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MI ÉS A SZENTEK
Kis Szent Teréz önéletrajza,

(lZ "Egy lélek története" - mint
már a Vigilia is hirt adott róla
(195,f márciusában) - új, hite
les "kritikai" kiadásban: jelenik
meg, az eredeti kézirat fénykép
másolatával. K iderüU ugyanis,
hogy aza szöveg, mely minded
dig közkézen forgott, se nem
teljes, se hitelesnek nem mond
ható: a szent életírását - úgy
mondják, annak a halálos ágyon
kinyüvánitott kérésére - nővé
re, Jézusról nevezett Agnes
anya a kiadás előtt itt-ott kis
sé átdolgozta, módosította.

Az eset korántsem egyedülál
ló. Szalézi Szent Ferenc rend
szeresen fölkereste a Vizitáció
- (az általa alapított rend) 
apácáit; ilyenkor a kolostor
tagjai egybegyűltek, előadták
problémáikat, a szent elbeszél
getett velük, felelt a kérdéseik
re - közben pedig, vagy kö~

vetlenül a beszélgetés után em
lékezetből - az apácáklejegyez
ték a kérdéseket is, a szent vá
lasmit is. Ezeket a "Lelki be
seélaetéseket" (Entretiens spiri

.tuels) aeutdm ' a szent halála
után az. annecy-i Vizitáció ki
adta. Nos: ez az úgynevezett
"hivatalos szöveri' (texte otti
ciei) sajnos szintén nem hiteles;
Szent Chantal megcenzurázta az
eredeti szöveget. Azt mondja er
ről Dom Mickey, Szent Ferenc
összes mflveinek kiadríja: "Gon
dosan kihagyfák belőle a túlsá
gosan közvetlen utalásokat, a
túl bizalmas részleteket, s ki
hagytak bizonyos kérdéseket,
melyek fölöslegesnek tflnhettek
volna az olyan olvasó számá
ra, aki nem ismeri a szerzetesi
szokásokat s főként a Vizitáció
szabályzatát. Ebből következik,
ho.qy a tónus kevésbé meghitt,
a tanítások tömörebbek". . , - te-

gyük hozzá, amit Dom Mickey
tapintatosan nem mond ki: az
egész iakább, élettelenebb. ezer
terikusabb lett.

Ime egy példa: Szent Agoston
és Szent Jeromos összehasonlí
tása. A korrigált "hivatalos"
szöveg szerint Agoston "maga a
szelídség és nyájasság, Jeromos
viszont rendkívül szigorú volt;
ha fogalmat akarsz alkotni er
ről, olvasd el (ll leveleit", Szent
Ferenc ezzel szemben egy-két.
igazi íróhoz - hiszen kitűnf)

író volt - és a szó legjobb ér
telmében vett humoristához mél
tó miniatar arcképet rajzolt a
Vizitáció apácái elé. Ezt mond
ta: Agoston írásai: maga a sze
lídség és nyájasság, Jeromos vi
soon/; rendkívül szigorú volt és
egészen riasztónak tünt. Nézzé
tek csak nagy szakáUávafl s ke
zébén e.qy darab kővel, ahogy
a mellét veri - a leveleiben",
Vagy itt egy másik példa: a
szent a.zoloot· korholja, akik 
Szent Chantal át.qyúrásában 
"most ebben az állapotban akar
nak lenni, majd röviddel azután
másikat keresnének". A szent
itt is' humoros volt, mozgalmas,
szellemes, "jó stilisztct' ; így be
szélt: "Ha egy· órái.q jezsui'ák

. lettünk volna, egy következőben

kapucinusok akarnánk lenni, az
tán kevéssel utóbb ismét más
állar>otot keresnénk, s aki eaése
élet én. át békén meavolt a fele
ségével, ha elcserélhette volna,
egy tucatszor meglelte volna,
olyannyira, hogy ha tehetnénk,
méo anát-anyát· is cserélnénk":

