmí.se és a zsolozsma végzésének s,z-ahály,wit, a rubrikákat jelentősen cgysze,rűsHetter.
Az utolsó ötven esztendő tehát, amint látjuk egy új és sok
reménnyel kecseg'tető refornrkorszak hajnalát jelenti. Elég, ha
csak éppen megemlítjük a Vatikáni Psalterium kiadását 1945-hen.
Ez is egy 1400 éves gyakorlat megmerevedett jégpáncélját törte
meg. Láthatjuk: valóban Hgy ver saCTum· eIső felében élünk. Tudjuk azt is, hogy »a szentmise és a breviárium javításában, kor szerűedéeében. csupán a~ első lépések történtek metr-. Azt is tudjuk.
hogy még van hátra tennivaló. Hiszen odáig jutottunk, hogy ma
már oly nagytekintélyű és világhírű kutató, mint Jungmann, nvillan kimondhatja, hogy a római mise fejlődese »nem volt mirid.ig
harmonikusan előre haladó, szervos növekedés ... eltolódások, ele;1.·~'edése.k, zsugoradások fordulnak benne elő, amelyek az eredeti
gOlldolatból már csak csonkokat hagytak meg. Más esetekben pedig már mn.gaa gondolat is idegen IcH számunkra- (i. m. 220).
Vagy, mi nt Mayer, a kitűnő valláspedagógus mondja, valamikor
it Iiturrri a a vallás magyarázata volt, most abban a kellemetlen
helyzetben vagyunk. hogy először meg kel! magyaráznunk tossóklássék azt, aminek magának kellene magyaráznia a vallást (idézi
.J uuzrnann},
Szent komolysággal várunk, mert szirrte minden év új és nem
is sejtett ajándékot hoz nekünk attól, aki édesanyánk és »columna
et firmamentum veritatis".
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SZEPTEMBER

Bizon.y a világ
őszül lassan.
S iükérezű nk
a szeptemberi napban,
R nézzük, amint
a jegenyefákról
egy-eflll levél
a, földre pártol.
Bárányfelhők

gyapjufehéren
legelésznek
a kék-arany égen.
N éh a, riadt kis
fuvalom támad
II mecborzol.i«
lá.gyan a fákat.
Seiviinkben. is
valami rezdül,
litkos seités
fut ra,ita keresetű].
mia ké le e gén
bolyhos kis árnyak,
emlékek bárányf('1hői szállnak.

Hűs

iuoolom;
fuss máshova innét!
Nyári nap ez,
oly lanyha-szelíd méa,
s oly jó, mint gyümölcs
ha telve zamattal,
még süttelni magunkat
a nappal.
Amíg a Gazda
kosárba le nem szed.
hadd örüljünk ennek
a déli meleanek:
könnyü kezével
símogat enyhén,
s rinaai, mint anya
mcllén.
Ringat, elaltat ...
Igaz-e. 1'0//;1} álom?
Ezüst. szalagok
lobosmak a fákon;
fJJjönfJ.1Jős s.zoknJlában
táncra perrNilnek
a gala.qonyalJOkrok .. ,
Kezdodik az ünnep.

Ünnep, de rnilyen ünnep ez ?
Halálos.
GYászzenét zúg hozzá odalent
a város.
S csupa ős,zirózsa virágzik
idefenn.
Olyan ez, mint egy temetés
a hegyen.
Ökörnyálak: lengő koszorúszalagok.
Cve,q az ég, alatta mosolyog
a halott,
Fényből klarinét, Iánotrombito. sír,
kürt ropog,
s tompán lüktetnek a mellben.
a dobok.
Némán dobbannak odalent, odabent
a rögök.
Szemközt a hegyen zöld-arany ár
hömpölyög.
Jegenyék közt mé,q villan a távolodó
zenekar.
S oluan. érett a világ, hogy nyomba.n
belehal.
R ó n a.lj G y ö r a y
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Pos!'onyi László

LOPE DE VEGA
Alig van. vagy taláu nincs is nagy író, akinek költői utókora
egyenletes volna. az őt követő századok alatt. Sírjt3J és költői
életműve körül a rajongás és felejtettség váltakoznak. Nel lelgyenek
illuzióink - ez a sorsa még az oly végleigescm és végletesen nagy
íróknak is. amilyenek Dante, Shakespeare vla,gy Goethe: mindiz
vol tak. vannak és lesznek évtizedek, amelyek hol egyikük, hol
másikuk számára jelentenek jégkorszako't. Lope de Vega nagyság-ából sem von le semmit, hogy a halála óta eltelt háromszázhúsz
éval,att neki is többször volt része ilyenben. Viszont ő is élvező.ie
annak. ami ezek után mindig be szekott következni, tudniillik
hogy nemcsak m integv »Iölf'edezik« ujra. hanern clgyúttal személyes ÓSI Írói egyéniségének s munkáinak váratlanul és meglepetésszerűcn »új- oldalát p il lun tják meg, s az irodalomtör'téneti Ieldolgozasok tijmetgc és a könyvtárak pora alá temetett Író előlép
műveiuek temetö.iéböl ; Írókra és tömegekre egyaránt elevenen hatva, újra ólni kezd.
Ilyen iraú iulús időszakát éli évtizedek óta ismét Lope de
,-ega is. Ké Lségtelcllül voltak idők. amol yek nem kedveztek neki.
~\z európai irodalom X'VLl I. századi klassz.icizmusának ízlése elképedve és vonakodva úll t llwga mezszámlálhatatdan művű ssinnadi költő munkáinak valósárros ősordeje előtt. A ránkmaradt címek szer-int is több mint hét.szúzhe.tven szindarabot irt, teljes szövegilkben uógyszázhetvenct hagyott nánk, Ő maga mintegv másfélezcrről beszélt. Összes művcinek ikiadása a kétesek kirekesztésével is tízm i.llió vorssor.í tartalmaz. A klasszicizmus, amely kerck, Lefejczett, mag ns Iormaértékü műveket kért számon az Írótól - rn.it indali volna ke,,;delli~t bő ségn ek, a mennviséguek ezzel a már-már hihetetlen móretclvel. Az olvasók olvasták. az, rók
viszont - franciák. németek, osztrákok egyaránt, a francia dráma
fénykorú,tól cgés,,;cll Gril lua.rzoi-ig - bőven bánvásztak témái ból,
sz iuparl i holyzeteiből. - k ímólctlenül Touták témáit, ötleteit, alakjait, helyzeteit. Lope k imeríthotetlen kincsesbúrivának bizonyult.
Az életnek s a szenvedélyeknek a Lope-i életműben áradó közvetlen gazdagságúra a romantika figyelt föl, hogy a natua-alizmus
ujra kihül.iön iránta, azon a címen, hogy la képzeletnek aza vad
játéka, arnelv majdnem m.indcn sz.indaruhiában mntatkozik, mégsem lehet valóságos életábrázolás. Lope de Ve!gaazonhan f'öltániad ebből az el terue ttetósbő] is.
Életének hét évtizedében megélt és átélt szdnte minden embe"
rit. 'I'erurercken kóborolt és meglakott m.inden nagyobb spanyol
vúrost. Látta a spanyol uralom fénykorát az, Armada pusztulásáig, amelyből ő maga véletlenül menekült meg. Élrte la szinházi emhereknek félig-meddig társadalmon kivüli életét. del - mint Sessa
hercegnek éveken át titkára, legbize.lrnasabb személyes kapcsolatainak intézője - átélte a főúri világot is. Többszörös özvegységés újranősülés után pappá lett, s leginkább abban a templomhan szeretett misézni, amelynek zárdájában a leánya apáca volt.
Volt garas.okat kereső kizsákmánvobtja II korabeli spanyol seinházi üzemeknek. s közben-közben fényesen kereső házlsaerző s a
ú

í
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nagvtörnegek legnépszerűbb szinpadi Írója, úgyhogy meg lehet
érteni a különösen szinpadon oly sokáig sikedellen kortársnak.
Cervantesnek dühös kifakadását - »mindent csak LOP0 de Vega
úr arat le !«
Csak néhány dátumot és, adatot életéből! 1562-ben szűletik
Madridban, maga is féligmeddig művészembernek, selyem- és gobelinszövő takácsnak a fia. A szülői ház élményei alig számítanak
életében. Az. iskoláztatási anya,g~amit a madridi laüniskolában fo;
az alcalai egyetean alsóbb évfolyamain szeroz, úgyszólván még
teljesen középkori. Először mint egy püspök, majd nerneeúr magántitkára magából a mozg'almas életből tanul, és szenvedélyes érdeklődéssel, válogatás nélkül falja föl mindazokat a könyveket,
amelveket u korabeli spanyol nyomdák oly bőségesen ontanak; a
végeérhetetlen lovagregényeken kívül leginkább szindarabokat,
Százada spanyol társadalma számára II szi nház az, ami a későbbi modern Európának a sajtó, az irodalmi újdonság s a film
együttvéve. A XVI. század kilencvenes éveit i rják, amikor Lope
do Vega fiatal. Spanyolországban ekkor Iétesülnek az első állandó
szinházhelv.íségek, százával alakulnak szinház! társulatok, amelyek végigutazzák egész, Spanyolországot; igazg atőik és tőkepón
zeseik vannak: a szindarabok iránti éhség akkora, hogy egy város
minden héten e.gy vagy több új szindarab előadását követeli. Kisebb városokban megáll a munka a szindarabok előadásának ic1{'jére., pedig az előadások naplemente, előtt feje.ződnek be, nagyobb
városokban fél tucatnyi szantársulat is játszik egys,zerr,e, A sz.in ielőadás a spanyol közönsóg számára rn.int igény és mint valóság,
úgy jelenik meg, mint valami másik élet, Hétköznapokon túli és
mégis valóságos. lvlint az, emberi élet e,gész mivoltának, minden
földi és földöntúli vonatkozásának teljes foglalata. Ennek az egész
spanyol ,társadalmatelöntő seinhúzd szenvedólynek keletkezése és
előretörése érthetetlen, majdnemhogy értelmetlen. Csak a tényt
lehet tudomásul venni, hogy eg'yszerre csak megvolt, Lope de Verra
idejében már több mint két akkori nemzedék éIeitídeje óta. De nkkor már nem kevesebbet je1.ente,ttek számára, mint HZ, élő világtörténetet. Csak egyetlen póldát:
1599-ben Valenciában kettős uralkodói esküvőt ültek, amelynek
egyik ünnepség-rnestere éppen Lepe de Vega volt, aki azután még'
11zévhen kinyomtatott költői jelentésében - r iportban, mondariák
ma - leírja, niiféle katonai fölvonulások történtek trombita és
dobszó, feigyverropogás és üdvlövések kíséretéhon, amelvek VÍZCD
és szárazföldön egyaránt hirdették az, uralkodó megérkezését. aki
egy rüg'tönzött diadalkanun áttlartoiJta bevonulásáf.és a kor izlésének megfelelően egy Diána és ügy őrzőangyal fog,adta őt. Estére
kelve hatalmas tűz.iiátók szórakoztatta il fejedelmi vendégeket,
akik reggel ijűket egy tengeri grottáhan nimfák és őket dicsőitő
tengeri istensógek körében költötték el. Es,t,8' it VillIalba szintársulat játszik előttük, másnap szigonvokkal halakra vadásznak (os
étkezés után e,gy mester-ségee tikök bástya-építményt, amelvet a
tengerparton állítottak föl, rohamoznak meg vad ágyúdörgés k
zepebte a hadiszin iátékot játszó katonák s a bástya bevétele után
üdvlövések közt hanyatlik a törük fólhold a tengerbe, hogy helvébe a spanyol királyi zászlók emelkedjenek a magasba, Negyednapr/a nagyszerű lovagi torna. következik, amelynek szoreplö it
ö-

címereikkel, jelvényeikkel és fegyverzetükkel együtt apróra leírja az udvari költő, ötödnapon ujra haJra vadásznak, majd szinielőadás következik, amelyet ál-tengeri rablók ,t,rMás közbelépése zavar meg. Másnap a királya szomszédos Oliváha rándul kíséretével s útközben mór ruhába öltözött ál-utonállók támadják
meg őket, akiket a király kísérete vitézül legyőz és jelképesen fogságba ejt. Szinmű és élet: szinte meg' sem kmönböztetliető módon
olvad eg'yüvé,
Mi történik ezalatt MagY8Jl'orrszágon, ahol nem kellett mesterségesen török bástyákat építeni, ho~y aztán lerontsák őket ~ 1599ben, la valenciai játékünnepély idején tovább folyik a háború,
várak sora kerül török kézbe sa nemzet viszonyai embertelenül
elvadulnak. A török mellett azzalelgyenrl[ln.gúan pusztítanak a
német és spanyol-vallon zsoldosok is. Törökök, rf::aJtárok vonulnak
szerte a háromfelé seakított ország terűletén és a legszebb magyae
városok, az Alföld peremvidékének népe iSa háborúk áldozatává
válik. Győrt ugyan megvessik Pálffvék -az, ellenségtől, del elesik
Nagyvárad, Eger, Kanizsa. E,szte,rgomés e'gy sereg apróbb vár. S
akik az ország' felmentésére sietnek, azok sem jobbak ,az, ellenségnél, mert zsoldjukat nem fizetik, »A szegény 'taI1tományt - írja
Istvánffya török hódítás sávjáról - olyan inségre juttat,t,a la katonák féktelensége és tűrhetetlen kinoSiszomja, hogy a szeg<ény
nép és nemelsség egyaránt többet kényteleníttetetb szenvedni tő
lük, mint bármely vad ellenségtől .. ' A nép előtt oly gvűlöleteesé
lertta németek uralma, hogy már csupán nevöket is iszonvattal
hallá,« Katona pedig azt irja: »feltörik a templomokat, felássák a
sírokat, hogy a halottakon található ékszereket elrabolják, gazdáikat veréssel, sebekkel Illetik, sőt gy.akran meg is ölik, a férjektől hitveseiket, a szű1éktől gyermekeiket, az anyáktól nyolckilenc éves Ieánvkáikat s az ártatlan szemérmes szüzeket elrabolják s rneggvalázva csak nagy váltsáaért adják vissza, A jobbág-yoke1foglalt vagy felgyujtobt hajlékaikból vad állatok módján
erdőkbe, barlangokba sziklaüregekbe kénytellenek nienekülni ..."
Hol leht volna magyar szindarab - ekkor ~ Ott pedig Lope
de: Vega földjén még annál is, amit az udvari, f'őnemesd, kőzép
nemesi rétegnek jelentett az, ilyen udvari ünnepély - annál is
többet jelerrtetteka szintársulatok szinházi, templomi és szabadtéri játékai.
A korabeli spanyol szinház darabjainak javarésze bármennyire is a középkor misetéríumjátékaiban gvökeredzett s bármennyire is egyházi tárgyú templomi játék volt (Jézus, szenvedéstőrté
nete, szenrtek élete vértanúságuk, vagy az üdvtörténet ószövetség-i
részeinek földolgozáSia.); a szindarabok gyártóinak jÓI'é,sze hiába
volt irodalmi hajlamú pap: társadalmilag és erkölcsileg bizony
mégis jócskán alvilág volt a színésztruppoknak ez a városrólvárosra röppenő tarka cig ánvsokadaima. Kissé bizony meavetett
nép, amellyel csak óvakodva érintkezett tiszteeséges ember.
Hogyan keverődött közéjük Lope de Veg'u, az, óletének ismerotlen foltjai közé tartoaik. Éppúgy nem beszél róluk öszdntén.
mint ahogy nem szól arról, hogy tizenhat éves korában, lapja halála után egy hasonló korú társával megszőkétt és a hatóságok
zsuppolták haza Segoviából. Nem beszél azokról H körűlmények
ről, amelyek között valószfnűleg' valami meggondolatlan, könnyel-
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műs váratlan sikerű udvarlás után egyszercsak férje lesz" en
hamarosan megunt asssonynak s gyermekek apja. Nem beszél arról a bouyodalomról, amely Madridba viszi, az ottani első állandó szintáesulatok egyikének már háziszerzőjeként s a társulat ve-zető szinésznő.iének udvarlójaként. Ez, a kapcsolat azonban kínoa
botrányperrel. bödönnel és Madridból való k itiltással végződik.
Ezeknek az éveknek 8; részleteíkben jórészt ismeretlen eseményeknek örvénvéből azonban a század kilencvenes éveiben, harmincéves
kora után egyszerre csak fölszáll nevének csillaga. Darabiaival
szintársulatok rajzanak szét, Vannak szinműved, amelyeket lovasfutárok visznek még alig megsz,áraidlt, írással Valenelából Madridba. Uj Lope de Veg'a darabot játszanak valahol ~ Konkurrens
színigazga:tók küldik oda emberüket hogy két-háromszori meghallg-atás után emlékezetből leírja, s hogya társulat a daraheizövégére így kalózmódra teheesen szert, Innét oly sok meg-rontottan
ránkmaradt darabja; hiteles szövegfíket ma már lehetetlen viszazaállitani.
Évtizedeken ált átlag hetenként keUe,tt irnia egy-egy darabot.
Ösz,tönz,ője persze nem mindijr küzvetlenüla múzsa, hanem sokszor egyensúlyba ritkán kerülő anyag-i helyzete. N,agyIálbon él. sok
g'y'ermeke van, e,gyszerrc három-négy városban van »család.ia«, Ő
maga pedig rendkívül vendégszeeető és adakozó kedélyű. Kínjában gyors pénzént hébe-hóba még arra is kóp es, hogy e,gyetlen (1)
nap ír meg ja.ví tús és törlések nélkül e~észl osiét betöltő közel háromezer verssoros darabot, Igaz" ezek a spanyol trocheusoknak az
élőbeszédhez hasonlóan kötetlen áradással
ömlő, nvolcszótagos
kurta verssorai. S r imről sem mindig a költőnek kell gondoskodnia, hiszen jóformán készen önti maga a nyelv a kívánt fogalmu
valamelyik ugyanazon nemű szinonimájávH'1.
Ez, az elképesztő zuhatag, amely elbűvölte kortársait, ma néha
már e;gyhangúságnak hat. Egyik oka annak, hog-y Lope de, Vesru
eredeti darabjaival szemben időről-időre elcrnved va» érdeklőd és
a kései időkben. De a maga korában ogyrészt nem törődtek ezzel,
másrészt Lope helyzet- és cselekménvtcremtő kópzelete olyan gazdag, alakjainak beszéltetésében annyira színes és szonvedclves.
hogy ezekből a páratlan gyorslaság~al outout erekből mégis csak
ősszeállott a kor Európádának ugyanaz, a csodája, ami hasonló
volt szinte kontinensek f'ölfedezéeéhez: a nagy spanyol világsz.inház.
Témáikért kirabolta úg'yszólván az egósz világot; az Ó- és Üjszővetséget, Homérost, az összes époszokat, az eg l ész, Legenda
Aureát, kora történetének összes esomónyeit, Kiépzelete Moszkvába
me,gy témáért,az AI-D imi tri tortőnetc kapcsán. 'I'öbb magyar
tárgyú darabja is vmi. Darubje.i.ra tórlnrl
!as]lallyo,l nó'p,
anert bárhonnét veszi is témáit, 'akár a 'l'ig6s és az Eufrát,
akár a Duna vagy a 'I'ajo partjáról: minden mozdulaf és gondolat
vadulí spanyol; megaztán egyre több és több darabjában tárul fül
az akkori ámuló néző e1őtta korabeli valóságos ,s,panyol élet. FalVlak, kisvárosok nvüzsgése, s spanyol esavarsróví láe, a madridi
városszél. az arisztokraták. zsoldoskadonák, nemes hölgyek, mű
vészek, kalandorok, udvari cselédek: élete.
A vilázh írű »Korsós l ány-r-ban talán II le,gérdekesehb az a rész,
ahol a XVII. századheli Madr idi cselédeinek életét írja le. Donna
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.Maria apja becsületének védelmében gyilkosságba sodródik, parasztruhát ölt és mint szolgáló keresi kenyerét. Sorsa Madridba
sodorja, éH az oltJta'llJi tíz meg tízeeernyi szolg-áló életlélt. vízért jár
aPrado kútjára. mi pedig a költői ábrázolás mellett belékukkantunk egy kissé annak az osz,MJynak az életébe, amelyről a
krónikások oly keveset jegye'z-tek föl. De ugyancsak a madridi
utca köznépét ismerjük meg remek kis közdátékából, »A j avasasszonv-s-ból is. A »Euente Ooeiuno», amelyet »Hös falu« címen
játszottak nemrégiben Budapesten. a spanyol földművesnek XV.
századbeli életét és a feudalizmus Ietörését tárja fel előttünk erős.
roa li setiku s szanelekel. Lope de Vegát azonban realista hajlama
mellett éles kr.itikai érzék is jellemzi és ha hízeleg is sokszor
kényszerü,;{~gből a királynak. nem egy darabjában tissteletreméltó
bá torsággu! áUapi.tja meg az urialkodió család őseiről, va,gy akár
élő fejedelmi személyekről is, hogy szószegők voltak vagy gvávák, szerelrni ügyeikben lelkiismeretlenül tiportak a jogar-uk alá
tartozók jogain. A »Sevilla csiilagá-s-ban sem éppen hízelgő Morész
Sancho király élethű j ellern zése , s még érdekesebb, hogy Servilla
városbtrái szemére is hányták a királynak törvénvsértéseíf és nem
hajlandók kényúri rendeleteinek érvényt szorez.ni, hanem városuk
,dkotmányadta törvényeibe Jog'ózva szembeszállanak a királlyal.
N em is véletlen talán, hogy az alkotmány saneaiba kapaszkodó
nemesi Magvarországon éppen ez a Sevilla csillaga volt az első
magyar nyelven is játszott I . ope-drúma. Egyeis források szer-int
Kolozsvárott már 1820 körül ját,szották, 1839-ben pedig H Nemzeti
Szinhúz Pesten is előadta és Vörösmar-ty szinikr-itikájában »érdekes és hatásos szdnmű-s-ként könyvelte el.
Lope ízig-vérig fővárosi volt, »Madr ileno«, Világfias, udvarbéI ii II udvar-ias volt szellemes sZ.m'eteJtrmnéltó~lg:ináI és ügycl8'ségéIId fogva is. Ez.eket a tulajdonságokat, másokban is, darabjaiban
is állandóan dícsérte. E,gyi:k kortársa, Alonso deo Contreras, H bátor és kalandoséletű kapitány értlekesen mcséli e], miképpen nyilu tkoznt.t meg Lope llH},g·nyerő egyénisége egy adott esetbeai: »I.. ope
dc V l'il a, kivel eddigelé sohasern beszéltem, első találkozásunkkor
házúba vezetett engem. - Kapitány úr - mondotta - lUZ· olyanfajta emberekkel. mint ön, meg kell feleznünk a köpenyünket is ...
- és nyolc hónapig tartott magánál, mindcn délben és estel megYend{··gelt és még egy öltözet ruhát is ajándékozott nekem. Isten
fizesso meg neki! És rnert még ez sem volt neki elég; -E! rey sin
reino« círnű komédiáját nekem aján lotta a hitetlenek ellen viselt
h:'d.wrús tetteim esnlékére-,
Természetes, hogy ezt a Lopét mindig vonzottitk a népies, vallú sos, hazai földből fakadó térnák. Meuuvire vonzhutte. tc!hát szülő
vú.rosa szeut.iének, madridi Szcnt Izidornak élete! »Számomra kétségtelen, hogy a költészet kedvelői egyetlen más szent életében
sem találhatnak annyi költői fényben ragyogó motívumot: szántóföld, vetés, szántás, virágok patakok, források, tavasz, tél és
uvár, szerelern és félté'keny,sé,g, angy.alo.Jc,stb.• ami mind' hozzátartozik a bukolikus hangulathoz. és ebben. a titokzatos életben
m ind előfordul, még pedig annyira hatásos módon, hogy el sem
lehet. véteni.« Ebből az idézetből seinte érC'zzi1k, mint fogamzott
lIleg Lope agyában egy-egy új mű: egyszer-re rajzani kezdtek benne
a költészet összes tündérei és sebes írású újjai alig birták követni
felpezsdült szellemének látomásait.
.
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Eddig a spanyol és emberd Lope, Ezen túl azután, s különöseo
élete vége felé, s száznál több darabjában föllép a katolikus ember és író. S7Amt Izidor alakját, a földműves Szent Izidorét máig
hatóan ő véste bele a spanyol szivekbe, Az ő írói pályafutása alatt
- 1617-ben - történt, hogy annak a valóban egysze,rű földműves:
szentnek szenttéavatása hosszú veszteglés után elindult. Három
évvel később, 1620 májusúban a király Rómával való tárgyalásai
annyina előrehaladtak, hogy kimondották a jó Isidoro eg'yház'i
boldoggáavatását és két évre rá szenttéavatását ~. megünnepelhették. Nem csoda aztán, hogy most, mikor Szent Izidor dicsőíté
sére került la sor, a város éppen nagy fiát. Lopót, Isidorus megéneklőjét bízta meg a Szerrt Izidort ünneplő "certamen poeticum»
vezetésével,
Lope számára. az Isidorus ünnepségek kedvező alkalmul szolgáltJak' arra, hogy a madridiak szolgálatába állítsa és szerétetébe
belopja önmagát és gondolatvilágának, fellépésének, érzésednek,
beszédének, költészetének művészetét, A madridi földműves életéből az alázat és a higgadtság belső nemességgel és falusi vidámsággal párosult szelleme sugárzott elő: egy a franciskánusokéhoz
hasonló jámborság, amely azonban reflexiók nélkül volt jámbor
és a szerzetesekével szemben a bukolikus idillhez és az. enyelgéshez állt közelebb. Lope ezt az, alaphangot ütötte meg kezdettől
fogva és kitartotit mellette huszonöt éven áJi, miközben négy Isidorus-költeményét meg-írta, Már valeneia.i száműzetése alatt ő volt
a minden kasstokon feilüloálló ünnepi költő. kicsinyek és nagyok
szószólója, Madridban pedig, ahol születeet, még- sokkal tágabbértelemben azzá kollett válnia.
S milv jellemző mégis a korra és anyagi viszonyaira, hogy
Lopének itt. Madridhan sikerei tetőpontján magántdtkárkodást kellett vállalnia az ifjú Sessa herceg mellett, hogy megélhessen.
Lopera, az emberre vonatkozó tudásunk azonban sokat, nagyon
sokat köszönhet ennek a kapcsolatnak. A költő majdnem kizárólagírásban érintkezett a herceggel, levelei magától éntetődően kerültek annak titkos magánlevéltárábn.: s m.ivel nemcsak titkár volt"
hanern jóbaráí; is, ezekben az írásokban pőrén áll előttünk, minden
«mberi (»nagyon is cmber i-) vonatkozásával e,gyütt. Életének e
korszakát így tőle, magától ismerjük. De, így tudjuk követni lelkében az isteni kegyelem útjait is, amelyek eljuttatták addig, hogy
egyszercsak teljesen szakítva a sz.inházi szerző könnyed életével
pap lett, mégpedig jó pap kívánt len.ni s akadályok leküzdése. után
végül is az, lett. Ennek részletei ismét mólyen jeUemző.ek a ko rrn.
Néhány hónappal pappászen.teléso után történt, hogy gyóntatója csak azzal a f'öbtétellel oldozta föl, ha ,abhahagyjaa hercea
gáláns leveleinek stdlizálásút,
»Ezen oly nagyon e1szomorodtam, hogy nem is hagytam volna magam ordiná1tatni, ha csak sejtelmem is lett volna róla, hogy emiatt akármiben is korlátozva leszek Excellenciád melletti szolgálatomban, különösen pedig azokban a szolgálatokban, amelyek Excellenciádnak oly sok
örömet okoznak. Ebben az egészben csak az szolgál némi vigasztalásomra, hogy Excellenciád sokkal jobban ír, mint én és nem ismerek olyat,
aki versenyre kelhetne Excellenciáddal ebben a művészetben. Ez kétségkívül így van, nemcsak kifogásképen említern. Igyhát rimánkodva ké-
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zem Excellenciádat, hogy ezt a munkát saját vállaira venni kegyeskedjék, hogy ne kelljen ezzel az aggállyal az oltár elé lépnem és mínden.napi botlásaim miatt lelki vezetőmmel tusakodnom. Biztosíthatom excellenciádat, hogy írás művészetében éppen úgy magasan fölöttem áll, mint
születési rangjában. Mindez ideig visszatartott a szeretet és a kötelességteljesítés attól, hogy erről Excellenciád előtt említést tegyek és amenynyire lehetett, nap-nap után átvergödtem gyónásomban ezen a ponton,
de most már nem megy tovább.«