Az ilJ/en m6dosításokat, á'dol
aoeásoko), kihagyásokat mindpn
esetben kesrues szántMk sugallja
- ez kAfségtelen. Az aZOnbfln
már kérdés, hogy maga ez a ke~
gyes szándék helyes-e, hasz
nos-e, indokolt-e. Olyan retusá-
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lás ez, melu mindig az illető
szesü emberi arcvonásait érinti:
gyengíti, eszményíti, jellegtele
,úti, .Beentebbé" akarja tenni.
Pedig a szent abban az emberi
bőrében lett szeni, amelyikben
élt; a saját maga - sokszor bi
zony nehéz, göcsörtös, ellenlee
ző - természetét szentette meg;
éppen azért lett szent, mert "hő
sies fokban gyakorolta az eré
nyeket", seinie kivétel nélkül
mindig rengeteg kiizdelem, szen
vedés, vívódás, önmagával foly
tatott harc árán - hősies fok
ban gyakorolta azt az erényt is,
hogy fegyelmezze, nevelje magát,
hogy rossz hajlamait, természe
te "ne.qa.tív" tendencidit átvált
sa pozitívra, "szublimálja" 
mint a pszichológia mo·ndja.
Miért jellegtelenítenénk érdek
telen, sablonos olajnyomwt-figu
rává azt, akiben számunkra, az
ember számára éppen az a leg
tanulságosabb, ho.qyan emelke
dik a természetesből a termé
szetfölötti magassá.qba, Nagyon
szép, kedves, megható a legen
dák szokásos fordulata: "Már
.qyermekkorában is" ... De a va
lóság ezzel szemben az, ho.qy a
szer/i - ahelyett, hogy már
gyermekkorában is szeni lett
volna: és rózsaszőnyegenlépdelt
,volna a mennyországba - btzony
hoezdnk' hasonló, velünk testvér
embernek szűletett, és keményen,
seiuásan, drámaian, "hősiesen"
megküzdötta.zért, hogy szent
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legyen. Tanú kell rá'1 A lisi
euxi "kis szent" a leamarkdm
sabb tanúk egyike: igazán nem
volt úgynevezett "angyaU" ter
mészete, és míg szenité lett, II
szenvedés, a kéiely milyen si
vatag útjain kellett átvergőd
nie! Tanú kell· rá? Oloaesuk.
Szent Pált. Saulból Pál lett egy
villámcsapásra; de Pálnak sok
kal többet kelleti harcolnia, vi
askodnia, küzdenie mn.qá1Jal 
és magáért - mint Saulnak!
H a nem így volna, azt mondhat
ná az ember: mit jelent nekem
Pá./? KülönlefJe,<r eset; előttem
úgyse fog villásn levá.qni. Nem,
villám nem fOfJ levágni - ez
nagyon való8zinű. De ez: "Tö
vist kaptam testembe, a sátán
angyalát (s ez nem pusztán az
érzékiségre votuükozik t ), hogy
seűmielen. zaklasson" - ez min
denkinele szól. mindenkire vo
natkozik; és minden szent első
sorban. azzal példánk - bízlató
fölemelő, emberséoében. testvéri
és seeniseoében. 'l'ezérlő -, aho
gyan "a sá/an angyalával" küzd,
s ahogyan eet. az angyalt le
{lyűzi.

Ha a szer/Jek szeninelc szűlet

nének, mily lehanaolá, kedvün
ket sze.l/ő. elérhetetlen "Cber
menschek" ooinánakt De em
bernek seidett ek, emberek 1)ol
tak ők is - mind a kezé" nllujl,
ja felénk, testvéri emberkezét.
Ne fagyasszuk hideg fantom
kézeé, (r. au.)



Belon Gellért

ISTENÉLMÉNYŰNKVÁLSÁGAI
Sokan vannak, akik mindent meg' akarnak tenni Istenért, tör

vényeit megtartdák, túlsok és túlnagy bűnöket nem követneik el.
és mégis, gyilkos kételyeikkel küszködnek; vallásos gyakorlataik
ban különös idegenséget tapasztalnak a régebbi megnyugtató, me
leg bizalom helyett; imájuk és eszmélkedésük meghitt perceit
nyugtalanságok, panaszkodások, tehetétlenségek váltják fel; és a
csalódottságnak vagy kiábrándultságnak az érzete uralkodik el
lelkükben. Egyszóval Istennel való kapcsolatuk nem mutatja azt
a nyugodt és bensőséges képet, amilyennek Ielkiéletüket elképzel
ték.

Ezen sokan megilepődnek. Pedig ez nem más, mint a fe~lődő
lelkiélet egy szakasza, melyen a legtöbb léleknek át ken mennie,
N ewmanról csak a nemrégiben olvastunk egy kitűnő tanulmányt
és abban önvallomását: "Eveken át majdnem a kétségbeeséa, meg
a lelki sötétség állapotában éltem." A mi Prohászkánk naplóinak:
utolsó bejegyzésében pedig ezeket olvassuk: "A belső szenvedések,
elsötétülések, szárazságok, hangulatlanságok, kedvetlenségek, ki
szólások: világösszeomlás, életüresség .'. Mikor a lélek s a hit s
annak mécse egymagnkra maradnak. s minden, ami segít s re
zonál, a háttérben élvésze la sötétség elnyeli... Mikor minden jól
eső s emelő tényező hallgat, milyenek e lelkesítő távlatok, bíztató
érzések, buzdító képek. .."

Akinek nincs hite, az ilyen sorok olvasásakor önelégülten álla
pítja meg: Iámcsak, a kereszténység sem más, mint ábrándker
getés, Aki pedig belekerül ebbe.e. lelkiúllapotba, az vagy felhagy
eddigi lelkiéletével. vag'y pedig behunyva szemét éli tovább a
vallásosság külső formáit,. de bizonyos belső rezig-nációvalvamitől
elfakulnak lendületei és elhalnak .azok a közvetlen érzések, ame
lyek megszokott imáikban és énekeikben ju tnak kifejezésre.