A herceg azonban nem akar'ia nélkülözni titkárja művészetét
és igazi nagyúr módjára azt a tanácsot adja neki, »válasszon más
g-yónta.tóh mire Lope így válaszol: »Nem üres slcrupulizálás ez
tőlem, ez nem .aggályoskodás, hanem igazi bűn, amellyel el iádszhatorn az isteni kegyelmet, amelyre immár szivem egyre inkább
áhítozik.« 8. talán éppen szigorú gyóntatóatyjának, Fra Martin
de San Cirilónak meglágyítására ajánlj.a neki ngyanezien év őszén
-Rimas saoras- címen vallásos költeménvedt.
Siratrrívalóen embeiri Lope sokaktól irigyelt sikeres éh~te. És
hogy mily nehezen lehetett csak leküzdenie a későbbi papnak a
sziupadi szerző világ-iasságát, még- egy kis példa is: igazolja. 1616ban Avilában egy segédlelkészi állásra pálvázdk. Madridba való
visszautaztában Sanchez, ,a hírhedt szinházi vállalkozó fö,liairtóztatja Segoviában és 'a legnagyobb hőségben élősdi férgektől hemzseg'ő szebában pászbrángokkal eteti mindaddig, amíg a neki meg
igért »El mayor imposible« ·'·A legnagyobb lehetedlenség« című
darabot meg nem Irja, »A legnagyobb lehetetlenség 'az volt - ida
a hercegnek - hogy eat.a komédi át a bolhák tőmeg-ének és gyötrésének sz.inte egyiptomit is meghaladó ostroma közben befejezhettem-v De a siker nem. akar elmaradni tőle, mint mélabúsan jf:}lenti a hercegének Ekkor már ötvennégy éves és, nemzete és szIáJzada bámulata: »EI Monstro-, ahogy hivják, a »Osodaseörnv-. Míindeu ki vele akar versenyezni, írók, szinpadi mesteremberck, dilettárisok. Művei körül a pl.a,g1izálásna,k valóságos, magas iskolája
alakul ki. Vélez del Guevra »A sánta ördög« című művében vázol.ta
föl a színházi láztól örjöng'ővé vá~',t diák karrtik,ruíúráját,aki őrukívű
Ietben, habzó 'S7JájjaJi.r:i.a koraédiáit, zavarj:aa;z éjjeli nyugaiinna.t és
m ikor szállásadójának felháborodott vendégei kinevetik, így fellel
nekik: -Ezen semmi II evetni való nincs. Isten ,selg-ÍÍi&éwévél 'bele
akarom szórni komédiáirnmal ia világot és Lope del Vega, a spanyol
természeti csoda, a versírás új fejedelme eltörpül majd mellettem«,
Lopét azonban cS/ruk plagízální lehetett, túlszárnyalni nem. Korunk ismét tanúja lehet Phéníxként való megújulásának, a Szovjetuniótól kezdve világszerte egyre, többször jáJtsrlák és nemsokám talán oda is elérkeeünk, hogy kéziratban fennmaradt darabjai is mind kdadásna kerülnek, Mert számos műve még ma is a
madridi szinházak irattárában porladosik; sok pedig örökre megsemmisült a XVIII. századi slzinház-égéseik alkalmával.'
1 Lope de Vega szindarabjainak első magyar gyüjternériye mostanában jelent
meg a nemrég elhunyt kitűnő műfordftó, Gáspár Endre remek tolmácsolásában.
Endre hatalmas és szinvonalas fordftói életművének egyik nagy teljesítrnénye ez a Lope de Ve ga kötet. Közönségünk már csak ezért is hálás lehet
Gáspár Endre emlékének, aki egyébként egyike volt ama kevés mürordítónknak,
!,ki !' spanyol irodalmat is jól ismerte - és Jó fordításokban a magyar olvasókKal IS megismertette. Nem sokkal halála előtt - ez év februárjában - jelent meg
"d" Vigiliában egyik utolsó munkája, Keresztes Szent J.ános egyik míszttku s ver.senck, "A lélek mátkadal••-ának fordítása.
Gá spár

KÉSEI IDŐ
(ELISABETH LANGGASSER)

Elisabeth Langgasser 1899-ben született a rajnai Pfalz-belí Alzeyben.
kezdett el hivatásszerűen irodalommal foglalkozni. A nácizmus'
alatt szilenciumban volt és csupán ennek bukása után jelentek meg
ismét írásai. A hitlerizmus leverése után sokat alkotott versben, prózában
egyaránt. Két nagy regénye: »A feltörhetetlen pecsét« és a »Márk-í argonauta út.« 1951-ben halt meg.
Líraját hallatlan formakészség jellemzi. Sorai muzsikálnak, gördülnek, rímei esengenek, mint valami különös, soha nem hallott patak
csobogása. Ezek mögött a remekül gördülő sorok mögött tartalmilag
súlyos mondanivaló rejlik. De éppen a formai tökély az, amely felkelti
az érdeklődést, tanulrnányozásra, elrnélyülésre késztet. Ez a studium pedig szinte a rejtvényfejtés izgalmával jár.
De lássuk, mit mond O maga ... A katolikus természeti líra teljességgel hiányzik ... A keresztény természetszemlélet homlokegyenest ellenkezik a pogány felfogással. A pogány és a hitetlen elképzelés szerint
ugyanis a természet önmagából megújuló örök erő; öntevékeny létező,
szubsztancia, mely a születés és pusztulás; keletkezés és elmúlás állandó
körforgásában ható, maradandó egész. Ezzel szemben a keresztényi felfogás szerint az önísmétlő természet, az önmagában ható és hatásaiban
megnyilvánuló világegyetem, kozmosz Isten nélkül hijjával van minden
transzcendentális fénynek, belső tartalomnak. Az emberi bűnbeesés a
természetet is magával rántotta. Hasonlatos a természet - ebben az'
értelemben - egy önmagába visszatérő körpályához, mely önerejéből
meg nem változhat. Igy látta Szent Pál is a Megváltás után vágyódó
természetet. Ez azonban távol áll az antik ember, vagy akár Goethe
1929-b~n

szemléletétől.

Az antik és nem keresztényi költészet ugyanis az intellektus által
sugalmazott képekre szorítkozott. A keresztényi lírának viszont nem lehet más témája, mint a Szentírás. Számára csupán egy történelmi esemény bir jelentőséggel: Krisztus kereszthalála .. ;
Bírálói gyakran kárhoztatták rnerészségéért, hogy túl messzire terjeszti ki élményhatárait. Am Langgasser erre is megfelel... Csupán a
hitetlen fél az agy által beláthatatlan távlatoktól. nehogy útvesztőbe keveredjék; a hívő lelki élmények után ítél, intellektuális meggondolások:
el nem téríthetik és éppen ezért többet merészel ...
Ez a keresztény természetszemlélet vonul végig Langgásser Iíráján,
Az itt közölt öt költeménye közül kettő (»Vigasz«, »Demeter-hírnnusz«)
1935-ből, tehát a költő kezdő évei ből való, míg a másik négy a hitlerizmus bukása után keletkezett. Ez a tágas időbeli spácium tematíkáján is
meglátszik. Az első két költemény még tapogotózó, utat kereső. A megváltás után sóvárgó természet problémája még csak csirájában lelhető
meg. Például a »Derneter-hímnusz« természeti képe még csak allegória.
Ez azután évekkel később a »Felhős téli táj«-ban válik égető kérdésse. A
felelet pedig ott lappang a »Késeí iOO« sorai között.
De mi is az a lehetőség, az az egyedüli megoldás. amely ott rejlik
e költemény talán kissé nehezen követhető soraiban? Mi válthatná meg
a sóváran vágyódó természetet, mely a bűnbeesés következtében elvesztette édeni, szűzi állapotát? Az ember, a keresztény, a katolikus lelküIetű ember. Mégpedig az által, hogy megfosztja pogány elemeitől; anyagi;
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energetikai mindenhatóságától; az által, hogy nem lát benne mást, mint
Isten művét, a teremtés nagy egészének egy részletét !
Kései az idő, a gyümölcs beérett, megteltek a csűrők, a könyvtárak
és a múzeumok polcai. Rengeteg anyagi és szellemi kincset halmoztunk
fel, kötetekre való tudományt gyűjtöttünk, ám mindezekből csak egy a
valós érték; Ulfilász bibliája, a Szentírás! A történelem napjai aranyos
őszt hoztak az emberiségre, duzzadnak a gyümölcsök, elérkezett a szüret ideje. Rajtunk múlik, hogy zamatos borrá érleljük-e dús fürtök levét,
vagy pedig fanyar ecetté savanyítjuk ... •
Bittner Lajos

ELISABETH LANGGASSER VERSEIBÖL
VIGASZ
Minden orca elmúlóban
Kitárul rt névtelenbe
.') ha dőlt oszlop földre roggyan,
Annyit nyom csak ft pokolban,
M int a rózsa rezge selyme.

Rózsa, szekfű: annyit tesznek,
Mint a rózsa-, szekfű-álmok Sebük csillog, míg nedveznek,
De még fájóbban véreznek
OU a kínzott áruisok,

Lstenele új törvényterhe
l nl rt kiiue« kriptaürben.
Ott kell várni gyomrnal fedve,
Jlfig a poszméhek mézelve
Xiimmögnek a kakukfűben.

Láncraverve, tőrbecsal'va
Az ugrásig, utolsóig,
Akkor, mint a hüvely bab ja,
Peregnek s a virág habja
Csillagokkal beporzódik.

DE,:METER-HIMNUSZ
Mily nagy a Termő hatalma,
Az éuen. s a földön magot hajt!
H ogy nyüzsög minden,
Gondolod, ho.qy majd
ill egáU a csillagok malma?

Halkabban dongnak a méhek
S nem lesznek majd mézelő
rónák?
Bölcsebbé tesznek
A röpke órák,
Mert [amu!« számunkra; prett?

Vn,[J.1/, hogya rokkán a Nornák

Elvesznek a vastag fonálból
Demeternek
Bő szarujából
A jót csak gyér cseppek ontják?
És

H allgasd a szelet aszirten,
Más kulcsiü: ne keresd kutatva,
A vágyak csúcsát
Majd lekoptatja
És mindig ugyanúgy zizzen.

"JOANNES EST NOMEN EIUS..
Szállt a komor pernye,
Füstje még gomoly
Vi.~sza.-1)issza lerunie,
Kelt örömsikoly -

Miként hamvas szárnyak
Röpte, fénybe hait,
Szférák közé szárnyalt,
Mint a fecskefark.

* E. L. a legnehezebb érthető mai költők közé tartozik. A német katolikus irodalomban elfoglalt helye és Bittner L. fordítása, mely a szinte lehetetlen feladatot
bravúrosan oldja meg, indokolja a V.-ban való ismertetését.
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Amint bajszot hajt a
Kukoricaszár,
Suhogott az aggra
Iiéeoeres talár,
Aki búza közt élt,
O :Melkízedek II atlja váltság jöttét,
Amint remegett.

Kapu mögé zárva,
Jusera. s bajra leli;
K inek orcáján a
Szárny tolla seperi AZ év közepétől
Sorsa megjavult
S e szárnyak röptétől
Apolló vakult.

FELHöS 'fÉLI TAJ
Senki tornyává,
mi tornyosul,
V ész jön a lépcsőn ott
Lábatlanul,
A titokajtó vak
,'.'emmibe nyit:
Pélfái közt csak
N eduea sunyít?
Afondd,

Furcsa lény járt itt, a
LábnyomtJA
oszó hártyát sejtet
S mintha koca
C sülke váj,ta volna
Láp, tetejét,
Surromva reppent
Egy szárnyas kerék.
Sok vibráló árnykép,
Hermeszi; csali.
E« a maradandó
Sem igazi,

E vad ziírzavarban

Egyesülő:

Gorgó és gunár,
lsten s a kő.
8tyx-ár ibo[yája,
K iilönö.'r e zür!
Kikerics, sáfrány
Összevegyül,
Lidérce.'r sáfrány,
Lelört kikerics,
Mint Demeter ajka,
Hervadt ez is,
Perseph.onénak,
H a széllel üzen
S Léthe partján szunnJJad
F:de.'1deden:
Rá Pluto részeg
Arca hajol,
Pokol 1)Un felette
S élet sehol.

KÉSEI IDö
Vadliba-zajtól ittas
Fenn a lég-óceán,
Szürkés a.rany ül itt az
Ezüst szőrön, patán,
Komló, rőt csirág-cseppek,
Papsapkák fénylenek
És kettenként elmennek
A méla tehenek.
A krétai szarvak közt nap pörköl
S egy villanás szügyről-szügyre ég.
:Minotaurusz: a termő fJyönyörMl.
Ah, mikor lesz elég, már elég?