Érdemeis mélyére nézni ennek a kérdésnek, éls meg-vizagádni is
tenélményünk válságait.

Szellemi merevedés

Szép, de egyben' szomorú tulajdonság-a emberségűnknek, hogy
belső élményeinkeit kűlsőseg is ki akarjuk fejezni. Nemcsak ver
seket írunk és szobrokat faragunk, nemcsak filozofálunk és rend
szereket alkotunk, de élményeink valamilven jszalárdságot és le
zártság-ot kapnak, ha nem is írjuk Ie vagy nem is mondjuk ki
őket. Ebből a lezártaágból aztán nem szerotünk engedni. Annyira
nem, hogyegyels modern karakternlógusok szerint la gyermek
kor első eszmélkedéseinek élményei határozzák meg egész jelle
münket. Mindenesetre szeretünk hamar elkészülni ismeretszerzé
seinkkel. itéletalkotásainkloal és azokon nem szoretünk változbatni
vagy legalább is nehezen módosítjuk őket. .

Az Isteoélménnvel is. íg-y vagyunk. Sőt itt még nagyobb a
kísértés az állandóságra, mert maga az, Isten is valóban állandó,
mozdulatlan és változatlan, Változatlan dologgal kapcsolatban pe~
dig nem érezzük annyira a vele kapcsolados élménytartalom vál-
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tostatásának szükségét, mínt azokkal a dolgokkal szemben, melyek
szemeink előtt változnak. Ezért az emberiség jórészének istenél
ménye a mozdulatlanságban fejeződik ki. A nagy keleti. vallá
sok, a mohamedanizmus, továbbá a fatalista vagy predestinacio
nista vallások istenélményére kell itt gondolnunk. Es ebben van
valami imponáló is. A nyugalom, a mozdulatlan fölség és változ
hatatlanság a készség tökéletességet fejezik ki. Ezért nem kell eso
dálkoznunk, hogy a keleti vallások annyi léleknek imponálnak.

Am tudnunk kell, hogy Isten nemcsak mozdulatlan és válto
satlan. de folyton mozgő, mindig új és eleven élet is.

A szavak kisértése

Élményeinket szavakban fejezzük kJi. Ezek a szavak is rejte-
nek magukban némi kísértést, mégha a teljes igazságot fejezik is.
ki. KJetWs ez a kisértés.

Az egyik az, amit Horváth Sándor kitűnő skolasztikus tudó
sunk megállapítása szerint a fogalmak temperálásának, átszíne
zésének nevezünk. Az igazság ugyanis a valóságnak nagy terüle
tét foglalja magába. Ebből a területből a nekünk ismertebb ré
szek egyéni szinüket, hangulatukat átviszik az egészre. Tehát pl.
ha azt mondduk az Istenről, hogy ő Mindenható Atya, ez egészen
pontos igazságot feielZ ki. Minthogy azonhan a mindenhatóság is s .

meg az atyaság is roppant nagy körre vonatkozik, azért előfordul

hat. hogy valaki teljes jószívvel vallja Istent Mindenható Atyá
nak, gyakorlatilag azonban inkább az atyaság vonása színezi át
a mindenhatóságot is, így a mindenhatóság elfakul és háttérbe
szorul istenélményében. Sőt mert az "atyaság" fogalma is oog-y
terjedelmű, azért az Isten atyai mivoltából is azok a vonások do-'
ininálnak istenélményében. amik' eddigi életében mélyebb benyo
mást tettek rá. Tehát pl. hogy beeézgetí gyermekeit vagy fáradozik
értük. De az atyaságnak más vonásai. mint az, bozv rendet tart,
fegyelmez, takarékoskodik, nagy ügyekben távoljár családjától
vagy eltitkol dolgokat (hiszen a szülőknek mindig megvannak a
maguk titkai), háttérben maradnak. így a szavak szerint pontos
Istenről vallott felfogásunk, de gyakorlatilag csonka.

A másik kísértés a lelkünkben élő is enkép leszűkítésére a sza
vak szegényessége a valósággal szemben. A fjordok virere azt
mondjuk : tenger-víz, és az óceánra is a-t mondjuk: tenger-víz.
Mindkettő igaz, mert hiszen lényegében mindkettő tengervíz. De
milyen szegényes fogalmai vannak a ten ,::,erről, a tenger életéről,
hullámzásairól. örvényeiről ős ciklonjairól annak, aki csak öblök
ben látott tengervizet l - Hasonlóképp a gyermek is, az ifjú is,
a felnőtt is ezt az egy szót használja anyja megjelölésére: mama.
De mit érez mcg-a!!'ye,rmek a már megérett férfi anyaélményének
teljességéből1Tegyük egymás mellé a gyermek, az ifjú és a felnőtt
ember anvaélménvét, akkor meglátjuk, hogy a mindhárrnunk által
egyformán használt mama szó milyen hihetetlen különbségeket
rejt magában. Milven vétek lenne megállni az' anyaélménynek
gyermeki vagy ifjúi fokán!