A felpaltanó magház
(J j nemzedéket hint
Almok if/érle vak láz.
A nilJelung-i kincs.
A gyűrű porrá omlott,
Korona sem ragyog,
Kinná; búcsúvá bomlott
Minden drága dolog.
Ah, ki tudja, hogy mily gyorsan heged
A var és, jaj, mi történt vele,
H ogy az öröm se jelent már többet,
Mint egy upszalai kard nyele?
Pelidák táborától
Régen elbúcsúzott
Az atya s e világból
Épp úgy kikocsizott,
Mint ma aranysi~akban
Vinne ualaki fát.
A gyűmölcs maid kicsattan,
Beteljesűlt a vágy.
S mi maradt gótokból, görögökből ?
Egyetlen fénypont ég Upszalán:
Sok polcnyi öreg peruament könyvből
Ulfilaez bibliája csupán.
Bittner Lajos fordításai
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Kis csoport a tér sarkán. Középen egy asszony, szürke kalapban.
Arca ráncos, Vörös, szemealja duzzadt. Kesztyűjét húzogatja, tépdesi az
ujjakat és közben beszél.
- Velem még soha ... soha nem történt ilyesmi ...
Nyel egyet. Olyan méltatlankodva néz körül, mintha mindenki felelős lenne azért, ami vele történt.
Kövér, barnakucsmás férfi odahajol egy fejkendős asszonyhoz és
halkan kérdezi.
- Mi történt vele?
Az asszony vállat von, igazít a szatyrán és csak annyit mond :
- Elloptak tőle valamit.
A szürkekalapos nő, a kör közepén, előrenyujtja a kezét, megérint
egy vállat.
- Te tudod, ki volt. .• te ismered.
A váll megrendül és megrándul a gyerek sovány, szeplős arca is
a piros svájci sapka alatt.
- Én nem mondtam, hogy az Egér volt, én csak azt mondtam, hogy
akkor ott láttam a ruhatárban: - Elszűkült tekintettel néz az asszonyra.
- Én csak azt mondtam, hogy az Egér ma kijött egy kabáttal ide a térre.
Az asszony valósággal felvisít.
- Hallják! Hallják! A ruhatárban látta tegnap este és ma reggel
itt a téren egy kabáttal ..•
A kucsmás férfi ismét megkérdi.
- Dehát, mi történt?
A nő arca megremeg, szája megrándul és most már mindent kiokád
magából.
- Tíz éve vagyok ruhatárban, de ilyen még nem történt velem'
Pedig voltam a zuglóí Tripoliszban, a Százados-úton és ... akkor éppen
itt a Tóth Kálmán tánciskolájában ! De olyan szolídképű fiú volt ... és.
hogy csak legyek nyugodt, majd ő kikeresi a kabátját ... olyan rumlim
volt, hogy még örültem is ... és akkor tessék!
- Szépen leakasztott egy másik kabátot, - bólint a kucsrnás,
Pirosarcú, őszes férfi tör utat a vállak és hátak közott. Rövid kiskabátban, sárga bakkancsban. Megáll az asszony előtt.
- Mit mond? Hogy hivják a fiút?
A ruhatárosnő riadtan szipog,
- Egér ... azt hiszem Egér ... O ismeri! - rnutat a szeplős fiúra.
A férfi a szeplőshöz fordul. Egy darabig csak nézi, aztán megkérdi.
- És engem nem ismersz?
A fiú laposan pislog. Legszívesebben kisurranna egy könyök alatt.
- Nem . .. nem emlékszem.
A férfi nem hagyja.
- Na! Amikor a Szivem cukrászdában elemeltetek a barátoddal
két üveg Bambit!
A fiú hirtelen elvörösödik. Érzi, hogy mindenki őt nézi.
- Mit akar tőlem ... ?
- Én voltam ott a cukrászdában! És te, meg az Egér .. ;
- Én nem járok az Egérrel !
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- Most is együtt voltatok! - vág közbe a nő.
A fiú a sapkáját forgatja az ujja hegyén.
- Én csak azt tudom, hogy az Egér a Homok-utcai iskolába járr,
onnan ismerem ...
- Tudod te most is, hogy hol van! - bólint a cukrász.
- Azt is, hogy hová vitte a kabátot!
A fiú a vállát vonogatja. Alacsony, cigányképű gyerek pattan elé,
fekete mellényben, kék mackónadrágban.
- Mit akarnak a Lajostól?
Egy csapottvállú, puhakalapos suhanc a cukrász elé áll. Orrát szinte
belefúrja a cukrász arcába.
- Be akarják húzni a Lajost?
És akkor a ruhatárosnő:
- Tíz pengőt kap, ha megmondja, hol az Egér.
- Hallod, tíz pengőt, - ismétli a cukrász.
Most már a cigány, meg a puhakalapos is úgy néznek Lajosra, mintha ő maga lenne a tízes. De az megint csak azt mondja.
- Ma reggel itt volt a kabáttal, azóta nem láttam.
- De hová ment?! - jajdul föl a ruhatárosnő. - Hová vitte a
kabátot? !
- Idefigyelj - kezdi Szivem, a cukrász. - Úgyis elkapják ... akárhová viszi a kabátot, elkapják ... - Most pedig gyerünk!
- Hová? ! - csattan föl Lajos.
- Az Egérhez !
- Tudod te azt, - mondja a cigány váratlanul.
- Tíz pengót kapsz, - mondja a puhakalapos.
Lajos a szája szélét rágja.
- De ha megtudja. hogy én voltam, hogy én vittem a nyakára .. ,
Kinyujt !

- Majd mi is ott leszünk.
- Szépen! Amikor a Szejc Dódit megbicskázta, akkor se volt ott
senki!
- Gyerünk már, Lajos!
- Hülye vagy, Lajos!
- Tíz pengő ...
- Köszönöm szépen! Nekem ez nem en meg.
De közben Lajos már indul előre. Nem lehet tudni, magától-e, vagy
pedig hátulról lökdösik. Indul és mögötte a ruhatárosnő, Szivem, a kucsmás férfi, a szatyros nő --.:... az egész tér. A cigányelőrefut, kabátujjával
végigdörzsöl egy kirakatot, aztán bekiáltja az üzletbe.
- Egér, egér, ki a házból, most jöttem a kávéházból !
Lajos egyre azt ismétli.
- De ha megtudja. hogy én voltam ...
Mögötte Szívem, mint a felvonulás rendezője.
- Előre a Pátria moziba!
- Ott a tanyájuk? - hajol előre egy izgatott nyak.
A ruhatárosnő kicsit lemarad tőlük, mint aki tulajdonképpen szégyelli ezt az egészet. Két asszonynak magyarázza.
~ Kell nekem ez az izgalom, hát most mondják meg! Alányomért
teszem, azért tűrök mindent... és most velem akarják megfizettetní azt
a kabátot!
Előre rohan Lajoshoz;
- Te.;; ha itthagysz . ; ;
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Aztán megint a két asszony között:
- És azt hiszik, hogy kapok egy jó szót is a lányomtól ...
Szivem, a kucsmáshoz:
- Nem fogják eléggé a fiatalságot, azért van az egész.
- Multkor hógolyóval dobáltak egy villamost. Le kellett állítani a
kocsit.
Kikanyarodnak a sarkon. Lajos hirtelen megáll.
- Azt se tudom, hol az Egér.
A ruhatárosnőt, mintha zsinóron rántanák a fiúhoz.
- Most egyszerre nem tudod!
- Az előbb se mondtam, hogy tudom.
Szivem lassan, tagolva:
- Idefigyelj ! Tíz pengőről volt szó. Azt megkapod, többet egy fillért se és most gyerünk.
- Csak ne olyan nagy hangon, - mondja a puhakalapos suhanc. lnkább adjanak valami pénzt előre.
A ruhatárosnő a táskájához nyúl, de a cukrász megfogja a kezét.
- Egy fillért se !
Lajos kigyulladt arccal.
De, ha az Egér megtudja ...
- Nem tud meg semmit, és egy fillérrel se kapsz többet, és gyerünk!
Szivem már tólja előre Lajost.
Lajos megáll a mozi előtt. Összepréselt szájjal mondja.
- Maradjanak kint.
Szinte meg se rezdül a mozi üvegajtaja. ahogy bemegy.
A ruhatárosnő Szivemhez.
- Gondolja, hogy itt vannak?
- Én nem gondolok semmit.
A cigány és a puhakalapos a képeket nézik.
- Az egész filmben ez a szőke nő fürdik.
- Közben semmit se lehet látni belőle.
Az ajtó üvegje megremeg, ott áll előttük Lajos.
- Nincs itt.
Pillanatnyi csönd, aztán Szivem.
- Akkor menjünk tovább.
Újra elindulnak.
A ruhatáros nő mellől lemaradt a két asszony. Most egy szürkekabátos fiatalembernek magyarázza.
- Még reggel nála volt a kabát. Kihozta a térre.
- Reggel, - legyint a fiatalember.
A nő ettől majdnem szívbénulást kap; Rémülten tátog.
- Dehát azért talán még megvan , ;. azért még nem adta el; .• ?
Kiérnek a körútra. A ruhatárosnő mellől egyszerre eltűnik mindenki.
Mintha az egész társaság felszívódott volna az idegen arcok kavargásában. Aztán, egész váratlanul, megpitlatja Szivemet, a tulsó oldalon, a
Nemzeti mellett. Mellette a kucsmás férfi, meg a puhakalapos. Ahogy
lenéz a földre.;; - a cigány! A gyerek szinte négykézláb csúszik előre,
hirtelen ráveti magát egy lábra, valami ócska ronggyal dörzsölgeti. Arrébbrugják, Egy darabig üvöltve rohan a férfi mellett.
- Azt a pár fillért sajnálja ... ! ,
A ruhatárosnő egyszerre elgyöngül. Megáll egy hlrdetöoszlopnál.
Aztán lassan fölemeli a fejét és akkor' mindenki ott van előtte.
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- Na tessék!' - mondja Szivem. - O meg itt áll:
A kucsmás is dühös.
- Mindent mi csináljunk maga helyett?
Vonszolják tovább, át a tulsó oldalra. Lajos hirtelen feléje fordul.
- Nekem még be kell mennem az iskolába. - Aztán gúnyosan.
Vagy maga beszél az igazgatóval ? Orvosi bizonyítványt ad?
Lajos még mondana valamit, de a cukrász elkapja a karját.
- Csak én ne beszéljek az igazgatóddal !
- Szivem aztán egy percre leáll valakivel. - Hogy mi van? Elloptak tőlünk egy kabátot.
A ruhatáros nő, Szivem mellől.
- Nem maguktól ... Tőlünk! A tánciskolából.
A cukrász nem is hallja.
- A Palace moziba!
Azzal az egész társaság betódul a mozi előcsarnokába.
A mozi előcsarnokában félhomály. Csak a pénztár kis ablaka világít. Ebben a vékony résben egy ráncos, szemüveges arc hajol a jegyek fölé.
A ruhatáros nő először csak ezt az arcot látja. Oly közel van hozzá,
hogy szinte köszönni akar. Aztán, mintha lebegne a sötétben és most
már egy parányi fényfolt.
Az ajtó nyílik, csukódik. Újabb és újabb alakok lépnek be. Arcok
vibrálnak.
- Az Egér? Itt volt az Egér?
A ruhatárosnő nem látja Lajost. Azt se, aki Lajosnak válaszol.
- Atment a Sörszanatóriumba.
Az asszony szive a torkában ver. - Akkor. a , akkor menjűnk utána.
- Majd ketten utánamennek, a többi ittmarad, - hallja valahonnan a cukrászt.
Az asszony szeme lassan megszokja a homályt. Most látja, mennyien
vannak itt. Gyerekek a falnál, iskolatáskával a hónuk alatt, hosszú szipkából cígarcttáznak. Elszűkült, öreg arcok, boglyas fészekhajaki
- Kaptál cigarettát?
- Két csomaggal az Emkénél.
- Mi van az iskolában?
- Beírtak hiányzónak.
- Nem érdekes.
Valaki egyszuszra darálja a ruhatáros nő mellett.
- Két kőzéppáholy az esti elődásra, földszint zsöllye délutánra, cigarettát, borotvapengét, - A hang távolodik, majd megint' közelebb jön.
- Hozott valamit, mama?
Az asszonya sarok felé hátrál.
Nyílik és csukódik az ajtó.
- Az 'Egér átment a Hiradó moziba!
Szivem gyanakodva:
- Nincs a Sörszanatóriumban ? És ha én átmegyek, akkor sincs ott?
Az asszony a cukrász körül topog.
- At kéne menni ... mondtam, hogy menjünk át.
Szivem hirtelen feléje fordul.
- Még parancsolgat ... !
- Én csak azt mondtam ...
A nő elesuklik. Most megint két gyerekarc ugrik elé.
- Olvastad a második kötetet ?
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- Laci kiszabadul és találkozik Annával.
- Legyen vele boldog. De mi lesz azzal a matrózzal ?
És akkor Lajos lép be a képbe.
- Az Egér itt volt a mozi előtt.
Egyszerre körülveszik.
- Mikor volt itt?
- Láttad?
- Miért nem szóltál?
A cigány kivágódik az ajtón, aztán megint bent van.
- Sehol semmi!
Szivem Lajoshoz:
- Miért nem szóltál előbb?
Én nem láttam ... ki mondta, hogy láttam? Csak úgy hallottam.
- Csak hallottad, - ismétli a ruhatárosnő. - De kitől?
- Mit akarnak az Egértől ? - kérdi egy vékony, szőke lány. Piros
mackóban van, két térde között rajztábla.
Szivem hozzáhajol.
- Ismered?
A lányarajztáblával eltűnik. Szivaros férfi megy át al. clőcsar.nokon.
- Valami differenciájuk van az Egérrel ?
A ruhatáros nő könyörögve.
- Ismeri? Tudja hol van?
- Honnan tudnám ?
Üjabb futár az utcáról.
- Az Egér az Emke előtt vett egy ujságot!
Szivem valósággal ráordít a ruhatárosnőre.
- És maga még itt van!
Az asszony kisodródik. Vaksin hunyorog. Egy lépés balra. Valaki
megfogja a vállát, jobbra tolja.
Az Emke kávéház fényreklámja kigyullad, ahogy a kis csapat odaér. Szivem megáll a sarkon, vesz egy Rádióéletet. Közben, laposan pislogva körülnéz. A cigány és a puhakalapos átszaladnak a Nemzeti 01.dalára.
A ruhatáros nő, Szivem fölött, belehajol az ujságba.
- Nincs itt.
- Ja, - bólint a férfi, anélkül, hogy fölnézne alapból.
A cigány átszánkázik a tulsó sarokról.
- Délelőtt eladott egy kabátot! Gizi mondta, hogy itt a Nemzeti
előtt ...
Ki mondta? Milyen Gizi? - csuklik előre az asszony.
- Hol a Gizi? - kérdi Szivem.
- Most ment el aPajussal.
- Miért nem hivtad át?
A cigány vállat von. Aztán Szivem is vállat von és zsebregyűrt az
ujságot.
- Veszek két mozijegyet,
Az asszony visszakíséri a Palacehoz, mögötte áll a pénztárnál.
- És akkor most? - kérdi, ahogy a férfi hátrafordul.
Szivem lassú, kényelmes mozdulattal tárcájába süllyeszti a jegyeket.
- Két jegyet vettem estére. Az asszony úgyis annyit nyúz, hogy
sose megyünk sehova.
- De az Egér ... a kabát ...

- Már délben eladta ... maga is hallotta.
- De, ha megfogjuk az Egeret ...
- Hát fogja meg! - nevet a férfi és köszönés nélkül kimegy a
moziból.
A ruhatárosnő utánanéz, mint akit fejbevertek. Megrántják a táskáját. Lajos szemtelen, hegyes arca néz föl rá.
- Ezért hajszolódtam egész délután! Ezért nem mentem iskolába?
Hogya végén semmit se adjon!
A gyerekek, az előcsarnokban, körülfogják az asszonyt. Az megvakulva pörög a kör közepéri.
J
- Dehiszen nincs meg a kabát... nincs meg az Egér;;;
- Ki mondta, hogy nincs meg?
- J őjjön csak!
A cigány és a puhakalapos két oldalról megfogják a nő karját, kiviszik az utcára.
- Tudjuk mí, hol az Egér.
A puhakalapos elörcmegy. A cigány rámutat egy cukorkásboltra.
- Mama ... vegyen nekem két Fruttit.
A ruhatáros nő bemegy a boltba és vesz a cigánynak két Fruttit.
Kint az utcán Lajosba ütközik.
- És ha szólok az apámnak. hogy elesalt az iskolából;;;
Az asszonyatáskájához nyúl.
- Ne adja oda! Ne adja oda! - üvölti a cigány.
A tizes már Lajos kezében.
- Üzen valamit az Egérnek ?
És azzal Lajos eltünik.
Egy lány megérinti a ruhatárosnő vállát.
- Nyitva van a táskájá.
- Köszönöm ... - de már abban a pillanatban elfelejti. Megy a
cigány után, félig nyitott táskával.
Bent áll egy büffébcn. A sarokban, fölhúzott térddel, egy férfi alszik.
Arca falfehér, ölében cipó.
- Itt várjon meg.
A cigány kis kerek asztalhoz vezeti a ruhatárosnőt. Az nem is tudja,
ki áll me11ette, ki szól hozzá.
- Mi történt, mama?
A 7, asszonya fejét ingatja és az asztalnak magyarázza.
Ei~:V' kabát ... a tánciskolából ... soha, soha nem történt velem
..vcsmí !
Fröccsös pohár kerül eléje.
- Igyon csak, - mondja a hang. - Hogy is volt azzal a kabáttal?
Aztán előtte a cigány, meg a puhakalapos. És egy símahajú, fekete»aiuszos férfi.
- Ervin tudja, kinek adták el a kabátot.
A ruhatárosnő fölnéz a pohárból és a bajuszos beszélni kezd. 3ársony Géza vett tőle egy nadrágot a Nemzetinél.
- Kabátot. - javít a cigány.
- Nadrágot, - ismétli Ervin.
A puhakalapos nem vesz tudomást a dologról.
- Ha a Bársony Gézának adta el, akkor még vissza tudjuk szerezni.
Hosszúlépést rendelnek. A puhakalapos azt mondja, hogy éhgyomorra
nem tud inni és másnak se ajánlja. A kis gomba asztalon megjelenik
cégy hosszúlépés és négy zónapörkölt.
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Ervin a második hosszúlépés után:
- Lehet, hogy mégis kabát volt.
A cigány:
- Mamuska . , . fizet még egy zónapörköltet ?
A ruhatárosnő fizet. Aztán fényképeket húzogat elő a táskájából.
- Jolikával fürdünk a Balatonban. Jolika a kislányom ... szamárköhögést kapott.
- Gyerünk mama! - hallja a cigányt,
A puhakalapos úgy áll kint a büffé előtt, mint aki már régen várja
a többieket. A cigány és a ruhatáros nő kilépnek az ajtón. Akkor megfordul a puhakalapos és átvág a másik oldalra.
Az asszony megint a mozi előtt van. Megpillant egy ismerős arcot.
Odalép hozzá és azt mondja.
- Most... most már meglesz a kabát.
Szivem, a cukrász, valahonnan felülről néz rá. Belekarol egy pufókarcú nőbe.
- Azt hiszem, bemehetünk.
Eltűnik a moziban.
A ruhatárosnő előtt nincs senki. Cigány rángatja a karját.
- Most ne a képeket nézze!
Elindulnak egy hosszú, sötét utcán a mozi mellett. A cigány közelhajol az asszony arcához.
- Mama ... mamuska ... - suttogja dallamosan - mit gondol, miért
csináljuk ezt? Erről még nem is beszéltünk ...
Bicikli ciripel mellettük, aztán csönd lesz. A ruhatáros nő megkérdi.
- Mennyit akarsz?
- Ezt a barátommal is meg kell beszélni.
A puhakalapos a sarkon áll egy lámpa alatt. Amikor a másik kettő
odaér, megzörget egy redőnyt. A falon krétával: Falatozó. - Aztán lejjebb. - Gulyás ötven fillér, billiárd tíz. A redőny alul, vékony résben meghasad. Sovány, kopasz fej tűnik
föl és szinte az utcakövek közül kérdi.
- Ki az?
Ahogy megpillantja a puhakalapost, kissé följebbtolja a redőnyt.
Ök hárman, belépnek és a redőny le csukódik mögöttük.
- Mit akartok? - kérdi a kopasz. A széles, váróteremszerű szoba
közepéri áll, hosszú, elnyujtott mozdulatokkal vakarja a hátát.
Széket tólnak az asszony elé. Az csak egy-egy részletet lát a szabából. Agyat a sarokban, kövér, női kezet a takarón. Asztal vasalódeszkával. Megvakult állótükör. A nő megfordul az ágyban.
- Ki van itt, Géza?
A kopasz a cigánynak felel.
- Két hete nem is láttam az Egért.
A ruhatáros nő a székről.
- Beengedtem a ruhatárba, hogy ő majd segít és akkor tessék!
A puhakalapos legyint, közelebb lép Gézához.
- Ervintől hallottam a Sörszanatóriumban.
- Az Ervin jobb, ha befogja a száját!
A cigány közben leült az ágy szélére, onnan mondja,
- Az Ervint nem ejtették fejre.
A ruhatáros nő ül a széken, egyedül, elhagyottan. Senki se törődik
vele. A falon újság fakeretben. Ez még ti Ial atozóból van? Egy kéz le-
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emeli, belelapoz. Kövér arc tűnik elő az ujság mögűl. Ki ez? Vendég?
És most csak itt ül és vár? Egyáltalán, mikor jött be ?
A ruhatárosnő fel szeretne állni.
- Dehiszen itt már nincs vendéglő ... láthatja ...
A kövér ásít egyet, visszaakasztja az ujságot. A ruhatárosnő mozdulni se tud, úgy elzsibbadt.
A cigány megfogja a karját.
- Mehetünk mamuska.
- Itt már nincs kiszolgálás, - dadogja az asszony.
A kopasz felnevet.
- Nincs kiszolgálás! Nagyon jó! - Felhúzza a redőnyt és ahogy
lecsapja mőgőttük, megint azt mondja, - Nincs kiszolgálás!
Kint vannak az utcán. A ruhatárosnő a fal mellett tapogat. (Gulyás
ötven, billiárd tíz ...)
\
- Mama, - hallja a cigányt. - Kaptunk egy címet.
Az asszony feje előrecsuklik. Kis papírhajó esik le a kalapja széléről. Aztán még egy... még egy ...
Az egyiket elkapja, forgatja, hajtogatja. Ki tette akalapjára ? Hol?
Mikor ? És most hová mennek? Kihez? Milyen utcába? És milyen utca
ez ... ?
A papirhajó kiesik az újjai közül, A cigány halkan füttyent az utca
végén.
- Mamuska ... !
A ruhatárosnő elindul a fal mellett.
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ESZMÉK É S TÉNYEK
Mialatt a 'I'héátre Francatsban
az »Angyali üdvözlet-s-et játszották
s egy másik párisi szinház a felújított »Proteus-s-t mutatta be, az idei
év február 23-án meghalt P a u l
C l a u d e l, vállán 87 esztendővel
és annak a sok-sok dicsőségnek
terhével, amely megkésve árasztotta el. »Ime, az ember befejezte végső vállalkozását« idézhetnők rá
a »Tete d'Or« ragyogó meséjéből,
de bízvást máshonnan is, hiszen
Claudel valamennyi művében kifejezésre jut az a gondolat, hogy
a halál nem egyszerűen elkerülhetetlenség, amellyel szembe kell
néznünk, de nagyszerű feladat,
amely teljesítésre vár. A halált szerinte míndenképen »fogadni« kell
tudni. Ha pedig keresztények is vagyunk, legyünk tisztában azzal,
hogy »a keresztet nemcsak ácsol ni
és nézni tartozunk, de rá is kell
szállanunk«. »Szabadulva így miridattól, amit az emberektől kapott«,
immár a szerző is felhágott a legmagasabb Iópcsőf'okra, hogy »birtokba vegye az óriási Ol tárt«, »találkozzck Teremtőjével s megismerje igc!zi nevét«, hogy »tökéletes egységbe olvadjon a maga eredetévcl«, Mert hogy mi ndcz nemcsupán poézis, de élet L;S átélés is
volt nála, nyilvánvalóan mutat.ják
utolsó szavai, amelyekkel barátait
ej bocsátotta: »Hagyjatok magamra.
Nem félek attól, hogy meghalok.«
Ezek közott a barátai között volt
G e o r g e s C a t t a u i is, ak i nemsokkal utána személyes emlékekkel
teleszött tanulmányt id Claudel.röl a C r i t i q u e számára. Mielőtt
azonban ennek ismertetéséhez fognék, hadd szóljak előbb a T a b l e t
mogemlókozósórőt,
amelyet E r n e s t B e a u m o n t irt. Beauruont
ugyanis, miután nem-francia közönséghez fordul, nagyobb súlyt
fektet az adatszcrüségre s ezzel ne-
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künk is megkönnyíti Cattaui világnézeti és esztétikai rnéltatásának
megértését. Ilyen módon azután gondolom - mi is lerójuk adósságunkat, amely bennünket, mint katolikus folyóiratot, Claudel irányában terhel.