Az istenélménnyel méginkább így vagyunk, mert itt egy vég
telen valóság van véges szavakba foglalva. ÉPP ezért nem lehet
megállanunk egy jól-rosszul megalkotott istenkép mellett, mégh3.l
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.annak vonásait a :kinyilatko~táS'ból ve8lS2Jük is. Mert az a szó,
melyet a szeritirás használ.sokkal többet rejt magában, mint a.mrl.t
mí egyénileg értünk rajta. Addig kell fejlődnünk, amíg el nem
érjük Jézus istenélményének fokát. Ezért mondja Jézus szenve
-dése előtti utolsó mondatában: ..És én megismertettem velük a.te
nevedet (= egész valódat), s m e g i s f o g om ismertetné.' (Ján.
17, 26.) Feltámadása után pedig ezeket mondjar "Felmegyek az
é n Atyámhoz ésa t i A,tYátokhoz, az é n Istenemhez és a t i
Istenetekhez." (Ján. 20, 17.) Szent Pál is többszörösen beszél "Jézns
Krisztus Istene és Atyjá"-ról (Ef. 1, 3.) A Krisetussal közösen
használt szavaknak a Krisstus lelkében élő .tartaJmakig kell érniök•

.A feUörő kegyelem

Mind a szellemi merevedés, mind a szavak kisértése láttán fel
kell kiáltanunk : "Én szerenceétlen ember I ki szabadít meg e ha
lálnak testétől '" (Róm. 7, 24.), az istenélménye végzetes megme
revedésétől és elszegényedésétőlt Hiszen ha ilyen általános em
beci erők dolgoznak bennünk az istenélmény ellenében, mit tehet
.akkor az ember' - De hát nem is emberi erők győzik ezeket a
gátló tényezőket, hanem a belénköntött isteni erő, a kegyelem.

És iU kell feladnunk elképzeléseink merevítő jellegét elsősor
ban. A bennünk lévő kegyelmet nem szabad állló vagy nyugvó
dolognak felfognunk, hanem élő, fejlődő, növekvő, bensőnkből ki
kívánkozó valaminek: forrásnak, mely képes asziklaréteget iI8
áttörni (J'án, 7, 38.), élő magnak (I. Pét, 1, 23.), mely belső törvény
szerűsége szer-int növekszik és fejlődik. "Úgy van az lsten orszá
g'a - mondja az Úr Jézus - mintha az ember. magot szór a föld
be. Azután alszik és fölkel, éjjel és nappal s a mag kikel és nö
vekszik, maga sem tudja, hogyan." (Mk, 4, 26-27.) Ha ilyen élő
magnak fogjuk fel a kegyelmet és móstani témánk tárgyát, a hit
ke~yelm€lt, akkor már nem zárkózhatunk el annak megállapításá
tól, hogy ami él, annak - Chesterton fogalmazása szerint - for
radalmi változásai vannak. Valóban forradalmian más az elvetett
búzaszem acélos alakja, ha földben csir-ázni kezd, ismét más. ha
sarjadni kezd s füvet növeszt; ismét más, ha kihányja kalászát;
abban is forradalmi ujdonságként hat a szem megjelenése; mássá
lesz a kalászok s a szemek megéréeekor: a legfornadalmibb a búza
életében az aratás és a cséplés E forraldialmi változások figyelem
bevételét sürgeti az. Úr Jézus azáltal, hogy szdnte kínos részle
tességgel folytatja a fennebb elkezdett példabeszédet: "Mert ma
gától terem a föld először füvet, azután kalászt. azután teljes ga
bonát a kalászban. Mikor pedig készen a termés, azonnal sarlót
-ereset belé, mert elérkezett az aratás." (uo. 28-29.)

N ormális körülménvék között az istenélmény e búzaszem 
ami e mondatba fog1alhaitó: Hiszek egy Istenben - ilyen forra

.dalmi átalakuláson 'kell hogy átmenjen. ha nincs semmi, ami el
fojtsa vagy megáltítsa fejlődésében. Ezért imádkozik Szent Pál
híveiért. akik pedig már jól ismerik tanításából ,az Istent, hogy
szeretetük "mindjobban giazd.a,godjék megismeréssel és te1j(JIS meg
érltés.sel" (Fil. 1, 9.). És kérése az, "hogy gyarapodjatok az Isten.
megismerése áltad." (Kol. 1, 10.) .

Semmit sem tart veszedelmesebbnek. mint ennek a belsőleg
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gyarapodó ismeretnek megállását, "Ha pedig valaktazt véli, hogy
megismert valamit, még nem ismerte meg, hogy kell neki meg
ismernie." (1. Kor. 8, 3.) Különös, hogy e mondatában Szent Pál
nem la filozófusok megismeréséről beszél - bár azokra is vonat
kozik - hanem elsősorban a, hitben való megismerésrül. Akármi
lyen mély, lenyűgöző és lelkemet igézően rabulejtő ismeretem van
is az Istenről, 'sosem szabad annál megállanom, azt. hivén, hogy
most már teljes vagy legalábbis elégaéges az I,stenrőlalkotott is
meretem, "Senki 'se ámítsa. önmagát - figyelmeztet Szent Pál.
- Aki közületek azt hiszi, hogy bölcs ezen a világon, legyen ok
talanná, hogy bölcs lehessen." (I. Kor. 3, 18) Assziszi Szent Ferene
annyi látomás és-elragndtatás után, Aquinói Szent Tamás annyi
tianulás és eszmélkedés után vállaJták e~t az, oktalanságot. 'I'ehát.
sosem szabad azt gondolnunk, hogy már eléggé Ismerjűk Isten
nagyságát, okosságát, erejét és f'ölségét," Hanem hagynunk kell,
hagy a kegyelem belső ereje elvégezze ismeretednk fogy,atéko·ssá
gának korrigálását.

A kegyelem korrigálása

Mert elvégzi. Ezt olvassuk Szent Pálnál: "Ha meg valamiben
máskép gondolkostok. az Isten azt is feltárja majd előtJt'etek."

(Fil. 3, 14.) A belénk árasztott hit kegvelmével ugyanis sok ter
mészetes elgondolás, nem pontos ismeret marad bennünk Istenről.
Ezeket a tisztulatlad ismereteket lasaan-lassan "tárja fel" előttünk
az Isten, ha hűségesek és jóindulatúak vagyunk AZ7..al szemben.
",aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet, bő

ven azon túl is, mint mi kérünk vagy megéraünk." (Ef. 3, 20.) 
A hit kegyelmének e tisztító erejére utal az Úr Jézus is utolsóva
csorai beszédében, mikor azt mondja Atyjá.ról,a szőlőmívesről,

hogy "minden gyümölcstermöt (= kegyelemben, KiI"isztus-közös
~gében élő lelket) megt.isztog'at, hógy többet teremjen." (Ján. 15,
2.) Aki csak egvszer is látta már a szölökezeiést, aemak fogalma
lehet arról a drasztikus, szirrte kegyetlen beavatkozásról, arnivel
f3, termőágakat meg kell gyötörni, hog'y bővebb termést hozzanak.
Az Úr Krisztus ilyen drasztikus, szi,nt!:e kegyetlennek látszó beavat
kozásnak mondja a kegyelem tisztbtó hatását is.

Gyógyító fájdalmak

Haa szőlő éreeni tudna, feljajdulua a fájdalomtól, amikor
lemetszik a hónaljhajtásokat és leszagg1atják a fölös>leges levele
ket. És a tisztogatás után bizony kopaszon, megtépázottan és szo
morúan gubbaszt. Az Isten 'tisztcgató műveletei után hasonló a.
lélek állapota: a kiábrándulások, a esalódobtságok, a nyugtalan
ságok, az ernyedtségek, sőt a kételyek és szorongások is a lélek
fájdalmát és felj.ajdulását jelzik az Isten titokzatos tisztogató mű
ködésére, És ha nem őrzi meg e válságos időkben hűségét, bizal
mát és rnindenáron Istenhez való tartozását, beleveszhet agyötre-:
Iembe, Amint a világvégén Jézus teiljes dicsőségben való eljővete
Mt olyan szenvedések jelzik, amiktől "so,kakban meghűl a szere
tet" (Mt, 24, 12.), akként bennünk is a mind teljesebbé váló isten
élmény természetszerűleggyötrelmekkel já.r. Elképzeléseink,elgon-
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dolásaink, kialakított magatartásaink lezárt formájú búzasze
meinek a Toth~ld:á8i, tehát elváltozásd fájdalmát kell megélnünk.

Érdeme>s meg-tekintenünk Isten néhány választottdának életét,
hogy példákon LS lássuk mindezek igazságát.