*
Claudel halálával annak a nagy
triásznak utolsó tagja távozott,
amely a francia irodalmon uralkodott a két világháború közőtt. Claudel, Gide és Valéry, akik színte
egyidőben születtek 186tl, 1869 és
l871-ben - s mindhárman megérték a késő öregséget is, a legmagasabb szinten képviselik koruk eltérő jellegzetességeit. Claudel került azonban legkevésbbé az eszmei és érzésbeli divatok hatása alá
s így, miként ő maga, a legidősebb
túlélte rang társait, műve is időál
lobnak látszik, mint azoké.
Ellentétben Gide-del is, meg Valéryvel is, Claudel nem szorítkozott
önmagára, nemcsupá n a saját érzéseinek
hullámzását elemezte,
vagyasajút szellemének tekervenyeit kutatta. Az ő szcmlclúdcse
kifelé és fölfelé irányult. A választott témák széleslőörűsóuével, a tárgyalt kérdések alapvető voltával,
költői

nek

művószeté

mlnűségével

Claudel olyan egyetemesséarc tudott emelkedni, amely páratlan cl.
modern idok ben. Az a vilúetapasz-

lal ás, amelyhez a diplomáciai szolgálat juttatta, Európa külöribözó
országai mellctt Amerikának és
Ázsiának is első kézből való megismerése', v issvatükröződ ik nemcsak
a környezeten, amelyben hőseit
szerepeltetí, de a problémák nagyszcrűsógón is, amelyekkel fogblkozik. Kivetettség és szcnvcdés, lemondás és mcgf'osztottsáa, m indezek valóban nélkülözhetetlen elemei az emberi sorsnak az (j szemléletóben, de csak az öröm órtcl-

mében birnak jelentéssel a költő
számára, annak az örömnek értelmében, amelyet szerezhetnek és
kell is szerezniök, a misztikus örömének, »az Istennel való pajtásság örömének«, Bármilyen hibákat
találjunk mi magunk vagy mások
Claudel gondolkodásának menetében - jegyzi meg Beaumont - , az
bizonyos, hogy nyoma sincs benne
a jansenizmusnak, gyanúja sem
merülhet fel nála a manicheizmusnak, s nem fogható rá az sem, hogy
önelégülten teregetné elénk az emberi bűnösséget. Nem kétséges
uzonban, hogy Claudel lényegesen
az öröm költője, markos, egészséges és túláradó, s hogy napjainkban ezzel még a keresztények közt
is ritkaság.
Claudel esztétikai és vallási fejl.idése párhuzamosan haladt. Szá-

mára az irás művészetc az »önkeresztcnyítés« eszköze is volt. Mint
.Joseph de Tonquedec atyának írta
i917 júniusában egy levélben, ameíyct a francia pap közzé is tett
Claudelről szóló könyvében: »Amikor írok, tökéletesen távol van tő
J0m a gondolat, hogy önmagában
is szép, amin dolgozom, vagy hogy
gyönyörűséget kelthetek vele.
A
költészet számomra erős és mély
érzések kifejezése, eszköze annak
rt kűzdclemnck, amelyet értelmem
valamennyi területének és lelkem
valamennyi képességének fokozatos
evangelizálásáért vívok ama nap
óta, amelyen megtértem.« E levél
keltekor több mint 30 éve mult annak a karácsonyi napnak, amikor
Claudel a vecsernye alatt a párisi
Notre-Dame székesegyházban állva
··köz(~l a második oszlophoz, a bejárat felől a szószék irányában,
jobbra azon az oldalon, ahol a sekrestye van", egyszerre csak - hitt.
Előkészítette erre a hitre gyomorrákos nagyapjának halála és Rimbaud forgatása, azé a költőé, aki
m i .. denki másnál nagyobb befoJ,';lssal volt reá. Amíg azonban tel.cscn összebékélt a hittel, amely vá-

ratlanul lépett a szivébe, négy további évnek kellett elmúlnia, míalatt Pascal és Bossuet, Aristoteles
és Dante, és Emmerich Katalin volt
az olvasmánya. Ugyanakkor fogott
hozzá első szinműve, a »Téte d'Or«
első változatának és a »La Ville«nek megírásához. Mind a kettő a
szimbolikus hagyományból fogant,
különös és homályos mű, Az első
még tétova célzás az egyéni sors
keresztény megoldására, a második
már kiterjeszti ezt a megoldást a
társadalomra, egy theocentrikus
közösség formájában.
Beaumont szerint négy szindarabon nyugszik Claudel drámaköltői
tekintélye: »Partage de Mídi«,
»L'Otage«, »L'Annonce faite il
Maríe« és »Le Soulier de Sat.in«.
Legismertebb az utolsó kettő: az
»Angyalí üdvözlet« és a »Selyemcipő«. Mindkettőt már negyedszázaddal ezelőtt lefordították csaknem valamennyi európai nyelvre.
Az »Angyali üdvözlet« különösen
gazdag jelképességben és a csúcsait
fedi fel annak, hqgy hová emelkedhetik a moralitás-játék, ha a hagyományos középkori formát egy
nagy költő teszi magáévá és fejleszti tovább. A szeretet csodás hatalmát és a Misztikus Test egységét
érzékeltetik ennek a drámai költeménynek elragadó jelenetei, amely
a többszöri átdolgozás után egyszerűségével és világosságával Claudel
egyik legfinomabb alkotása lett. A
Violaine-től követelt áldozat, semmi kétség, nagyon is keménynek
tűnik fel
nekünk, elviselhetetlen
gyötrelemnek, ugyanúgy, miként az
»Otage-s-ban Sygne megpróbáltatása felülmúlni látszik a teremtett
ember erőit, az »Angyalí üdvözlct«ben azonban az áldozatot Isten-adta örömmel hozzák meg és a szerenlök mindegyik esetben nem anynyira élő személyek, mint jelképes
alakok.
A »Partage de Midi-s-ben éri el
Claudel az emberi érzések legdúsabb teljcsséget és legmagasabb
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fokát, ebben a darabjában azonban
a feltehetően »rnegváltó kibontakozás« talán a legmesterkéltebb és a
legkevésbbé egyértelmű. Az a mű
ve, ahol a szemhatár a legszélesebb
és a legmélyebb, mindenesetre a
»Selyemcipő«, ez a hosszú drámai
költemény, amely kétségkívül az
egész modern irodalom legnagyobb
remekei közé tartozik. A dráma lényegében az egész emberiség drámája, legalább is azoké az embereké, akik egyáltalán tudatában
vannak a maguk természetének és
rendeltetésének. A XVI. századi
környezet, Spanyolországgal. mint
az uralkodó hatalommal, az Uj Világ birtokosával és a katolikus hit
őrével a protestantizmus és az Izlám ellenében, módot ad a szerző
nek arra, hogya legtágabb síkon,
a hősköltemények médján fejtse ki
témáit. Férfiakat rajzol meg, akikben dühöng a hatalmi akarat és az
érzéki szenvedély, de lappang bennük a vágyakozás is Isten után, és
nőket, akik a claudeli dráma szokásos szerepét játsszák: szándéktalan ügynöke! Istennek, akik pusztulást visznek a férfi életébe, de a
végső feladatuk mégis az, hogy a
férfi tekintetét elfordítsák a földről, fel az ég felé. A cselekmények
annyira gazdagok és annyira bonyolultak, akkora szélességben zsibonganak s oly nagy mélységekbe nyúlnak, hogy vázlatos méltatásukhoz is
külön tanulmány kellene. Ez a darab gyöngéi ellenére is, amilyeneket minden nagy alkotásban találunk, maradandó értékű pompás
teljesítmény.
Külföldön, kiváltképen Angliában
a közönség Claudelt főleg mint
szinmüírót tartja számon, világirodalmi hirneve azonban legalább
ilyen mértókben támaszkodik a lírai költeményekre, amelyek közül
~. »Cinq grandes Odes« a legfontosebb. Claudel, akiben nagy és sok
az eredetiség, teljesen idegen attól
fl formai
hagyománytól, amelyet
Valéry képvisel. Verselése, amely-
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ben, mint mondja, »nincsen se rím,
se mérték«, végletekig hajlékony
és az eleven beszédtől a bibliai Iönségig szárnyal, méltóságosan hömpölygő ritmikával és szóképek kifogyhatatlan halmozásával. Azt a
modorosságot, amelyet a kisebb
mondattani akrobatikában tanúsít
ilyenkor, kevésbbé kifogásolhatjuk,
mint belesiklásait a fellengzősbe
és dagályosba. ám ez az utóbbi is
olyan hiba, amely óhatatlanul hozzátapad a nagy stílushoz, s Claudelnél is, miként Hugonál. elégségesen megvan a legfinomabb fajta
poézis ahhoz, hogy ellensúlyozza.
azt, ami merőben retorika.
Claudel nemcsak nagy költő volt,
de pezsdítő és lendítő erő is Franciaország életében. Annak a nemzedéknek, amely az első világháborút megelőző és követő években
érte el érettségét, Claudel és Gide
volt a mágneses pólusa, amelyeknek vonzását nem kevesen egyidejűleg érezték. Riviere tépelődései,
aki hajlott mind Claudel sürgetései,
mind Gide csábításai felé, jól mutatják ennek a nemzedéknek zavarát, amely irányt keresett, és a hatások ellentétét, amelyeket a két
író gyakorolt. Volt idő, mínt tudjuk, amikor még Gide is olyan látszatot engedett meg, mintha ő is
sodródnék Claudel bűvkörébe, de
azután mégis kiragadta magát, mert
hűtlenségnek. árulásnak
tünt fel
előtte, ha teljes szívvel fonódnék
oda valami máshoz is, mint a saját önfejű és szeszélyes természetéhez. Ehhez a híres esethez, amelyről Claudel és Gide leveleinek közzététclével kapcsolatban én is irtam annakidején, Beaumont is hozzáfűzi: »Senkí nem vonhatja kétségbe Claudel katolikus meggyőző
désének szilárdságát és szándékainak kitűnőségét ebben a térítő Iáradozásban,de a mód, ahogyan végezte, megerősíteni látszik azt a hiedelmet, hogy a hivatásos diplomaták a legkevésbbé tapintatos emberek közé tartoznak.«

Természetes azonban - fejezi be
Beaumont - , hogy azok az apró
győngeségek, amelyeket
akár az
emberben, akár a műben észlelhetünk, mitsem vonnak le egyiknek a
nagyságából sem. Claudel halála
után nem maradt Franciaországban
sem író, sem költő, akit még hozzá
mérhetnénk, s a veszteséget nemcsak Franciaország érzi, de átérzik
a világ minden részében mindazok,
akik
a
keresztény
műveltség
nek kimagasló fontosságot tulajdonítanak.
Olyan hosszú és míndvőgíg termékeny élet, amilyen Claudelé volt,
ugyancsak ritka a francia irodalomban - állapítja meg a másik
tanulmány szerzője, Cattaui. Victor
Hugo például, aki 83 éves korában
halt meg, már jóval előtte abbahagyta írói tevékenységet. Claudel
kezéből viszont csak a halál ütötte
ki a tollat: ott állt meg az egy
mondat közepén, az lzaiás könyvéről készülő magyarázatban, amelyTől Claudel a mult novemberben
ugy nyilatkozott, hogy különös fontosságot tulajdonít neki. S Claudel
ösztönös megérzéssel helyesen is
cselekedte, hogy nem pihent meg emeli ki Cattauí, A helyzet ugyanis
az, hogy Claudel már 68 éves volt,
amikor súlyos betegség érte, s ha
akkor, 1936-ban meghal, munkássága talán soha nem részesül a csak
utána következett hivatalos elísmerésekben. Enélkül pedig legnagyobb költeményeinek zöme, köztük a »Háromhangú kantáte«, az
-Öt nagy óda«, a »Jeune Fille Violai ne« második verziója, vagy legnagyobb prózai műve: a »Connaissance de I'Est« - aligha jutott volna el a nagyközönséghez, jóllehet
ezek jelzik a csúcsokat, amelyeket
már felül sem haladhatott. MellesJeg megjegyezve, T. S. Eliot jelentette ki nemrégiben: Claudel nagysága abban van, hogy ilyen hoszszú életen át meg tudta tartani ezt
cl szinvonalat.

Akadnak a fiatal kritikusok között némelyek - folytatja Cattaui
- , akik csak egy mogorva, zsérnbes főpap-félét akarnak látni Claudelben. Ezek elfelejtik, hogy Claudel kezdetben »vadernber« volt, lázadó forradalmár, akit örökös türelmetlenség fordított szembe környezetével; hogy vidéki családból
születvén, amelynek békességét parázs veszekedések zilálták szét, szegényen, háta mögött egy elmebeteg
nővérrel, magára hagyottan és egyedül vágott neki az ismeretlen utaknak; hogy hosszú időn át messze
Páristól, a közönségtől és írói köröktől kicsiny konzuli hivatalokban
éldegélt s ott a teljes elszigeteltségben dolgozott művén, amelynek
szelleme és stílusa merőben ellenkezett a századforduló ízlésével. Miként Merleau-Ponty emlékeztet rá,
»Claudel drámáinak világa minden
másnál kevésbbé megszokott és értelemmel is minden másnál kevésbé ragadható meg«; a »Selyemcipő«
költője »soha nem visz színre uralkodókat vagy nagy személyiségeket, akik ne lennének valójában
nevetségesek«; »a képtelen részletek nyüzsgésében«, ebben a tobzódó kaoszban »riincs semmi, ami első hallásra tiszteletet kcltene«, Am
»ha a világ egy költemény, akkor
a véletlenek és ellentmondások teszik azzá«, és Claudel, mint tudjuk, »soha se szünt meg imádni az
elvet, amely működik ebben a zürzavarban«, S az idő szerinte »az
eszköz, amely rendelkezésére áll
mindeneknek, amik azért lesznek,
hogy ne legyenek többé".
Merleau-Ponty azonban azt is állítja, hogy Claudelben »a legkitárultabb költő« a »legzártabb embert« takarja. Erre feleli Cattaui,
hogy ő, aki 33 éven át élvezte Claudel barátságát, tanúsíthatja, hogy
a tompa, nehézkes, sőt nem egyszer, mint maga vallotta mosolyogva, nyers és durva, rámenős és
mérges nagykövet külső kérge alatt
egy megvénült »enf'ant terrfble« if-
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júi szive zakatolt, s tanúsíthatja
azt is, hogy ha a kéz Claudelnél
olykor Ézsaué, a hang mindig Jákobé. Claudel maga volt az első,
aki nemcsak felismerte, de ki is
gúnyolta a saját ügyetlenségeit, figyelmetlenségeit és balfogásatt. Sű
rűn beszélt magáról
úgy, mint
»csúf emberről«, neveletlen kamaszról, lassú észjárású valakiről,
mint »pöífesz kakasról, aki semmitsem ért a kacsából«. Négy hónappal halála előtt is, amikor már
nyakig merültek a Proust és Sainte-Beuve körül támadt vitába,
ártatlan képpel vetette közbe:
»Lám, míndlg megvolt a hibám,
hogy gyakran beszéltem olyan dolgokról, amikhez voltaképen nem is
értettem. Oka nyilván, hogy volt
bennem mindíg nagy csomó ostobaság ... No, mi az, nem is tiltakoztok ellene ?« S ha ezt még kópéságnak, hamiskás humornak érezhetjük is - fűzi hozzá Cattaui - ,
az igazság az, hogy Claudel elfogultság és önelégültség nélkül ítélte meg önmagát. Tudta, hogy tele
van ellentmondásokkal. Szerette hivatali kötelességeit, de nevetett a
»bohókás« megtiszteltetéseken, amelyekkel kitüntették; tüskés és lenyűgöző, szigorú és kedélyes, mohó
és elforduló; durva kirohanásoktól
sem riadt vissza, mégis elvárta,
hogy mindannyian dícsérjék; egyfelől elégedetlen és ócsárló,
másfelől a derűlátás és a lelkesedés
szítója; alázatos, de belenyugszik
fogyatékosságaiba ; pirulás nélkül
»farizeusnak« mondja magát »a
legkicsinyesebb f'orrnában«: polgár
ő, egy »Iörtelmes kispolgár, fukar
és önző, bedeszkázott szívű, akit tökéletesen hidegen hagynak a felebarát gondjaí«, ám mégis fölébe
tudja helyezni a Másikat a nőn keresztül önmagának »cgészen a test
és a lélek elvesztéséig«; röviden
szólva, Claudel tisztában van azzal,
hogy mi minden terheli számláját,
de pillanatig sem kételkedik üdvössége, helyesebben az isteni kö-
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nyörületesség felől; meglepően ösz-harapós egész, s mégis
annyira gyöngéd, hogy nem tud elképzelni édesebbet e földön, mint
egy gyermekfejet, amely az övére
símul.
Mindazok magyarázatául, amiket.
most előadtunk, Cattaui hajlandó
elfogadni Claudel következő sorait:
»Mit tudunk mi Isten akaratáról,
amikor az egyetlen mód számunkra, hogy megismerjük, az, hogy ellentmondunk nek ?« S Claudel
nagyságának kulcsa talán éppen az
ellentéteknek ez az egybeesése, a
költői érzékenysé gnek és a paraszti
keménységnek. az érzéki vágynak
és a lelkiségnek ez a megdöbbentő
ötvözete, az a tragikus küzdelern,
amelyet »a láthatatlan vív minden
látható ellcn«, Ezért van az, hogy
Prouheze, Claudel kedvenc hősnő
je, miután a Szűzanya lábához rakta cipőjét, már csak sántikálva tud
elmenni a tiltott légyottra.
Claudel
mondja Cattaui megértette, hogy a keresztény ember nem úgy él, mint az antik
bölcs: a kiegyensúlyozottság állapotában, hanem konfliktusok között. »Nincs egyetlen cselekedete,.
amely ne járna következményekkel. A folytonos alakulás állapotában érzi magát. Abban a drámában, amely előtte pereg, nem házasságról vagyegyszerűen halálról
van szó, hanem az örökéletről vagy
az örök halálról. S neki magának
is szerepet kell vállalnia benne,
nem mínt fiktív játékban, hanem
mint az emberiség örök drámájában« - írta Claudel 19D9-ben Gidenek. Claudel tehát az a költő, aki
»mindent eggyé rak«, aki »egymással kapcsolva a dolgokat, megértésükhöz segít minket«,
Nem csoda így, hogy »Claudel a
világmindenség poétája, aki a legkülönbözőbb ihleteket meríti Kínából és Afrikából és Amerikából,
ahová diplomáciai küldetései vitték, ugyanakkor azonban egyike a
legélesebb szernű, a legtágabbra
szefüggő
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nyílt, a legelevenebb európai szelJemeknek, akik nem tudták és nem
tudják mcgosztottnak, szétdaraboltnak látni a természetet. Claudel
mindazok kőzött, amik vannak, felfedezi és megmutatja a hatalmas
kerí ngést«. Mint maga számtalanszor hangoztatta: nem azok közül
való, akik jansenista aszkézis módJár" tulzettan sanyargatják a testet, de azok közül, akiknek szemében a világ egyetlen örök himnusz
él Teremtő dicsőítésére s akik számára Szent Agoston szavai szerint
-rnég a bűn is szolgál valamít«, S
il teológus F'riche Claudel-tanulmányaiból idézve megállapítja Cattaui:
«Claudel - s ebben talán inkább
I3onaventurát, mint Aquinói Tamást
követi - nem lát semmi hézagot,
még kevésbbé ellentmondást a természetinek és a természetfölöttinek
világa között.« És ha Claudel
ugyanakkora hévvel, mint gátlástalansággal tárja elénk észrevételeit és benyomásait költőkről. festökről, zenészekről vagy építészekről, a szinpadi művészetről és az
egyházi művészetről, városrendezésről és politikáról, élettanról és geológiúról, patrisztikus szövegmagyarázatról és a színek elméletéről,
optikáról és csillagászatról, nyelvészetről és mísztíkáről mindezt
azért, mert előtte mindezek és az
összes többi alkotások, ismeretek
és tudományok összefüggenek egymással. "A lélektan egyik tévedése
- úgymond - hogy valóságos létet tulajdonít azoknak a széttagolásoknak, amelyeket a bölcselet a
tanulás könnyebbsége okából végez
az emberi képességek között, mintha bizony elzáró falak lennének
köztük, vagy zsilipkapuk, amelyeket külön gombnyomással kellene
időnkint felemelnünk. Mert hiszen
szó sem lehet erről. Nem érzéki fogékonyságunk az egyedüli, ami
érezteti, sem az akaratunk, ami
akartatja, sem az értelmünk, ami
érteti velünk a dolgokat. Mindezek
a fogalmak csak arra szolgálnak,

hogy meghatározzuk velük a módot
és az irányt, ahogyan és amelyben
képességeink együttesét alkalmazzuk.« S érdekes, hogy Claudel feltevései és megfigyelései olyan nagytekintélyű tudósokat késztettek kutatásra, mint Hans André kölni és
Fr. Buytendejk gröníngeni profeszszort. Jacques Maritain pedig nemrégiben azt mutatta ki, hogya legmodernebb biológiai elméletek sorában is több olyan található, amely
Claudel műveiben bukkant fel elő
ször.
Ellentétben tehát a századvégi
dalnokok és dekadens esztéták sápadt, vértelen, meggörbedt és siránkozó alakjaival, Claudel a hódító költő acélosan férfias és egészséges zsenijét testesítette meg. Legnagyobb elődeinél is kiérezte ezt
a beteges rokonszenvet a halállal,
ezt a tetszelgést a lelki-testi nyomorúságban, ezt a közösködést
mindazzal, ami sötét, röviden: azt
a balszerencsét, hogy embernek
kell lenniök. Visszahatása rájuk »a
mindenség szenvedélyes szerelme«,
a keresése, gyüjtése, feldolgozása,
színrevívése annak, ami a kereszténység tragikus felfogásával szemben rávilágít a kereszténység -svezedelmes és könyörületes arcára«,
látványos
magasztalásaként
»a
mennynek, amely megnyílik a szeretetnek már ezen a főldön«, Valójában a renaissance fénykorában
és a tridenti zsinatból kisarjadt
művészetriek felelevenítése az, amihez Claudel a mult század végén
hozzáfogott.
Claudel költészete az életnek abban a bugyogásában talált rá forrására, amelynek minden természetes formája a kimeríthetetlenség és
végtelen változatosság veretét viseli. Claudel szemrevételezi, kutatja
és vizsgálja a teremtés egész skáláját. Megfigyeli az összességét és
a részleteket: nemcsak a héjat, a
pépet, a magcsontot. a belet és a
folyadékot a magcsont és a bél között, hanem azt is, amit Cézanne
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mintázottságnak nevezett, vagyis a
dolgok modulációit és melódíáját,
Éppen olyan türelmes, mint szenvedélyes kíváncsísággal a létezők
benső lényegébe igyekszik hatolni.
A természetnek ez a "dühödt és
mohó« szeretete ösztönzi arra, hogy
beleélje magát a létezők idejébe még a növényi növekvés rezgéseibe
is - , a létezők helyébe, fekvésébe,
formájába, szerepébe. Mulékony
alakzat uk, szinkevert nagyszerűsé
gük hangokat és félhangokat üt meg
a lelkében, amelyek zenévé és ritmussá válnak. Innen Claudel prózajának és verseinek jellegzetessége: halmozások és hirtelen el pihenések, meredek ívelések s váratlan
megszakadások, gazdagon hullámzó
ütemek és belső rímek, amelyek így
együtt a Biblia, sőt a Korán verseire is emlékeztetnek. Tobzódó
sokszólamúság, amibe belejátszik az
is, amit csupán a szív tud meghallani. Claudel maga mondta: »A költemény nemcsak a betűkből áll,
amelyeket szögek módjára tűzöge
tek, de abból is, ami fehéren marad a papiron.« A szerteszórt képek is, amelyekről első érzésünk,
hogy össze sem illenek, ugyanabban az egy irányban hatnak s
Bergson szavaival élve »tudatunkat
arra a meghatározott pontra terelik,
ahol egy közvetlen megismerést kell
mcgragadnunk«,
Claudel meg volt győződve arról,
hogy egy művészi alkotás soha sem
lehet remekmű önmagában. Az is
kell hozzá, hogy kapcsolatban álljon azoknak az eszméknek és kifejezéseknek összességével, amelyeket a korszak hoz fel az emberi lélek mélyéről. S nyilván helyesen
is látta - teszi hozzá Cattaui - ,
mert az alkotásról ugyanazt mondhatjuk el, mint amit a »T'eremtésről« mond Claudel: öröktől fogva
örökké tart és »soha nem szűnik
meg benne a Iolytonosság«. A jelen tehát olyan óriási terjedelm ű,
hogy nincs és nem volt semmi, ami
bele ne tartoznék. Szent Agostonnal
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együtt Claudel a történetet »egy
mérhetetlen melodikus tételhez- hasonlítja, amelyre »valamí bensőnk
ben levő dolog fülel és nemcsak
fülel, de feleletre is késztet, összhangban az eseménnyel, a mi sajátos módjainkon. S így van az,
hogy felrévlik előttünk: Isten a világot nem annyira a szinpadi fordulatok sorozatával, mint a türelmes és meggyőző unszolások útján
teremti. Mindaz, amit az emberiségnek
sikerült
összehordania,
együttes és önkéntes erőfeszítéssel,
hogy eleget tegyen e zene homályos ösztönzésének, mindazok a látóhatárok, amelyeket szüksége volt
megnyitnia egyiket a másik után!
ez az egész tétel, amelynek megszállottja lett, teljességgel úgy,
mintha megértette volna, s amelynek folytatásán töri a fejét! s hogy
ne szóljunk egyébről, mint a művé
szetről, erről a bizonyságról. erről
az adattömegről. a késztetésnek erről az intézményéről, amelyet szakadatlanul megújít a mi beleegyező képességünk! mindazok a rendezettségek körülötte, amelyeket az
ember cserélget, hogy kipróbálja
önmagán avisszahatást ! Ah, az
élet valóban túl rövid! Nem lesz
igazán senki, hogy felismerje és
számba vegye és megszólalásra birja mindezt, hogy elragadja tőle
előbb az iront s azután a tollat,
hogy megfejtse a jelentését mindeneknek, hogy kíbogozza a szavak
és szófűzések segítségével a szervesen megnyilatkozó szándékot, hogy
újjongjon mindannak, amit a természet és Isten jelenlétében szült
a válasz szövcvénye ?«
Aki mindezt számba veszi és felismeri - miért hallgassuk el? Claudel lesz, ő maga. A modern
világ éjszakájában - mondja Cattau i - olyan ő, mint Pallas baglya: lát azokkal a nagy kerek szemeivel, amelyek inkább hallani látszanak, vagy még inkább, miként
a fényszórók, kivetítik az éjszakába a saját vllágosságukat, az ő

nagy fénynyalábjaikat. Hogy saját
kifejezésével éljünk, azt kell mondanunk Claudelről, hogy szemei iszszák a kicsorduló serlegét, amelyet
Istenének nagylelkűsége nyujt neki; hogy szemei nemcsak a külsők,
de a belsők felé is tekintenek; végül, hogy hasonló azokhoz a jelképes állatokhoz, amelyekről Szent
-János beszél, azokhoz az állatokhoz,
amelyek kívül-belül szemekkel vannak tele.
Igy jut Claudel ahhoz, hogy arra tanítson minket: »a múló dolgok
mind az Istent tükrözik: a teremtmények nem csupán művei a Teremtőnek, de magukon viselik az
O kézjegyét ís; megannyi váltó,
amely a végtelen bölcseség és könyörületesség terhére került forgalomba ... « »Isten akarja, hogy türkésszünk, kutassu nk és nyomozzunk, hogy átüssük a felületet és
egész szellemünkkel, egész szívünkkel és teljes erőnkből alája hatoljunk ... hogy az írott igét az élő
.gével Iejtcgessűk.« Claudel szólítja, hívja »a Szellemet, ugyanazt a
Szellemet, akit a próféta látott egyszeriben felszáguldani a horizontnak mind a négy sarkán«, S akkor
világossá lesz előtte: »Minden lelket kap az Irásban, minden egymásba fogódzik, minden színessé
válik, minden összeáll, minden felfedi magát, a tagok és a szervek
mindenünnen kapcsolataikba gyűl
nek, egyetlen valaki ugrik hirtelenében talpra, mint Keresztelő János, és útnak indul. hogy hirdesse
és jelentse az Igét !«
Ennek a kozmikus szimbolizmusnak kulcsát is megadja Claudel,
amikor írja: »Hosszú ideje már, igazúban attól a sötét és esős karácsonyi délutántól kezdve, amikor
megrészegülten,
támolyogva
és
megdöbbenten léptem ki a NotreDameból, elmélkedem ezekről a
kérdésekről: ha Isten van, hol van?

s miután megígérte, hogy rru IS ott
leszünk, ahol O van, akkor melyik
az a, nem akarom mondani: térség, de az a mező, az a szérű, az a
szentély, amelyet szabad lesz megosztanunk Vele? Erzem jól, hogy
ez a teremtett világ, amely csak
példázatok és jelentések csődülete,
nem alkalmas az O befogadására,
hiszen ellenkezően: O tartja azt három ujjára függesztve.«
Attól a
naptól kezdve Claudel hivatásának
ismerte fel, hogy közölje a lelkekkel azt a »mcgrendítő tébolyt«, azt
a »tombolást«, amelyet az Élőnek
tekintetében olvasott. Orizve bensejéri Isten csókjának égését, az elragadtatás emlékét, nem hall mást,
mint a forrás bugyogását, az örök
vizek szökkenését és Isten parancsolatai felé vezetget minket: hogy
megízleljük annak a bölcseségnek
zenéjét, amelytől mézzel és vízzel
telik meg a száj és a lélek.
Claudel - fejezi be Cattaui természeténél fogva rokona az ős
atyáknak és a prófétáknak. Semmisem elég neki, semmisem elégíti ki.
Aron köntösét szeretné magára ölteni, amely az egész földkerekség.
Olyan, mint egy uj Noé, aki bárkájába gyűjti mindazt, ami van. Válogatás nélkül, mert hiszi, hogy »az
összes létezőknek, jóknak és roszszaknak fölébe borul Adonai írgalmassága«, a Mindenhatóé, akinek
arcáról leolvasta a szánakozást.
Egyik kezével a Könyvek Könyvén.
másikkal a Világegyetemen folytatja a nagy szimbolikus vizsgálatot,
amely tizenkét századon át az egyházatyák és a művészek foglalatossága volt. Türelmetlenül keresvén
a mennyet, régóta várta a pillanatot, hogy belephessen oda. Már itt
puhatolta az akkordokat, amelyek
immár hangzanak neki, jelentve az
örömet és a megpihenést és a felkenetést, amit semmi többé meg
nem zavar.
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A KIS ÚT
» . " meri szeretem az ilJNn ill!ellilf"ns olrlls1ttányokot, és SZ",
retem vaUásos nézeteimet hozzáériőkkel ldcsrrélni. 1:;n ugyani"
i.qazán jó kereszténynek tartom maoam, ha nem is vagyok ann.1]ira bigott, hogy minden vasánwp a templomba. szaladjak. Kiiliinben is sokkal jobban tudok a seabad termész-etben, ell.1J szép erdőben imádkozni, mint az emberekkel és sok rossz szoborrnl, mett
képekkel fe[ezsufolt templomban: És 1 10n jllk met), (l, prédikáeió'!,
i.s hag.1]nak némi kívánnivalót. En például (I. ma/jam részéről na!Jyon ritkán hallok igazán élvezetet szerző prédikáció t ... «

Talán kezdjük ott, hogy az igazán jó keresztény a fentieket így
mondaná: »Szeretnók jó keresztény
lenni.« Ahhoz ugyanis, hogy az ember
»christianus«:
keresztény
(vagyis krisztusi) emberré legyen,
a megkereszteltség tényén kívül egy
egész élet komoly munkája szükséges. A példabeszédbeli farizeus
azért nem igazult meg, mert azt
hitte magáról, hogy ő már készen
van, neki már nincs szükségc tökéletesedésre. Nem így a szegény
vámos, ki szemeit sem merte felemelni és megigazultan ment haza.
Abban helyes érzék vezeti, hogy
a komoly kereszténnyélevésnek első
feltétele, vallásának komoly
megismerése. Hogy szereti az intelligens olvasmányokat, hogy szereti nézeteit hozzáértőkkel kicserélni, mutatja, hogy van tehetsége
(kapott talentumot) a vallásos dolgokban való elmerülésre. De a
rendszeres, a befogadásra kész
szívvel való komoly tanulást e téren mintha mellőzné. Érdemes volna ennek okát kikutatni. Igy, első tekintetre
úgy tűnik, mintha
egy kis kevélység rejtőzne az ilyen
mondatok mögött, mintha a saját
véleményét eleve döntöbb értékű
nek tartaná. mint mások, esetleg
képzettebbek, sőt talán egyenesen
szakértők szavát.
De az is lehet, hogy csak a szavak helyes értelmezése körül van
lelkében némi zavar. Példáulott,
hogya prédikációk nem szereznek
önnek »élvezetet«, Nem is az a cél-
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juk. A prédikáció tanít, vezet, int.
fedd, buzdít és - Isten nevében követel az embertől. A példabeszédbeli gazdag ifjú sem talált élvezetet abban, amikor az Úr Jézus
megmondta neki, hogy adja oda
vagyonát a szegényeknek és senkinek sem szerez élvezetet az Úr
Jézus tanítása, hogy aki utána akar
jőrmi, »veaye fel keresztjét minden
nap". Am akár az első, akár a második - vagy egy harmadik vagy
negyedik - ok akadályozza abban,
hogy komoly tanuláshoz fogjon,
csak azt ajánlhatjuk; álljon ellen
neki, ne vesztegesse el ezt a talentumot, amelyet a transzcendentális
dolgok iránti érdeklődésében kapott. Annyi nyárspolgár szaladgál éi
világon, akinek érdeklődése nem
terjed túl azon, hogy mit eszünk.
mit iszunk, mibe öltözünk holnap.
Ön - úgy látszik - ennél többre
hívatott.
Az első tehát, a vallásos tudás
measzerzése, a második (de csak a
felsorolásban második, a gyakorlatban egyidejű), hogy meg is kezd.iiik a komoly keresztény életet.
Úgy, ahogyan az úszást is ném]
magyarázat után azonnal el kel;
kezdeni próbálni. ha meg akarjuk
tanulni. A természetes síkon ez az
ígazi keresztényi magatartás gyakorlása, mcgszokása, mezszeretése
beidegződése, természetfeletti síkon pedig együttműködés a kegyelemmel és újabb kegyelmek felé
va ló kitárulás.
Ön azt írja, hogy nem »bigott..,

(vajjon mit is ért ezen a sokszorosan kompromittált szón?) hogy
»nern szalad minden vasárnap a
ternplomba«, de azért »jó kereszténynek tartja magát«, Dehát kereszténynek lenni többek közt a
Krisztus egyházához való tartozást
is jelent. Márpedig minden közösségnek joga van megállapítani: aki
hozzánk akar tartozni, annak ezt
és ezt, így és így, ekkor és akkor
meg kell tennie. A keresztények
látható közösségének. az Anyaszentegyháznak is joga van elrendelni,
hogy Istennek a vasárnap megszentelésére vonatkozó parancsát a keresztény híveknek a szentmise bemutatásával kell teljesíteniök. Ezen
nincs mit vitatkozni, ez minden
kereszténynek szóló parancs. Ön
ennek ellenében az erdőbe óhajt
lcivonul ní . . . Szívesen elhisszük,
hogy egy-egy ihletett pillanatban
iaen jól tudott az erdőben imádkozni. Az Úr Jézus is imádkozott
magányos hegyeken és a tengeren,
de azt is olvassuk a szentírásban,
hogy az arru rendelt ünnepeken
mindig felment a templomba. Önnek is joga van bármikor elmenni
az erdőbe imádkozni. csak az arra
rendelt napokon jőjjön el aztán a
templomba és vegyen részt a kenyér és bor átváltoztatásának és
magunkhoz vételének áldozatában.
Mert az Úr Jézus erre adta a parancsot: »Ezt cselekedjétek az én
cmlékezetemre-.
Ha
alázatos engedelmességgel
eljár majd a vasárnapi misékre,
sok olyan élményben lesz része,
amelyet csak az Úr Jézus szavaival illusztrálhatunk: »Ahol ketten vagy hárman együtt vannak
az én nevemben, én ott vagyok