Minden hívők atyja

A legújabb kutatások szer-int az ősember istenélménye a ha
talmas, egvben jóságos atya képét mutatja. Ez volt Ábrwhám is
tenélménye is, ,amíg a pogány Úr-Kaldeában élt. Ez ll; jóságos és
hatalmas Isten új hazába hívja, ahol neki a gyermektel,ennelk nagy
népet és tejjel-rnézzel folyó föl det igér. Nagy leheteitt azonban
Ábrahám esalódottsága, amikor az Lsten által igéri földön éhin
ség lepte meg (Mióz, I. 12, 9.), továbbá "az igéret földjén, mint
idegen földön, sátrakban lakván" (Zsid. 11. 9.) kellett tartózkodnia,
és végül huszonöt esz.tendőn kereseéül nem ad neki gyermeket,
Szinte minden éppen fordítva sikerűlt, mdnt ahogy Isten igérge
tései nyomán elképzelte, Persze Abrahám lelkében nagy viharok
dúlhattak. Az, igaz, hogy e lelki válságot ,a Szeritírás ipaekodik
elrejterri, de az értő számára mégis elég vi.lágosan leírja. Több
ször panaszkodik a folyton csak igérő Istennek: "Nekem nem ad
tál gyermeket." (Móz. r. 15, 3.) Egy későbbi igérettel kapcsolat
ban "Ábrahám arcára borula és nevete, mert .azt gondolta magá
ban: Százesztendős embernek fog fi.a születni ésa kilencvenesz
tendős Sára fog szülni 1 Csak Izmael maradjon életben előtIted !"
(uo. 17, 17.) Nem lehelt elmenni amellett a mély rezignáció rnellett,
ami ezekből a szavakból kiérzik. - Hasonlóképpen a föld igéreté
vel kapcsolatban is feltámad benne a kérdés: "Uram Isten, miről
tudhatnám meg, hogy birtokom leszen 1" (uo. 15, 8.). Feleletül egy
Iátomást kap, melyben "nagy rettegés és sötétség szálla reá és
mondaték neki: Tudd meg előre, hogy ivadékod idegenként olyan
földön leszen, amely nem :az övé és szolgiaság-ra vetik és sanvar
gatják őket négyszáz esztendeig. Ám a népet, mely'nek szolgálni
fognak, én majd meg-itélem '" A negyedik nemzedékben térnek
ugyanis vissza ide, utódaid. mert mindezideig nem telt be 'az amor
reusok gonoszsága," (15, 13-16.)

Ezt a rész:t joggal nevezik a magvarázók "az ószövetségi szent
írás egyik legmélyebb részének." Isten ugyamis ekkor nyitja fel
Ábrahám naiv hite és elképzelése előtt korszakokon átnyúló táv
latait, és tár.ia fel előtte egyetemeis szempontjadt, Persze, hogy az
isteni logika e villámfényétől sötétség borul kisebb hordzonokhoz
azokott szemére és rémület tölti el az isteni nagy.ság láttára. 
Izsák születésének elodázásával pedig rá akarta döbbenteni Ábra
hámot az isteni mindenhatóság újabb, ilgazabb és mélyebb belá
tására. amint mondja is: "Vajjon nehéz-e valami az Lstennek '70
(18, 14.) Emberilee reménytelen és kilátástalan helyzetbe engedte
bele Abrahámot igéreteinek azonnali nem teljesítésével. s ígydol
gQ7JÍa ki Abrahám hitét Abban. ,,'aki éleltre ke,lti a holtalk)a:t és 3Jki
nevet ad a nemléteeőknek, mánt Iétezőknek." (Róm. 4, 17.) így
metszotte le benne a gyermekes elképzeléseket és emberi fogai
makat, Igaz, hogy a csalődottsáz, lemondás. panaszkodás, vita és
szernrehányás érzelmeit váltotta ki lelkéből, die mindezek között
még.sem "gyengÜlt meg a hitben" és "hitt reménységgel a reménv
ellenére." (Róm. 4, 19.)

511



Igy meg'tisztítv:a h.itét, már látjuk, hogy miért hajlandó olyan
toomészet8wriíleg feláldozni Isten parancsára fiát Izsákot. Szent
Pál nem győzi mélltatni Ábrahám e tettét, csakhogy érzékeltesse
velünk azokat a folyamatokaz, amiknek hitünkben le kell jáJtt;zód
níok, "M/ivel hitt, azért áldosta fel Ábrahám Izsákot, midőn pró
bára tétetett; és feláldozta egy,szülöttét. ki az igéretet nyerte vala;
akinek mondatott: 11JSáJr utódait, hivják majd a te ivadékodnak;
hivén, hogy az Istennek van hatalma a halottaiból is életre kel
troli." (Zsid. 11. 17-19.) Ahhoz. hogy megtapasztaljuk Isten min
denhatóságát és jóságát, meg ke:ll ízlelnünk a helyzetek lehetet
lenné válását és elreménytelenülését,

Mózes

Az ószövetség másik nagy Isten-látóda szintén nagy lelki vál
ságokon és megrázkődtatásokon át jut el Isten valóságosabb és
telJesebb megismerésére. Mint pusztai pásztor. szíve egyszerűsé
gében szinte problémátlanul szolgált Istennek. Mikor azután a
csipkebokorban újabb oldaláról ismeri meg az Istent, egyszerre
félelmek, aggndalmak, sőt vonakodások és tusakodások vernek
gyökeret benne. Mikor ugyanis Isten az elnyomott zaídó néphez
küldí, fél attól, hogy nem hallgatnak rá. fantasztám:ak vagy talán
csalónak is fogják tartani: "Nem hisznek majd nekem - rnondja
Istelllnek - s nem hallgatnak szavamra. hanem azt fal?ják mon
dani : Nem jelent meg nékem az Úr!" (Móz. II. 4, 1.) És amikor
Isten Mózes aggodalmára kétféle csoda megtevésére ad neki ha
talmat, akkor sem nvugszik meg. mert urrá lesz rajta saját maga
tehetetlenségének és ,a!lkalmatlanságának érzete: "Kérlek Uram,
sohasem voltam ékesen szóló, s mióta szélottál szoleádhos, még
akadozóbb és lassúbb nyelvű vagyok." (u. o. 10.) Arnikor erre Is
ten a saját mdndenhacóságára utal, mellvel az emberi tehetetfen
séget és képtelenséget is pótolni tudja, Mózes szernbeszá.llva I~

tennel egyszerűen kijelenti: "Kérlek, U ram. küldd azt, I8:kit kül
deni ,aJkaJ.'Isz." (u. o. 13.) Megharaguvék erre az Úr Mózesre - fO'ly
~wtja ,a szentírás. Bár nem mondja mea. hogy mibeu űtlott az Ur
haragja, de bizonyára olyan félelmetes és gyötrelmes lelkiállapot
ba korült, ami végül mégiscsak megt.örte ellenkezését. így rette
gések közepette indul vissza Egyip,tomba. 'ahonnét korábban me
nekülnie kellett. Sajátmaga alkalmafl.ansázának érzésével, külde
tése kilátásta.lanságával, mi,nJd'elll emberi segítség- és remény nél
kül, csupán Isten szavának engedve, s arra támasakodva.

És itt éri a másik csalódás, A nép kezdeti hite hajótörést szen
ved, ment a fáraó megszigorítja a munkarohotot. A nép megát
kozza Mózest, úgyhogy viss.z.ame,gy az Úrhoz a pusstába és keserű
szemrehánvásokkal illeti Istenét: ,;Uram, miért !tanyarg-atod ezt a
népet T Miért küldöttél engem T Hiszen mióta bementem ,ft; fáraó
hoz. hogy szóljak nevedben, azóta méz inkább sanyarlratja népe
det 8 meg nem szabadítottad őket." (Móz, II. 5. 22-23.) Üjabb is
teni bíztatásra Mózes újabhaggoda!lIllJa és reménytelensége il fe-
lelet. (u. o. 6. 12.)·

Él'OAmeS belemélyednünk ezekbe a lelki mozzanatokba, Meri hfl
engedjük Iefoszlaaii a történelmi elemeket, Mózesben ráismerünk
magunkra: kétségeinkre, Iehetetlenségi érzéseinkre, reménytelen-
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8égeinkre, Istennel szemben való tusakodásalakra és vitáinkra.
És ahogy Mózes az emberi seív hullámaásai közepette. oly sokszori
kudarcok ellenére is hitt az Istennek és hla nehéz szívvel is, de
megtette parancsait, nekünk sem szabad másként cselekednünk
így érlel mínket is Isten tisztultabb Ielkdségre,

Az ellentmondás férfia

Egészen megrendítő Jeremiás próféta lelki vívódásaiba bele-
tekinteni. Bár Iaten maga állapítja meg róla, hogy már szü'etése
előtt ismerte és megezentelte (JBr. 1, 5.), mégie e megazentelt és
válasatott szívben dúlnak· a; legrlrámaibb viharok. "Neked lesz
igazad, Uram, ha vitába szállok veled; mégis perbeszállok veled:
Miér,t sikeres a gonoszok útja f' (12, 1.) Mint Isten küldöttje szö
ges ellentétben állott az eluralkodó bűnnel is bűnösökkel. A bűn
túlerejét és ezzel ssemben az ő térítő munkája hiábavalóságát lát
va. életének értelme is elsüllyedt lelke előtt: "Jaj, anyám, miért
szültél engem f ... " (15, 10.) Es a legmegrendítőbb bizalom imája
váltakozik benne a legkeserűbb szemrehányásolokal ős sainte a ká
romlás határán mozgó panaszkodásokkal : "Emlékewéol mez rólam
és látogass meg engem... Ne várj soká, végy pártfogásba . en
gem! Vedd figyelembe, hogy érted szenvedek gyalázatot I Ha be
szededdre akadtam. eledelemmé lettek; szavad nekem örömöm és
saivern vidámsága volt ... Nem ül tem vigadosók gyülekeze~ébe...
Miért nem szűnik ~ fájdalmam, és mérges sebem miért nem
akar meg-gyóg-yulni' (15, 15-18.) B& a legmegrázóbb. amikor sze
mére veti az őt küldő, de látszólag cserben hagyó Istennek: "Olyan
ná lettél számomra, minf a csalóka patak, melyre számítani nem
lehet." (u. o.) És rulesoda Lelki mélyponton állhatott, amikor eze
ket moudotta: "Rászedtél Umm! Rá vagyok szedve ! Erősebb vol
tál nálam és legyőztél! Nevetség' rtárgyává lettem egész nap, min
denki kigúnyol engem. Ahányszor ugyanis beszélek, azt kell kiál
tanom: Gonoszság! Erőszak! Gyalázatomra lett laz Úr beszéde,
nevetségemre egés.z nap'! Azért gondoltam: Nem törődöm vele,
nem beszélek többé az O nevében! De ilyenkor mintha tűz g-yul
Iadt volna esivemben, csak úgy égett tőle a csontom; 8 én elalél
tam. és nem tudtam elviselni." (20, 7~9.) És míntha csak állandó
hangulata lenne, olvassuk később: "Szivem megszakad bensőm
ben, minden csontom remeg ... az Úr színe előtt, szent ígéi miatt."
(28, 9.)