közöttük«, Próbálja meg és meg.
fogja tapasztalni.
Ami pedig a rossz prédikációkat
illeti ... Szent Terézia, akit az egyház legnagyobb tudósai közé számít, azt állította, hogy minden beszédből tud tanulni valamit. De tegyük fel, hogy valóban rosszak a
beszédek. Mit tett ön, hogy ezek a
beszédek jobbak legyenek? Például: »ragadott-e tollat« a beszéd
meghallgatása után és megirta-e az
illető papnak tiszteletteljes, szép
hangon - hogy prédikációjában ezt
és ezt hiányoltuk, ebben és ebben
szeretnénk részletesebb utasítást
kapni, fáraszt bennünket ez és ez
stb., stb. Ugyancsak szép cselekedet volna annak a papnak is levelet irni, akinek beszéde a szivünkhöz szólt és megköszönni neki. Akkor nem lesz kénytelen szavait
»pusztába kiáltott szónak« érezni,
hanem hallja, hogy vísszhangot
keltett a szivekben. (Olyan embert
is ismerünk, aki egyszer-egyszer'
egy érdekes könyvet, szép képet,
érdekes hírt tesz borítékba, egy pár
sorralleadja a Il1ébánián: »f'elhívom figyeImét erre és erre«, Nem
kell nevet aláírnia, ha nincs kedve
hozzá; elég ennyi is: egy hallgatója.) Végül, ami a rossz szobrokat
és émelygős képeket illeti... Igen,
sok rossz kegytárgy van, helyes a
megfigyelése. De nem helyes a következtetése. Erről azonban egy
más alkalommal szólunk.
Egyszóval: Nem kivonulni a közösségből, hanem alázatosan, engedelmesen, hűségesen. de szerény
aktivitással belekapcsolódva tanulni, fejlődni és megpróbálni igazán
jó kereszténnyé lenni
f
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NAPLÓ
A SZENTEK TISZTELETE. A. Vigilia augusztusi S'zámában
szemünk elé állítottuk a szenieket. mint az Egyház történetének
világító útjelzőit és egyéni életünk eszményképeil. Láttuk, ho,qy
a szeniek nem beteges, patologikus tünetek, hanem a legnagyobb
erő képviselői, nem félénk, élettől menekülő lelkiek, hanem az eszménYiség bátor hősei, akiket - állásra, nemre és [aira 'való tekintet nélkül - egy szenvedéiu üz, hajt, tüzel és lelkesit és egy
dicsőség vonz: megfeledkezni önmagukról és élni Istennek. hazának. eszménuisétmek és az emberiségnek.
J/nért tiszteljük a seenteket t Azért; mert már itt rt földönis
tisztelettel illetjoük az érdemes, magasan kielemlkedő egyéneket, és
mert közbenjáróink az égben.
Már itt a földön különösen tisecelei illeti met: az emberiség
magyjait. Ki ne venné észre, hogYa kiváló államférfiak, II na,q,lJ
hadvezérek, a híres {eltalálók, költők, klasszikus írók és korszakalkotó műcészek, mi.ntem} kitépnek, kiszakadnak nemzeti hazájuk
korlátaiból és tekintet nélkül koru kra; nem ükre, nemzeti homiteriozásukra. az emberiség közös nagy csaJádjának fiaivá. dicsősé
oeioé, büszkeségeivé magasztosulnak ! Szerte a nalnJ világon márvány szobrok. és márkás képek őrzik emléküket. A Pl'óza é:~ li ra
méltalja érdemüket, ének és zene zengi erénuűket, Utcák és terek
fennen hirdetik namJsá,qukat! Minden nyelven szálnnk: - minden
népnek szólnak! (Pl. Shakespeare nem csak angol, Goethe nem
csak német. Dante nem csak olasz többé; hanem mindenkié, az
egész emberiségé!)
Ha már a földi nagyságokat, aleik a, mulandá élet kulturá.iát és technila1.ját csodáleüosan. előmozdították, így tiszteljük,
mennyivel inkábl) meoilleti a tisztelet azokat, akik az Islen: és
világ, Ég és Föld, túlvilág és eoiláa, Iátluüatlan. és láthaló, metafizika és fizika, reveláció és történelem. az emberi elmét állandó
feszülésben lartó csodálatos anUtéziséből a nehezebbet: ae Ecet, a
túlvi!á.oot, a láthntatl,ant. a met aiizikdt és a revelációt, vála.,;ztofták s noha lábukkal e földi. élet talaján álltak, jobbik. énjük mindig láthatntlO/rI, a t er méezetieletti seiérába emelkedett. Akinek. élete e,qy új eoamoéliusn: a négy melleii, mely Krisetus életét és pél. dáját nem kiinu-oekben, fakuló pergamenen, kőből és fából, han.cm
húsból, vérből kifaragva, meotestesitoe állít ják seeműnk elé. Eletük élő apológia a kaloliku« hitigazságok melleil.
Azért, h.« «ziilei.nl«, jótevőink. nallyjaink képé! drá,qa erekiueként őrizzük és hálás csókkal illetjük, falra, vagy íTóasztalunkrn
helyezzük, miért ne tehetnénk meg ezt szentein/;; képeicel. és szobraival?
De a szentek tiezteletét nemcsak a ;jámlJor 1Jélemén,IJ uimoaaí.k fl, hivatalos Egyház is siiroeti és heluesli. A II. niceai. zsi.na!
(, d7) kifejezetlen megengedi, hogy íem.plomokat szen! edényeket
ruhákat, iolakai, házakat, utakat, a szentek: képeivel di.'!zitsék. A
l rienii zsinat még 1,ilá!lo.~'abban leszörJezi, hogy Krisetusnak; (l
Szűzanyának és e,qyéb szenielcnek: képeit kellő tisztelet (debituslumor) és »eneratio illeli mett, nem azért, mintha, a képekben 1'(/.'
lami istenség (dioiniiae), vaJm különös erő t uirlu»} lakoznék. ami
miatt tisztelnők, vagy ezektől kellene valamit kérnünk,vagy ezek-

be kellene a bizodalmat helyezni, - mint régen a pogányok tették, - hanem. azért, mert a nekik tulajdonított tisztelet arra voI""
natkozik, akit ábrázolncdc, jelképeznek, úgyhogy a képek révén,
amelyeket mcacsokolunk, vagy melyek előtt fejet hajtunk, Krisztust imádjuk és azokat a szenieket tiszteljük, akiket ábrázolnak
Tiszteljük n szen tekel, mert mint emberek is kiválóak qJOltak~
sokszor korszaknlkoió egyének és csodálatot érdemelnek, de tiszteljük különösen, mert mint aj természetfeletti világ képviselői
közbenjárnak érettünk.
H amál' a földön közbenjártak a jámbor lelkek embertársaikért, annál inkább megteszik ezt a mensiuben; Abrahám közbenjárt az Úrnál Sodoma megmentése érdekében (Gen. 18, 23.)
Job közbenjárt három barátjáért (Gen. 20, 7-17, Job. 42, 8).
Mózes közbenjárására az Úr kiengesztelődött stb. És figyelJük csak. mea hányszor kérték már itt a földöm a hívek a buzgó
lelkek imáit nehéz ügyekben.
H a az ioazak: már itt a földön eredményesen közbenJártak,
annál inkább megteszik ezt, ha fent vannak Krisztussal: Mert oU
iobban ismerik szükségleteinket, mint itt lent; mert ha nem is
seenoednek: többé, de rokonszenveznek velünk az irgailmasság [orrásánál és mert a szeretet a síron túl is meflm.a.rad... A halár
után .s ok minden metiszűnik: ... A hit metrseűrcik: látásba megy
át. A remény - megszűnik: átmegy tel.iesidésbe.
A szeretei meassűnik , .. Nem! Nem szűnik meg! Csak úgy
látszik, mintha a halál meoszokiioná, A szevetet örök, mint maga
az lsten! A síron túl is megmarad! Mindörökké.
De mafla az Eg,?jház is a trienti szeni zsinaton (sess. XXv.
decr. de pur,q, et cultu sanct ...) kimondja, hogy n szeniek, akik
Krisetussal uralkodnak,imá,dsáflf1:ikat az Istennek felajánlják;
azért jó és hasznos dolog hozzájuk folyamodni és imádságaikat
és se.oítsé.qüket kérni (Deneina, 28 nl'. 984.).
Eflyébként is a ezentek. tisztelete mélységes embeTi q)onás és
dqasz/aló aondolal: Itt a földön is a befolyásos emberek barátjait me,q ezoktulc kérni, ho.oy ü.oyes-bajos dol.oainkban néhány jó
szót ."l·zól)anak. A «zenbek: Kriezt us barátai, Öérette áldozt ák eaé«:
életüket és mindeniiket, Azért közbenjárásuk: eredményes. Jóleső
tunulolal; deviqasztaló is, nem va.gyunk eauediü t ]l diadalmas
E.fJ.1Jház polmírai; nem az eiseioetelődé« önző elvét követik és nem
a »beal i possidcntes« szűkmarká teóriáját qiallják, hanem nelű nl:
»ann al, és scaitcnek. A küzdő Eyyház sClritségére .siet nek .. . EmelJük fel bizalommal hoeeáiuk. tekintetünket és élő hittel kériiik
támogatásukat. pártfogásukat. Ne szégyeljük, hanem büszkén vanJuk: a Seentek. unokái NllJ.1Junk!
(Bánk József)
KÉT HJTF,LESITgTT LOURDg,sr GYÖGYULAS. Ez, év február 15-én a párisi Nemzetközi Orvosi Bizottság alapos meg-vitatás
után ka. már rég-cbhen történt és ismert lourdesi gyó,gyulás Ügy~ \
tárg-yalta meg- és hozott a két ügyben határozatot. Az ogyi'k gyóg-yult egy osztrák nő. a músik pod ig egy olasz férfí. 'I'raute Fulda,
osztrák nő g'yóf~yulá~)ának ügvórő! Lnnzeron [illei professzor tett
jelentést. T'raute Fulda vesefeletti mirdzveinek működésében súlyos (·Jég-teJens,ég mutu.tkozott, va,gyis az u. n. Addűson-betegséc
ben. kék-kórban szeuvedeí.t. Nyolc gyakorló orvos és orvospro-
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fesszor 20 bizonyitvűnva tanúsította 1938 július 10 és 1950 augusztus B-ika között külőnbőző időpontokban, hogy Traute Fulda betegsége egészen kivételesen súlyos. 'I'raute Fulda a legkülönfélébb
g'yógyhelyekeukeresett gyógyulást betegségére. Siedek béesd professzor évek óta csak úgy tudta életben tartani, hogy állandóan
nagy adagokban adott hormont a betegnek, mert csakis állandó
kezéléssel tudta a közeli halál bekövetkezésének esh,e,tőségét távoltartani. Erich Kline doktor, aki 1938 és 1945 közott a j ugnszlávi.ai Bad Redein fürdőhelyen kezelte 'I'raute Fuldát, a magu 1'6szeről is igen súlyosnak nevezte betege állapotát. A beteg teljesen
kimerülve, emésztési zavarokkal érkezett meg Lourdesba, Rendk
vül vérszegény volt (4-;) millió vörösvórsedt helvett minrlösszo
2 millió vörösvérsejtet számláltak nála), komoly vór-nvomáscsökkenés és a jelleg'zetesem barna börelszínezödés vallt észlelhetö rajta.
Hosszú idő óta járni sem tudott és kis tolókocsin szál lították. Attól
a pillanattól kezdve, hogy meemártották a lourdesi medencében,
ami 1950 augusztusában történt, a betegsóg' ös,szes tünetei eltüntek,
.ióllehet minden gyógyszeres kezelést mcjrszak ítotfak. A lourdesi
orvosi hivatal 1950 augusztus 16 óta a gyógyulás 'tényét bizonvit'lányával tanúsítja. Trautc Fulda teljesen egészség'C'scnérkezeU
vissza Ausztriába, ahol Sietlele bécsi professzor ollendriztc a gyógyulást és 1950 október 28-án tebt je,l'erntéséhen azt formúJisan i s
tanúaitotta. Kline doktor pedig a következőket irt.a ehben a tárgyban: »A gyógyulás igen nagy örömct okoz mósr nekern is, aki
semmiképpen sem osztoztarn volt betegern meggyözödósóhen, t. i.
hogy ilyen súlyos ús kéts,[>,ghee.jtö Ad(lisoll-botoi('sÓ'1!: Lourdesban
meggyógyulhat, mégllC!d,ig olvan mór tékbcn, horrv mi]l(lc;nm;'ls
g'yógYÍtúst félhe lehet szakítani ós hogy 11 beteer teljes mórf.ókhcu
vú.llalkozha.t hivatásának gyakorlúsúT1l«. 'I'raut c Fulda 19;)0 óta valóhan vissza is tért régi fogllulkoz'úsúhoz. Mint gúpkötő munkásnő
egésznap állva vógz.i kemény munkáiát. 19:-J2-hen vissza lórt Lourdcsba és augusatus 22-ón ellenőrző vizIsg'úlnton jelent mog az ottrm i
orvosi hivatalhan. .Iaouuos BIanc lvon i orvos rósz,letcs jelcnlóst
k,éiszítet,t az, emlékezetes esetről és abban mcrrálbanította a következöket: »Részernröl nem otudorn orvosi ton-módo n megmagyarázni, hogy valaki, aki Addison hete,gsóghen szenvod, hormonkezelés nélkül négy évig életben marndhat«. A lourdesi és a párisi
orvosi hizoütsásr hivatkozva a bizonvttvánvokra, Siedek, Kl inclc és
Zádor orvosok 1950 és ;)4 köziitl fogalmazott jel("utósc,ire, VÓ'~'kijvpt
keztetéseit átadta Tnn itzor bé esi híhorusna,k,aki 1!l!)5 ú.nri l i sába.n
Traute Fulda, (Lakik Wien, Beatrix utca 26 alatt) gyógyulúsút
csodálatosnak nyilvánította.
Evasio Ganora esetét ez óv február' 13-ún vi kll,ta meg a púr i si
orvosi bizottság; hogy a toulousi Sendrail professzor jelentése
alap,;jánelkiildje dőntését a rrriláuói órseks,óg kú.non i b izo td s.urához. Evasio Ganora. aki jelenleg öt gyermek atyja, 1950 múju» aoán, érkezett Lourdosba, teljcsen két,ségbecjtő ál.lapotban. A· beteget
1949-bern egy nagyon félelmetes kór érle utól, a rossz.i ndul atú nyirokérrendszer-gvulladás (limnhom-anulomufosis), a ImI húnal.iúhnn
lévő Idegrluc, a mú], a lép térfogatának .ielentő« megnsurvobhodása
volt nála észlelheltő; január közepo óta heves l ázak gyötörték, bő
rét pedig kínos vi szketogség. Az, összes alkalmazott gyógyszerek
teljesen hatástalanok maradtak. Piliúaldi professzo]' az alcxaudrin.i
í-

ú
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'kórházból, Siut! Pár-isból és Gianfulmo Genuából a beteg szőve
teinele vizsgálata alanjűn Icl isiuerték a rosszinrlulatú granulomát.
A bej.e,g máreius 25-én hazatért a kórházból. miután ott 22
vérátömlesztést hujtobtak végre, eredmény nélkül. Az orvosok rövid időn belüli vég,ét jósoHák. 19:>0 május 2-án rendkívüli módon
eIL"Yöngülve, ma,g'ras hömérsóklottol érkezett Lourdesba, Allandó
ápolásra vaj L szük,slúge. Amikor (tgyút el ~vkavta halgyrn, pereekre
mély ájul ásba esett. Június Iíl-én e!ISŐ fül1d,őjeka.r nagy hőség öntötte el és sajá.t lábán tért vissza. Láza azonnal megszünt, Lépe
,''s mája normális méretűvé vált és az idegdúc-gyulladás megseünt,
A bc'te1g állapotúban ny ilvúnvaló javulás következett be. Másnap
keresztutat jÚTlt a lourdesi kú.lvár i án, harmadnap pedig már se:..:'[tett a súlvos betegek szúl l il.úsúhu.n. A hirtelen bekövetkezett gyógynJús tartósnak bizouvult. 193iJ-lmn dr. Vizotti kUeIenJÍette. hogy
II leg-nühez.ehb mu nkát is fúrad,súg nélkül birja. 1954. augusztus 16Úll Peliesicr doklor el nökléséve] ti orvos u.iból megvizsgáltaa betcget Lo urdesba u. l(om;iatúltúk, hogy máju, ]úpe teljesen normális.
a bet,cg' egúslsúg(':S, jóllehet a hónalj ulaitt két kis. a normálist.ól
l'j iltő idcgdúco! ia!;,! lak. Mosszemenő szerénvsézjrel és óvatosságga] tovúbbi kieg{'sz.ítí) vizsgú.Iat mcrgtartásiut kérték, kül önöa tekintettel ru-ru, hozy Vimuli doktor hamarosan szövettani vizsgálatokat vógz.et,t, ÚS ezekke! me'g"Ü'rősítc'tbe a toulousli Fabre profesz~7.()1' v i z,sg{llal a i i. 19:i4. "zept ember Uj-ún,1ll1.1lIak az, évnek második
\'lZSgÚ latúri 7 orvos kons,tatúHaah uusrusatus Ifi-úri még' felismert
meg llagy o ubo d GH. iUl"g<luc.ok teljes eltűnését, holott ilyen ldlÜlgd u.-ok j(~"'lllótc ue m il'!cinthdií mé,g' bc'!eg'ségi tűnetnek és bárkinél
c'löl'onlulllairwk, Ti zotö t öS8zergyült orvos bizonyította tehát ezen
a n aj ion LounloslHllla teljes é's tartós gyógyulást olyan súlyos
':'8 ki l'e.ili)döit bl'iegségbíí1. "nJl1P,]yllck gyógyulását még soha senki
-um lú tía llÚhúllY óraalaU g:vóg'yszlm'ek nólkűl« je,gyezte< meg Pi,'ne Mauriac professzor é,.; hozzúfüz!c: »Ilven tények előtt, mint
<'1I1i!yc!wket itt lII('I'~'viz,s,~'ú.Llullk, az orVOIS, akár hívő, akúr hitetlen,
-iern montlhat mást: Hem érlmll«,
»G1~PKOeSlZóJ( IM,fJ)S.íGA<.<, Ha az emberi technika széri ii le! es fe j/ödését tekin/jiik. lehetetlen nem aontlolnunk: Goethe
-'lilll!)erlchrlinq«-jáe, aki fel l udt a UlJ:lmn idézni a szoloálatkése
,'?ellcílleket, dc nl' III lwloll IÍTl'fí lenni iel ctt.iik.
Nem is ')cszl;ll'l' a hadi teclnükárát, nézziik: csak a kiizlekedést.
,Iz ember Ir,l/.1Jűz!e az ir161 és terel, ura lelt a sebesséonek; de nem
l,,!! lÍr az e rrel járlJ alattonio« ,'rszr;t;iJch felelt. Felidézte az eszereseei! .l!.IIorsaslÍl/Uk seeltcmet . dc felidézte evvel a Halál szel/eHeitis, lill'!.'Jd: olt !,',w'l1;Cr/IIC/': lr;p!cn-nyomon: a túlfeszített ideFh 1)i llana! n,lj i. Cl'JlJjc(il;,w'lJell. II ,l/épí. mechasiizmue várnilan zöki.'lműi/wII, a JJáJ/ja ettire ucm. lálf/((!ó akrulályaiban, s 1Jéqül a
-lccnikurrcn.x« yépi l;ihlckcrfíjlL vaDY a uyalo,lJosok vi[lyá.zallansáII álra 11.
S lIhG!me,l!jelellik Iri Holál, ott meoielenilc ae Lnuulsti« is; a
flili silcerckr n I'clful'alkodol/ emberi l/Őqöt fell)áltja a mal/ábarosf.(/(Jr) 1!1I'lta 1ázkndás Az elölt, aki nunden. életnek és halálnak az
11)'(r,
s Aktl,«: I'is.zo'll,ljilrll (I ICl/fejlrUe!J/J, leglökéletesebb ember
;s csak szánalmas. áquslwr/r) iéroecsl:«.
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Igy seidetett meg a »gépkocsizók irnádsága+< abból az alkalomból, hogy az egyik nyuga.ti áUarnban a közelmultban »kiizlekedésbiztonsági hetet- rendeztek; A megható SZ('P imádság szövege (I
következő:

»Adj nekem Uram biztos kezet és éber seemei, hogy senkit
se sebeeitsek meg, amikor touaroboaok; Te odtad. nekem az életet;
egy mozdulatom se veszélyeztesse vagy sért se a te adományodat. Oltalmazd meg, édes Istenem, valamenn.1Ji utitársamat n iűe
és a baleset borzalmától. Taníts men engem úgy kormányozni,
hogy a többieket meooltalmazzam; és ne engedd, hogy őrületes
száauldsis közben meqfeledloezzem: oiláaod szép.~·égéről, hanem add.
hogy boldogan és illendően fussam végig utamat. Amen,«
A CSORNAI TElVIPLOM Ú.J FESTl\'n<~NYET. A Vigilia 19;)4.
februári számában beszámoltunk hazánk legnagyobb moidorn stílusban épült templomáról, a csornai Jézus Sz.íve plébániatemplomról. Akkor jelezt.ilk, bo,g'y hamarosan elkész.iilnek az, új keresetúf
képei. Ez, azóta be, Is köveekozett, sőrt a, templom újabh falfesfményékkel gazdagodott, melvek megérdemlik a megeml ókezést.
A modern templomok nem birjáke\ m.indenféle táblakéo bcaggatását s a tervezők szem előtt tartják a liturgikus előírásokat
melyek üiltják. bogy ugyan.az.ta szentaí. több kép érs szobor iH
ábrázolja ugyanabhan a templomban. Igy rruindenteió előtérbe kerfilt a keresztút, mi.n t la művész.i d íxz.ítés egy,ik lerhetőlsége. Ezze!
azután a keresztút-ábrúzolás kilépett az eddigi sablonszerűség'ből
és müvészi Iöladatdá lett, A tervezőknek Osornán LS az, vol.t a szándékuk, hogy elvan modern fo,g.almazását adják az ősi témának.
amely beleilleszkedik az épület egészébe. nuai, művészi és - ami
egyházi művészetnél elsőrangú cél - áh íta.tra vés elmélkedésre
hangoljan művészetileg i,s!kol ázatlan szenilélőt is; A célt a kép és
,a föiírás összehangolásával, minl le,gy a plakát-művószet megseentelésével ,ak,artáke,lér:nÍ. A szokott semrn.itmonrló fölírások helyéhe m.inden kép alá szerrtírási idúz.elt va.gy himnusz-részlet kerübt,
Például a II. stációnál, amikor Krisz.tus ruag ám, veszi a keresztelt: »Atyám, ne az, én akaratom teljesedjék, hanem la tiéd« (Lukács
»Mint nyírója előtt a bárány, elnémul és meg nem nyitja szájá,t·<
22. 24.), vagy a X. stáció alá, abol Krisz,tu,slt me,gfoszltják ruháitól:
(bajás 53, 7.), a XI. alá pedig, ahol Kriszf.ust keresztre szegez.ik,
a legrégibb magy,ar ver s, az ó-magyar Mária-siralom egy részlete.
»Világ világia, - Virágnak virága, - Keserűen k ínzatol, - Vasszegekkel voretel.«
A s'táe:iók 11 ké,t mellékhajóí. egvmú.stól elvúJalszltó 120 em. széles
pillérekre kerültek, Ezek - rnín tn templom m.inden fala - fehér
köporos nemes vakolntúak. A nagy fehór fi)]üiletekre nem Iehet ett
kerctbezárt, táblakép-szerű komnoz.iciót hel vezni. ez.érrta megoldás
inkább grafikai, rrrint fe,Sltész,et,i jellle.gií. A falI fehér alapja m indenütt á!tüt a barnia rajzoló Is,z,Írmcl meg-húzott ós f'inoman sz.inezett
képek aűól. A képek a lehető leakevesebb alakkal akar.iúk a lorrtöbbet kifejezni. A tizenné,gy kép közül hatori €,g-yedül csak az f'r
~átható,s:a töbhin sincs több kért mellékszereplönél. Az alakok
nagyjából természetes nagyságúak, del áLtaláhan csak deréktól fölfelé ábrázolva. A vonalak szdgorú elbiatárolúa helyett belevesznek a f,al fehérjébe. A komnozició ügysoÚgét biztosítja azonban az,
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hogy a képeket fölül lezárja az előírásos fakereszt, alul pedig a
fölírás csíkja.
S hogy fi képekben - olcsó érzelg ősség nélkül! - mcnnyi a
l ólekca rru csn k ogy példát: Múg'"dolgozot!t a föliratokon a művósz,
amikor bejiit.t egy egyszerű nénike a templomba. Megkereste az
első stációt, azután sorra jári.a valamennyit, időnkint kicsordult
a könnye és csak ezt sóhajtozgabta: Édes .1 ézusorn .. ' F~des Jézusom. '. És azóta is bárki idegen tér hea templomba, nem tud
anélkül túvoz.ni, hogy a stációkat végig Ile' járja.
Röviddel a keresztúti sorozalt után, 1954. júuűusában készült a
szószék mellvedjének a festése. A ssószék a főhajó és az első mellékhajó kőzötti karcsú betonoszlopok eg'yikehez tapad. Mellvédio
majdnem teljesen hengeralakolt ad, arnelvnek oldala kiterítve meghaladja a négy métert. Erre a felületre került a négy evangélista
képe a közismert szimbólumokkal. Mi vel II szószók clkülönü l a
fehér fnlfelületektől és mi ud.ig a főoltár Ireskó.iával együilt látható, alkalmazkodni lehetett {·,s kelleti annak ragyogó, e,rőteljes
meleg színeihez, Az eva.ngúli.sták reális színezésűek, a sz imbólumalakok színei az, Irrealitás, II látomás- ezerűség feló tolódnak. s
ugyanennek .a súrga-pirosnak ügy halványabb árnvalatában Iáuv:ol az egész háttér. Az evangélisták beál líüáea egyébként emlékeztet .az ókeresztény mczaikokr a. de. mai arcok élővé karakterizálják őket,
Majdnem egyévi azünet u.tán uz Tdén tavasszal következett a
kórus mcllvédjének Jestése. 'I'izenkót móter széles és 120 em magas
felület megszínezése volt a Ieladat. A főoltár mögöH.i í'reskón
!Ígyis sok II harsogó szin, s a két képü[ egyszerre úgysem IO'h(·1
lú rni. A levegőben lebegő Jalfelülot kűltínbon is tdl takozo tt volnl-l
súlyos és erős színek fölraká,sia ellen. A könnyedséget azzal bizt osit.ot.ta a művész, hogy éneklő és muzsiká ló .angyalok csopor-tját
ú lmodta II falra hidegen tartotf die, a hirlcs; alól m indenütt meJ pgei is előcsdllog tató színezéssol, S ezek i l kifog yha.tatluu szíufautázdával összeválogutott sz.inek -- bár finomak - valóhan ragyognak. Erős kon trnsztok nélkül is hi7Aosí,tja tüz iike! a niestei-i
sz.íukozelés.

A kompozició uehéz föla,dat e,Jé állította a művészt: hiszen szokatlanul keskeny felületen kellett elhelyeznie í.izenöt álló al ako:
(lermésze·1esen csak deréktól ábrázolva) anélkül, hogy az una.lJIlJassá váhca, A megoldás sikerült. Az mJgywlok három - egymástól cJ nem sznkudó - csoportot alkotnak. Nyugodt, álló beáll ításu.k harmonikusan i llcsakedik he ,az osz.lopoknak és az orgona
sÍpjaillak függőleges vonalvezctésóbc, do ugyanakkor a kezek, kott k PS hangszerek hullámzó ritmusu föloldja a nierevség-et 60s Melet,lendülete't visz az, együtt,("sbe.
A Iestrnéuvek alkotójae,gy fiatal művésa: Samorlai József,
Evckeu kerusz.tül Borsa Antal oldalán képezte magát. részt vett
fl II II nk templomreataurúlúsaíban. Közbein állrandúan tlan u lmányozla a l'l~gi mesterok technikájú.t, különösen Maulpertsch sz.ínező
művészotét a győri szókesegvház mennyezot-Ireskóin, Első nagyobb
szabású önálló alkotásai éppeu ezek a csornai képek. ( A keresz tút ésa kórus mel lvórliónok kif'estése k őz hen végez.t,p az ,u]Sóg\11lai lPllllJlom restaurúlását.) Bizto« rniztndása, gazdag sz inf'antáviá
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aja és icgYlll'ilcletiml tanuló és alkotó ked vexizea.l bíztat. bennünkel, hogy SL\ÚlllOS ul .kotássa.l fogja g',tz,tl,C\gí tuu.i egyházi műévsze

tuuker. iDr.

Lűrince

lmre]

I{~41'()Uj{U:::; HLEMEK A FINN KüLTÉSZETBEN. A nyolcszázado» [in.n I~ere;)zlénység iubiiewm! évében érdemes lesz pál'
seo cal meqemlélcczniink arról is. hogy (l, imnek. rendlciuiil gaz(/ag

n.('jJkull(;,,{;c/{;IJenis lcllelhelők ennek az ősi - teluü még kaiottku« - kc/'('",z{('nysI;Yllck. II nyomai.
H,:;: o m;jJ!lülu;.I'{;e/lJe{i ősi kel'csz/úJly.w'g méll sojú(os múdou
pogó ny elemeletcet f,l' vered ik, nüui például It Kate vola aiolsó rú uo.la/wlI, Ji/eiy »B1I1Tjlllla kisasszollyka,« kiitoniis lürlénelél beszé]!
et. .A,z iitdiizii! t. el/IUl/.lfalott lUal'jolla 'istáltó/mn sziili mcs) seűeen
t oua«! lJ!leriflc/u'l, IIh'illŐl .mkl·/s,zontagság után Karjo/((, királya
tesz, It iúu« ellenzi ('zi I' űiruimiiinen, a tinnek ((,l/.ll pO.fJfÍnYI'unízslo]«. - /111 tehúu! juk II né-pmese! elemet.ct, nem nehéz M lll' [au fl
1I1111dá1Jili/ S,Zlí,::: Máriára, lJJlermel.'é/Jen jJei/iy (I. ki» Jézusra ismerniint•. al..i 1/1'1,: tairiula! kiní/ysáf}a a. kCTesz/(;nysI'f) diadul á! je/kéjic.2i a Viúmimüinei/ lill al Í\'(;jyuiseU ő.~i [inn. pogányság [eleit.

A [in.n népküllésd'/i. yyiij!elll('nynek. (J, Kanieletár-nak is nun
cyy t erieücl me« Iüis:::lu,,-legeJ/(irija, a. »Mcycúltó h alulu«. a nallásos rlcn: ill is nép Jne::w i csodu» l'! eme I.'li:cl ke rered i!«, s ez s,zinll'n
ősi, eredeire ulai.
D« II laüoűkus Ililegyslill kortinul; lelJ8zebIJ lis Icg(;nlekeseIJ/J
emlékei II.~ Ú. 1/. »Iteiksulatok», m.elyek seintén lel/.elhetök a. Kantelctúrhun; Ezek nemcsak tartalnuuüian, hanern előadásuk mod iáhan is nu'yi))';::;I('k a kaioliku» eredet nitomait, A nyugal!'innors;;. (íll i ll ii ntc-l cul o uut n t} llilrola nel'ü [tüu iának: ifjúsága nU'g (/
ni uu. sdí::;ad/Jllni.' lcutinui« «zcrtaruisok keretében ünnepelte meq
a »/iellcá"-!, azaz (I III oasz ünl/clu31. A iiauüok. Urunic meruujbemeneiele napján, úldozócsiifürlijkün, iinnep; nienetben lel vonultak
nuhunet.uí]: dombru, 8 ot! tű: kürül láncot/ak és iáiserutozuüc. Kzl
nz ünnep.w'gel 1ItcY;8111lilel!(;1c II következő 1)asárna.pokon is C.cll~SZci/.
Seent l rú n vagy Péler-Pál napjái,g. Ebben a népuzokúsban. is kiizépkor! knlotikus-keTcszlény emlékek kenerednek. ősi pogá11Y e/emekkel. Koiolikus eredetű a Icörmenelszerű teioonutá« és 11.::;1 ('
kÜZ/Jen, énekelt da/ok szövege és dallama, viszont a. tű» kiirii! lejtell (ánc oz ős1'innek po,qánykori iaoaezünnepének maradodnua.
- Erdemes sneuenüiteni. /ioml Eino Leino, a. iinmek. jelenkori. legIM/,l/,ljoIJ/) Idillője, hullndúihnn a helka-dalokat utánozta, s így e récen. (I kol oliku« tiat á« II [in» miikiilceseetben. is érvényesült.
AilÍúh az egyik lcgszebb helka-dalt szó/alta.tjuk meg magyo I'
nyelven.
Magl!a/r;na o tor ráe n t
á

Magdaléna, lenge lányka,
Otthon nőttön nevelkedett,
Messze híres atyja mellett,
Édes jó anyjával együtt.
Cicomás cipellőjének
Sarka súrolá a padlót,
Eengó-l'ingó szoknyaszcllol
Koptat» a húz küszöbjét,
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S feje felett deszka dongát
Drága arany diadémmel;
Aranyedényt öblögetve
Koptatá a konyha padját,
S ezüst kését élesítve
Koptatá a konyha-asztalt.
Magdaléna, lenge lányka,
Forráshoz ment vizet merni,

Arany korsó kis kezében,
Arany füllel és fedéllel.
Kémlelvén ott arca képét
Szólt: "Oh én szegény szüzecske!
Elváltozott ékes arcom,
Szép színét im elvesztette;
Bogláromnak fénye bágyadt,
Halovány lett szép hajékem,
Pedig régen ragyogó volt,
Tündökölt még tavaly nyáron.«
Jézus ottan juhászkodva,
Pásztorkodva puszta földön,
Inni kér a kisasszonytól:
"Adj énnékem vizet innom !«
"Nem adhatok, nincs edényem,
Otthon sincsen semmi serleg,
Poharaink porrá törtek,
A kannaink kicsorbultak.«
»Merítsd tele markodat hát,
És úgy adjál inni nékem !«
»Mit nem szólsz szuómi szolga,
Szuómi szolga, ország alja,
.JÓ apám jobbágy juhásza,
Aki élsz koldus-kenyéren,
Halak fején felnevelve,
Pásztorkodva puszta földön '«
"Legyek hát szuómi szolaa,
Szuómi szolza, ország alja,
Jó atyád jobbágy juhászn,
Aki él koldús-kenyéren,
Halak fején felnevelve,
Pásztorkodva puszta földön:
Titkos tetted tudom mégis l«
-Mond] hát mindent, mit tudsz
rólam l "

"Három fiad hova tetted? Egyet szétszórtál a szélbe,
Másat vetettél a vízbe,
Harmadikat elhantoltad.
Abból, kit a szélbe szórtál,
Vértes svéd lovag lett volna:
Abból, kit vetettél vizbe,
Úr lett volna ít e földön;
Az meg, akit főldbe ástál,
Főpap lenne, fényes püspök.«
Magdaléna, lenge lányka,
Sírni kezdett, s könnyeinek
Vedernyí sok sós vizével
Jézus lábát locsolgatja,
Szöahajával szárttgatja:
»T'itkos bűnöm tudod, így hát
Magad lehetsz az Úr Jézus:
Tegyél engem akárhová,
Mocsár fölé f'apallónalc,
Cammogjanak cédák rajtam,
Talpukkal rám tapossanak!
Tegyél engem Uram Jézus,
Ahová csak akarod te,
Legyek híd a habok hátán,
Korhadt deszkárn dagály jöttéri
A szél szarteszét dobálju.
Hadd húnyódjarn hullámokban '
Tegyél engem Uram Jézus.
Ahová csak akarod te,
Piros tűzbe dobj parázsnak.
Lángnak legyek izzó üszke,
Keseregjek kormos 1űzbcn,
Legyek lángol, martaléka i.,
í
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BEN. A franc!a doru.i n ikú.n usok folyóirata. a {,((I'ie spiriíl/('lZ('
inl.ézf'tt IH;nl(;sl ol vu sőih oz, arnelvnek t'ólja vo l t 11 fl'aut'in ku i ol ikusok vallúsi életM)~lI rszlelholő Ú rarul.at okról 1:',jl·'l\Oz.údlli. ;\z
eredmény JlllgYOII ör vcnrloí os, bár tekintelhe. kell veun i :1/'\ j",
hogye,z a körkérdés ('",a,k a ku.tol.ik usok elitjc;hl'z j ut o l.i el.
A beérkezott fell'1el1.l'kböl megállunítható, hog'." a ]eJkión]ekW
d{'s köz.éllPO'ldjúbH,lI .léu" Kr-iszí us szr-mélv« áll. (os a Hozz.i való
-zemélves szerelte,j. Mo rú l ~S dogma ebbül kanj(lk,,(ilvuknl. A hitigazságok bizonvitása irÚ,1I1 IH'fIl mutn.tkoz.ik énleklííd{~,;. LI'!!'ink(lhh
:1 l,erl'szlí'nYI,k óli; llélr!(t,Ía mutut.ia a Krisatushoz vezető u tn.t. ,A
Jegn:lg-yobh vonzóerő Charles de Fnuc.ut ld (a Szahu.ra aposlO'l.:tl.

--: EI,m.élet.i és

mor~liz;'l\ó llrédik~ciókkalszem~'e.n

it Ua liú1l0R ~ z

c,j··

zurkozns,ellenbelll a] 1,11 ln 1I0'Sa vagy IIZ F,v:lllg'l'111111l eg'Y"?:f"'IL rctor ikn.i sallat1!l,'ok nél1, iii val
mllg-YHl':'i.'l,altún\, A vúlaszo:úk II'/.!:113/·cvohb része rendszercsen olvnssn az EVlmg'(,\:iU niot fo" 1;";':~'
ó

.,>

sze elmélkedik is róla. Az ismételten felhangzó jelszó: "Vissza a
í'orrásokhoz« - ezen lCig'itöbben az Újszövetség' olvasását értik, az
f'gyetemet végzette], az Ószővctség és az Egyhá<:'11tyák olvasását is.
Az Evangéliumok közül a Szeut .Iános evangeliurna a lesrkedveltebb: abban is elsősorban az Úr .Iézus búcsúbeszédei. Az Evan~óliumok olvasása és a róla való elmélkedés U tIL II leginkáhb ct
liturgiában keresik u Krisztussal való tal úlkozást, J.tt a szentmise
i
áll
II
szentrniseáldozat körül a uompát és az esz,tertiüizmust. ell enbeu
nagyon hangsúlyozzák a közösség-érzés megélését. Ebből aztán
nag-y ezeretet ébred az Eg}~ház i ráut, olvan wagy sze'l'üÍe,l, hogy
megható kész,;;.éggel vá.ilal nak olyan áhít,atgy.akodalto1i:at. is, amelyeket szemólyűkben Iénveglelen nek, vagy e,gyelwsen lénveg-elf'edőnek éreznek. ha az Egyhúz ajánlja őket.
Ez, az Egyház, iránt. val nagy szcreíc] nvilvánul meg' abban
a nag-yori számos köz.iisségben is, arnelvek ho~ egyházköz,sóC:'i, hol
hivatásrendi alapon létesül II ek, és amelyek máud auostolkodási
(·.élt tűznek maguk elé. Ezt. a unál is inkább értékelni kel], mert 1\
francia szűletett individualista. De viszont j,alán óppeH eztéri vall
aztán nagy érzéke akor árumlaíu.i irún t ós így meg6l'zi, hogy
esakaz igazi köz,össég- kifejlöc1ó,-;,e mentheti meg az e!szigetdő
déstől ésehna,gánosodústól. A körkérdés az, egélsz frrancia katolikusság szempontjából btztató jelentőségű, mert végfil is az ol if
magatartása forruália iidlővel a tömegek rnagaí.artását is.
és
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mi udonkor
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SZAZ ÉVVEL EZELŐTT, 1855-ben seiiletett Reviczky Gyu.la.
Nevével kapcsola/osan gyermekkorom ködös emlékei tűnnek elő.
e[lY-egy verse, amelyet It betűszomias kíváncsiság és a oélcilen
ju.ttatott a kezemhez. Akkor mé a értetlenill olvasoaltarn sorait és
csak annyU hámoztam ld belölük. hOfJ:lf végtelenü l seomorúak. Ma
már tudom, hogy a !J.lJermelci ösztiinössé.o heiuesen éreetc men
első szembeNínő 'vonását. Reviczky olyan lellei alkat, alcinél II szomorúsáa világnézetet jelent és nwm II l ánusikereső kijltö fiufalo.'i
atlitüdjét. HangJát az emlékezés SUfIOHI, teszi színessé. amely »szclirl fénnyel, méla búval, esiintle« bánattal suoároz lu: minrlent »
J(öltés,zetérwk mindvé(l'iq alapeleme ez a szomof'1í.~á!J, szinte minden sora ebből ötvöződik.
Seomorúsáadt soká'i,Q nem alkali huila.ma! val, hanem elrontott életévelma'cJ:lJarázzák, pedip öröklött bizalmatlansága és lemondó természete minden körülmények közöt( al1calmnllanná. tennék a boldousáara, Csak elenyészűen rövid irlei,C/ tud (hülni valaminek, hotn) aztán újból '/Jisszahlllljon szomorká« hlOlmdata'lbu. Már
egészen fiatalon lemondást hirdet és az öröm tisza élvezete helyett
az öröm és szomorúsá.'! elemlítését leíoánja. Seerelmei talán a
legvUánosabban muiot nok. rá kiilönle,aes érzés-oiliuuiru. és ermúifal
a fáradt, akarattalan kort is kifejezik, amelabe belesziileteit. Pozsonyban éri az első szerelem, Ut ··éli át II mensnjei«, holott ideálját, II kékruhás Lo ilcá: csak távolról ismeri: n POZSOrtJli Unet padjairól csodálja arcát és elsuhanó alakját. Másnál is előfordulnak
ilJlen fiatalos fellánqolások, de Reviczkynél ez jelenti a primér
kiélési módot; a »kékruhá» ismeretlen» évek múloa i.~ mélltté és
élrnényszerűvé teszi líráját. Azután jön a dentai nevelősködés és
~OO

elkö"-'etkezik az újabb szereiem, amely annyival 'va:lósabb, hogy
tárgyát közelről is ismeri, beszélget vele életéről és verseiről. Hogy
Emma érzései többet jelentenek-e szánalomnál és ft költő iránti
érdeklődésnél. nem tudjuk De Reviczkynek mintha elegendő
lenne ez n közelség is, bensejét csordulii« tölti az érzelem és egy
életre oalá élménstt ruktároz el belőle. Küzdeni a szerelemért nincs
ereie, de meg tudja szépíteni a lea ielerdéktelenebh epizódot is.
A lemondásva 1'alrí hajlam egyre Jobban hatolmdbr: keríti.
Illn)d később a metrmásítluüatlan vil<Í,1/ mirü! tétlen szemléletié.
rezi .qruicirí1)á kiiresed! Tc lelkében. »A vilá!1 hadd ontsa bűneit», ő
i/em törődik oele, hiszen minden i.auekezete hiábavaló lenne. A
mer/oldatlanság kinzn problémája elől a magányba húzódik vissz:a,
"koröltve jár a rnagánnyal« és nincs más számára, mint férfiasan
oállalni sorsát. Itt kapesolódik be lírá.jáha a, szen1lCdés-vállalás,
de nem 1/ krisztus; em;etemes.wJf/ értelmében. Reviczky nem érez
1cijzösséqe! minden I;zenvedővel s n szenvedést sem nnnyira kereszléll.';i nlázattal ioaadia. min! inkább az elkülönülő ember !TőaN
/·P!. Ez az el.kiiliiniilési érzés tart i« t.áool a katolicizmus lénJjegétől.
Verseiben. h.uibri ioalulkozik J éeuesal ; de hiába érez vallásos hankulaiokrü, mindezek nem jelentenek em;et a lc.altolíkus élmény kij'ejezésé1)el. Ezzel korántsem t aaod.iuk: mea ősz:inte, szárnJjaló köl·
feménJjeit. Az Isten dicsérete, parányisáaának érzése s az annak
kiioetkeztébew 1H11ó leborulee az Úr előtt azonhan nem, állandrí
nu'.onyilvánulásai lírájának. Sokkal töblJször fogJa el a kétkerT,;"" szeme csiig.oedten keresi a uioaeetaláet, ameiuet rt Messiás
se tn adluü. mea számára iluenkor. »Sevn. éai jel. se lán.Qírás, amel?1
rezeese uirtinkat« - s a költő a 1)ilJasztalanság himnus.zát zen.aL
A temnlom l("I'('.f/ője t/cmadhaf irt nyu.qtalansáflára. kivág:ui.k
f".7őle és e.f1.1;ediil a Iiwgán:IJban érzi jól nuuuii. V crqődésében úiro
li/('.I/ Ú.1m fel'oeti a kérdést: "JI;/ir(1)aló a Messiás?« V'utneetnlan.wíl/a költhzetrJnek utolsó fázisai.ban scm enyhül. Úgy érezzük.
sohasem leli mea n kiutat, ametar .f/.lJöt'relmes életének J'égén kétt.rdé« nélkiit weeethrtné cl őt az Istenhez.
l((jlfhzeiének 1,i.zsgálaián túl rt mindenbe lJelen:l/u!Jlló és bauat o« S2UI'Ií emberbe n olHan /nla.idonsfÍ'lOk is meatolálluüók; ameluekr« 'i'erseiliől nemi.f/cn lCÖ1'etkeztethc!ünk. Amenlt;lli.re lemon,Iri II k Urai sorai. anH.1;ira lendiiielesek és meo nem illllrtthatóal>
i rodnl mi eloei, Ezek nédelmében pá1'atlan hévvel (JS elszántsáll.Qa!
s::d.ll sikra. szub,ickfil'ifása szinte cls;iprően hat a korabeli. szánJ.z
Icjtetteiesc]: lcö.zött, Teheteéoénet: luda/ában ('lsősorban fl. közép'·zeríisé.f/ ellen emeli fr! a szavát, Néha kissé erőtel,iese7Jbek ezek
1/ támadások, oliran személueket is érintenek, akiknek sokat kö',zijnlwt a mal/Har irodalom. Reviczkl/ erős izzásában nem rnind~',i!1
rrzi mea, hO.f/11 tolla mBddill hotol ellenfelei7JCn. A középszerüséaII él talán csak a hí.z('l.qést és o rne.f/alkll'l'á8f gyűlöli. :iobban. El.\,:ántsriflám mutat, '/(JaY Gyula;n és Szás.::' Károlyon kívül a mnrmar próza letnuuniobb biisekeséuét, Jokait. is rneglárnad.ia- Jókoi
"'J.lJíz1Jen Rudolf trónöröl"ös előtt fakó poétának mondla ma.aril,
Heoiczlcut, aki C80],: (I tehetség előtt képes fejet !tajtmn i , renilki/iül bosszant.ia ez az olrizalossáll, gúnyos és epébe mtirtott sorok»
lum fakad ld oz orseáaoe hírüírrí ellen. Nyilt lcuillása. miaU régi
/ti rei közíil is sokon eliordulnok tőle,
Reric::k,JJ Illeg !I cm olku/'rí természete szerfölött meonehozit!
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sorsát. Életéhez képest

pári.si. bohémele nyolnorfJása seinie elNélkülözéee nélia rendki riili méretekel
ölt: ruhái elronauolodnak, szdlui« hiányában hetekig kácéluizakhan tölti oz é:iszakát, napokon keresztül cscde néhány al.nu» a: tápláléka. És senlci sem akad. oki a már elismert leöl/ől ictkarolnú
éx kiraaadsui e szánolma« kiiriil ménuelc közül. Mindössze karmincI/I'flY évi'!l dacol l)(~te.a8é,IJéul'l 1'8 az élet seámos prolJléllllÍ.1ál'lll, dl'
elJllJCriideáljállOz sohasem i-álll, JlII'Ua1lanná. Tiirélccsu] lénire lefl

viselhetőnekmondhafó.

liilcmelkedil; fl hol álon. és kö/l('szetl', a.mcl.unclc iiilesl;'lél IIZ clruhont évtizedek sem ker vasztottul: met), esiindesen. loelÍl)/) ,;1 oz el/Iberek seioébc-n. (Szl'!l1wlmi. ElcI/II;r)

EGY VILÁGI »IRGALMASNÖVÉH«. Vannak ,abk('lt lenyűgöz
az emberi szenvedés, nem azért, hosrv irjauak róla, hanem hogy
segítsenek rajta. Tlven einher volt Páli ~zent Vince, ilyen Marillac
Sz,cntLujza, silymt az () kései követőiük, PIor-ence Nighfiucuh-,
a.k iuek élelrajzút 111m;! ida Ir[(~g Ce('il Woodhu ru-Sm ith.
1820-ban szüleí e11 F irenzéhell- i nll(·ta kereszt.neve: }1~1 o j"1'1I el'
- gazdag aueol prote,s(ám; családban. Kűlőuö», uvuatnlun ító, m isztikus hajlam ú c,gY'énis,ég" volt, 'I'izrn hét csztcudöa Jeorúhun jegyzi
ríjl napl óiábun : -Lsten szólt hozzá m (.s lIlogpuranc!'>oJta, hogy szolgá l jam«, De hogy hol és hogyan, mé'~f nem tudja"
Szenvedélves természet, u.ki iu.imliig' lelkesed ik v.alu.m i úr[, Elő
ször, egy i tál ia útján, HZ olasz s.zah1Hlságmoz,g'almakérL Majd hazatél've Londonba a társ'llsági éll~,1,("rt, De a »h ívú.sról« nem feledkezik me g' s egy .unerikai emhnrbarátnak fiilte,s7ti n llle'gl(~pő kérdésí : Vajjon IJtl!!'Y01l i l let leu doing' volna-e, ha I'!~'~' HIW:ol úrilány
kórházi sZl'l'etets.zolgillu\ot végez,Jle, úgy, ahozvau n kat ol ik us i1'g'almasJlővórek ?< Szülei mcgTéJlliilllrlk; az amwl kórház ebben az
időben il uvoniorúság; piszok és bűz eldnrádóia. De Florence nem
l'ng'l'd; fől hnn tja el.ie,g'yz,é"ét (>s· szülői nok akarata «Ilenére eln tazik Németorseágba, ahol beú.ll e.gy p ro t estúu s lelkész újou nn.n ala.nitott kórháza ha ápolónőnek
187>2-bell tél" vissza Angliába, mezismcrkedik Manning bíborossal sa katol izálás gondola tú.vu l foglalkozik, Szeut Vince leánvai, az irgalmas nővérek tárt karokkal vúr iúk : Munninz kardiuális Ill{l~ korainak !ilt.ia az áttérést, <lll kórháei tevékenvsézét ;javanja; F'lorence 1I10"t Dubl i nbeu. Pár-isban. nwjtl ujra Londonban
flpol:ia 11 betpgl'kd, Ekkor k i l.őr- a k rim i háho rú.
Az angol egószségügyi szolsrúlat gyalúza:1os, "A I'raneiák ma,l{iasan fölöHünk állnak - irja a Times egyik akkori cikke. -- Szervezetük jó, sok az, orvosuk s ezeknek meabízható seig'ítséget nyujtanak az il'galma,sJlővérek. akik k itűuő betesránolók. Nekünk miúrt
ninesenek irgalmasnövél'l?ink 7" Nos: Florence-nak ez n cé\.ia; világi irrral masnővér akar lenni, Vulóságns exucdiciót szervez - fölhasznúlv,lkatolikus kapcsolatait - katoli kux és .uurlikán ápolónővérekből, diakonisszákból s vilúgiakbó1. Szk u turiban telenszenek
meg, az oH lllükiidő katonai »kórh ázbun-, ahol 11 sebesült és kolerás betegeknek SP' Iekvöhelvük. sc vizük, a nadlón hevernek és
tele vannak férgekkel.
Florence munkához lát s rövid idő alaM újjúsZC'}'vczi, helyesebben meeszervezd a krimi egészségügyi szol aá latot Mégpedig OlYfIlI
sikerrel, hogy föItúmad ellene a féltékenység is; egy londoni ujság

keményen inegvádol.ia, hogy -pápista« és jezsuita összeesküvést
szö, uierc .irganuasnoverek IS dolgoznak vele. De az 1854/55.-i nehéz
télben ol yuu bátrun helytáll S OIY.aJL páratlan eredményeket ér el,
hogy etlenfelei egy időre eluémulnak. Ej't-napot eggyétéve ápolja
betegei l, ueui ismer fáradtságot, főnöke érte<t1ensélge nem csügg'eszt i el; abelegek rajongauuk érte, »mágikus hatás,a volt rájuk- írja egy orvos,aki együtt dolgozott vele. Végül leveri' lábáról
a -k riuii íúz« s el kell hagynia a Ióí sz.igetet,
Ahogy fölgyúgyul, visszatér s ugyanazok a nehézségek várják. De hazájában egyre nu a hir neve, »Kelet angyalának« nevezik és "a nép - i rja neki nővére - megható szeretettel szeret«
Barátai létrehozzák a Nightiugale-alapot, megfelelő ápoló-személyzet kiképzésére és fönntartására; az aláirók közt nagy tömegbeu
szerepelnek a hadsereg ka tonái IS. Florence most rájuk is kíterjesz.t.i gondoskodását: emberi bbé akarja tenni az egysr...erú sorkatona életét, és természeteseu ujra beleiiJközik a hatóságok korlátolt súgúba és rosszakn.raf ába,
A háború végetér, a »knimi pokol- kialszik. Elorence visszatér
hazújúba s magányában oly visszavonu ltau él, hogy már ho'lt hírét köl t i k. Pedig csak dolgozik: ezer lapos könyvben hozza nyilvánosságra t apasztal atai i, Ilwgfigyeiésüi,L. adatait, Bizottság' alakul a brit katonai egészségügyi szolgálut megreformálására, rnelyben nagy szerepef. visz; belebeteg-szik a munkába, de ismét meggyógyul. Uj könyvet ír, ezúttal a civil kórhúzakról: a nyirkos termekröl, mocsokról, gondutlanságról, egészségtelen állapotokról. A
könyv »siker« lett, levelek ozöne érkezik h ozzú, hálálkodva vagy
tanácsért. Florence megírja »Az ápolás művészeté--t. »A bizonytalanság, a szorongás, ,a félelem sokszor a legsúlyosabb fáradtságnál is jobban árt a boteguek« --- ír.ia, és: »Az ápoló föladata nemcsak 'az, hogy a tesüi í'áidalmakut elhárítsa: meg kell osztania, a
be.teggel gondolatainak terhét is«, A maga korában valóságos áldasként hatott egy-egy ilyen -. uzót.a köz keletűvé vált - elv.
Amerika (az, ószakiuk, a déliek elleni háborújában), Kauada
és sok más állam kerte ós hasznosi tof.ta tanácsait, Ujjászervezte HZ,
indiai angol katonai egészsúgü.g-yet és megrel'ormáltaazangJi,ai
szegénv-kórnáaaka.t, Kilencven esz.teudős kortl-bau halt meg, s az
egész világ tisztelete kíRl'rie egys7.e>ríí vidéki 'sírjába. (u, t.)
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év cel
- a Zalán Futása évé1Jen--- különös könyv jelent meg
Pesten »Raizolatok a mag./jnr nemzet legn'r;i/ih tiirleneteíbiíi« címmel, Il or-cát István tollábú], aki, akkor II "Széchenyi OrSZágos
Könyvtár Őrzője« volt. Ezt n kÖnlJ1'et, mely a magya,rok őstörténe
tével foglalkozik, mé.q máig 'is sokan ernlegelik és idézgetik, de
kevesen olvassák, és szerzőjét ínkább csak a kriiika görbe tiikréből, az erénueit el!laUf/ató és té-oedéseit aránytalanul torzító gúnyolódók elménckedésdhől ismerik; illerl mondamunlc scm kell, az
csak parodisztikus ráfogás, hogy Il oroál J stván: például a biblia:j
N abukonodoeort "ne bolondozzon. az úrr-ral magyarázta volna,
'vagy pedig Szalmanaszárt a, szalmai szárával hozta, volna, oonatkosásba.
Iluen nevetséges szófejtései nem voltak Horvát Lsivánnalc; de
az tény, hogya Szentírásban- s a latin-görög klas8ziku8okban
ezelőtt

tS - rengeteg őstörténett mctgyal' nyomot vélt felfedezni, s a fentiek nélkül is szép számmal 'vannak olyan turcsa meüállapiuisai,
amelyek már a said: korában is mosotura készlették az olvasót
Sokat idézett moitdata: »IJözsőg a Seentirá« mindenfeté a régi
magyar nevektűt és régi mu,gyar 'irásmódtól.« S valólJan Palesztina őslakóit magyar törzsekket azonosítja, a chananeusokat a kú:
nokkal, a fiUszleusokat pedig - a nevek hasonlósága nélkül is
- a jászokkal. Igy aztús: persze, hogy nagyun sok nwgyar vonatkozást tcuá! a, bibliában.
Hadd idézzünk csak ef/Y .jellemző részletet, előrebocsálván,
/togy Horvát a pártusokat és a, szittyákat 'is a, mag;/jaroklwl azonoeuia.>: »Seent Dávid lciodndorotuan. hazájából 'u pártus barátságánál keresett menedék. helyet, Nagy megkülönböztelése voll.
hogy a vitéz nemzettől Székel N aggya, (Markgrájfá) tétetett. Ekkor tanulta meg az íjász mesterséoet; metuet visszatérvén sajá!
nemsetéhez, a sulákka; is most legelőször meotanuluuott:«
Horvát szerint Seeni Jeromos, a. szeni könyvek latinra fordítója is szittya. tehát mngyar oott, ··A Vulgala, nevei sokkal hívebbek, mint az új izikornyás olvasás [ormai. De hogy ne is volnának hívebbek 'f A Jerusálemben (.. .tzala, Sala, SÓI, Soncm, Sotont.
Solamonoárban.) tartózkodott, és szilya. nyet'vet beszélő jász tudós
j'ér/iú, Szent Hieronymus, iesueé fel ezeket:«
N em nagy dicsőségünkre válik, hogy (Hor-oá; szerint) »Arad,
Orod (Herodes), az utolsó sidó fejedelern pártus szitya »olt«; ám
ezt a szégyent jelentősen ellensúlyozza, »hogy a tarsusi Szent P(Ü
sziileiésére nézve szitya 'lJ olt, kövelkezésképen az első keresztény
Anyaszentegyháznak fő oszlopa és írója közelebbről hozzánk tartoeik,« Ugyanebben a teiezetoen. azt is Tnftgemliti még, hogy »Peraeának Palesztinának a Holt Tenger melleti Macher roppant városa volt, és hogy Jeruealemnek még ma is 1J(lgyon Bab-et Mogarheh neoű kapuja«, amiből persze nyitván következik, hogy »SÓty om·várnak is egyik része hajdan JJiagY01·váro.~nak neuestetett-r
K űZönösképpen magyarázza a szirek nevét is. A filíszteusoJ:
-- tehát a iászok: - a·z áitalulc meghódított syrusokat meavetésI)ől, lenézésből nevezték »sz'Ürösöknek, gubásoknak.«
De bármily l1ut.fatságolmak tűn,ienek is iei mana.psá.IJ ezek és
az ezekhez hasonló megállapítások. van ualarni megható vonás
is e roppant negytu,dású és nagyolvasottságlÍ, de kevés kriiikai
éreékket rendelkező különc tudós euéoetuedéséoen. A magyarsfÍlInak ez uo luüárialan: rajongó szeretete, s az a ualláso« iruiiték«
törek-vés, hOUlI nemzetének őstörténf'íN mindcnképpen. kapcsolatba
hozza a bibliai történetekkel. Persze mi sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy a szent könyvek jutottak el népünk ig, mintsem hog.ll
népünk eredetét kivánnók visszavezetni a szeni könyvekig. (K. Gy I
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üZENETEK

N. G.lJné és társai. 1. Szűk holyünk miatt egés~ségüg'yi rovatot
nem nyithat unk. - 2. Nem helyes, - 3. Teljeisein ig-azuk van. - 4.
Erre a kérdésre ma még a tudomány nem tud véglegeis válaset.

T. J. Az aposztrofált szerző meghatva köszöni a szép levelet.
A felvetett irodalmi muuka régtől pr'og'rammjáhan van,
V. F. Kérdésére, hogy mit tletgy,en mert »rossz, a fia nagyon"
nem tudunk így látatfanba felelni. Miben áll ez a rosszaság ~
Lop, csal, hazudik, piszkos gondolkozású ~ .. ' vagy ord ítoz ablakot ver ber, verokszik ~ ... vagy csak játékon jál' az esze, nem akar
ot-thon segíteni stb. 7 A fáradt, gundter-helt vszülök ssámúra. ezek
mind »rosszaságok«, pedig a gyermek erkűlosi megítélése szempontjából óriási különbségek vannak itt. Mti felnőttek legtőbbszőr
azt szok tuk rosszaságnak nevezni a gyorekben, ami nek ünk kellemetlenvami fáraszt, ami anyagi kárt okoz. Ez a gyermek helyes
lelkiismeretének nevelése szempontjából igen nagykrár. Neki kis
korútól kezdve meg kell élnie, hogya »rossz« eselekedet akkor is
rossz, ha véletlenül nem is s,zármazott belőle, baj, sőt akkor is, ha
segítségéve! valami sdkert, va larui jót tudunk ielórni ; és hogy ha
valami bajt vagy kü,rt okoztuukvakkor sem minlcltig vagyunk bű
uiisek abban. Ilyellkor jóvá kell tenni az okozott kánt, de nem kell
viselni erkölcsi terhet. nrintha ilyen vag-y olyan bűnösök volnánk.
A gyermekek ncvC'!étsénél ezt a szempontot teljesen ül ezektuk hauvag'ol n i. Haa gyermek leejt ,egy értókes vázá.t, vagy összetör i
a tükrö!' ezért nagy kikapás, sőt verés jár, de ha valami ál latk.iuL,ÚS történik, ha alattomos módon ekJsatlj:'rk egvmás játélk,sz,e'I"út, ha
falánkság, torkossúg ravaszul kitervezett Iopúsba v~szli őket (termúszctescn, ha nem nunket lop meg, hanem a ,sz,mnszédot,akivel
úgyis össze vagyunk veszve ..Jakkor mines semmi haj, legfeljebb
egy kis Iejcsóválás. Próbálja egyszm néhány napon keresz.tű! fell.iegyezn i, hogy mit követett ella fia, és nullven büntetést k,apottí,
l's akkor igen érdekeisi képet Imp majd gyormekér-ő], de önmagáról
is. Elmélkedjék ezen, ős ha 'szükség1e'snek La.rl.ja kűldje he erz;:t HZ
anyag'ot nekiink is, ttkkor szívesen Iog-l.alkozu nk kérdésével érdemlegesen.

F. J. Felfogása helytelenós ker-csztónvtelen Kr-isznus tanÍ'tása
a szeretet tana, aki ezt nem akarja el Iogadn i, 1HZ, nem kereseténv.
Ez uem azt jeleIlti, hogy mindent kritika nélkül elfogadjunk. és
fejet beloegyczőleg bólogassuuk reá. Aru.nyezú jú Szeini J ános azt
mondja : "A tévtanokatel kell vetuűnlc, és meg lwlil cú íoluunk -
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de az embereket szeretnűnk kell és lelkük üdvéért imádkoznunk,'
(De anath, n, 4.) Az Ön maeatartásáben azonban éppen ennek a
Iordítottda érvényesült.

V. J. Boldog Jolánta IV. Béla k~rá!lyunknak volt leánya, és
így édestestvére Árpádházi Boldog Marg-rtnak, és Szent Kingának.
Nagynénjei voltak' MagyaroJ.'ls7Jág:i Szemt Erzsébetvés Csehorseági
Boldog Ágnes. Unokatestvére volt boldog Gertrud és szent volt
nagybátyjának, Kálmán hereegnek feleség-e Szent Szalornea is.
J olánta igazán vallásos Ievegőben nőtt fe!' nemcsak átvitt értelemben, hanem la szó legszorosabb értelmében, amennyiben már
a bölcsőjét olyan helyiségben álHtották fel, ahol naponkint bemutatták a szentmise áldozatot, amelyen a királyi család részt vetf,
A tatárjárás idetién szüled a Krakkói kiirályi udvar oltalmába
ajánlották. hol szeretetreméltó hajadonná serdült, és férj hezmen t
Boleszláv lengyel fejedelernhez- Férjével huszonhárom éveit töltött boldog házasságban és mimtaképe volt a szerető hitvesnek,
gondos csal ád any ának, és a seéleslátókörű, és jövőt építő államfő
legbensőbb munkanársának. Amikor özveggyé lett, visszavonult az
államügyektől is, csendes zárdai magányban készült It férjével
való boldog viszontlánásra a menmyekben. Amint láJtja., védőszent
je élete sokkal nagyobbszabású, semhogy egy szerkesztői üzenet
keretében mégcsak jelezni is lehetne életének főbb mozzanatait.
Annyi bizonyos, hogy IV. Béla leányainaik döntő befolyásuk volt
a lengyelek keresztény kultnrrájámak kdalakításában.