De mindezek ellenére és mindezen keserű hangulatok között,
elemi erővel tör fel lelkéből a biztos tudat: "Az úr azonban mins
hős harcos áll mellettem," (20, 11.)

JeremiáJsnál lehet legkézzelfoghatóbban látni a kegyelem küz
delmét az emberi szívvel, és hogy az Isten metszőoílója meanyire
nem kíméli választottainak leLkét sem, hogy megtJisztít8a a kis
szerű elképzeléséktől és érzelmi beáll ítottságoktól.

A mindennapi ember

Lsten nagy választottainak lelki fejlődését látva sokan azt
gondolhatják, hogy e nagyoknak sorsa mégsem lehet a mi mín
tán.k. Mi, hétköznapi szürke emberek, csak nem mérhet.iük össze
ma.gunlmt ezekkel a hatalmas egvéníségekkel I Persze itt is té-
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vedünk. Meri Keresatelő 8ze,nt Jánossal kapcsolatban mondja az
Úr - pedig őt az asszonyok szülöttei közüt,t a legnagyobbnak mon
dotta -: "de 8Jki kisebb 'a mennf'c:k országában, nagyobb nálánál
(t. i. Keresztelő Jánosnál)." (Mt. 11, 11.)

De e krisstusí kíieientéstöl függetlenül is rájöhetünk erre,
ha meggondoljuk, hogya prófétáknál ta prófétai sors egybeolvad
az egyéni sorssal. Igy bennük az egyénnek a küzdelrneit és vívó
dásait is láthatjuk.

Hasonló meggyőződésre juthatunk, ha a Zsoltáe-ok könyvére
nézünk. Ezt a könyvelt Isten imakönyvül adta az emberek kezébe.
Ö fogalmazta, hogy az általa jóvithagyott médokon emeljük lel
künket Hozzá, A zsoltárokban pedig nemcsak az ujjongó és há
lálkodó érzések törnek föl, de - és ki tudná ezt röviden összefog
lalni ~ - a küszködő, gyötrődő, panasekodó, meg- nem értett, Is
tentől meg nem hallgatott, Istentől elhagyott ember keservei is
helyet kapnak. Isten nem hag'yattaki e'ze,ket a írnákat sem, és nem
enyhitette a benne foglalt szemrehánvúsokat, csalódásokat és meg
rendüléseket, ső.t inkább jogot adott nekünk is, hogy ezeket el
mondjuk azon véresen és darabosan, ahogv kifakadt az, őszövet

Bégi imádkozók hányatott lelkéből. .J€!lezlli akarta ezzel azt, hogy
ezek is beletartoznak az üdvösség rendjébe, és hogy akik az üd
vösség útján akarnak járni, azoknak találkozniok kell ezekkel a
lelki mélypontokaf jelentő érzésekkel. Nem azért, hogy bennere
kedjenek. hanem hogy átvágva magukat ezeken a sokszor- sokáig
tartó lelki ködökön és sötéiJségeken, hűek maradtianak", és tökéle
tesen bízzanak a nekik felajánlotit kegyelemben." (L Pét, 1, 13.)"

HÁNYSZOR "INTETTÉL!

0, hányszor intettél Uram, hiába
- már elveszett sok dráua pillanat;
te lálod jól, csupán seándék: maradt
a vágy, hogy le légy napjaim hazája.

Esendő fiad most töprengve várja
kéteiunél erősebb irgalmrulat;
nálad maradt - bár hitte: elszaladt
- gazdátlan futott el tőled a lába.

nogyan ezereihet téged, aki resten
könnyű álmokha fojt,ja vágyait,
mert önmaga súlyától vissza.retten?

Alázz meg, Uram, nem i.'i kérek én már
édes szát, vigaszt, hisz örök remény vár
arra, ki sziuéh.ez hűséges itt.

Szomráky Sándor

'!' Belon Gellért tanulmányának második részét novemberi számunkban közötjük,
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SÍK SÁNDOR VERSEI

MINT AMATRA

Allani, némán, mint a Máüa.
N em nézni előre, se hátra,

Nem erőlköd~ni befelé sem,
Csak bámulni a léleeésen,

A parUalanban elmerülni
És úszni benne és örülni

Az egyetlen csodának: annak,
H og]1 valamik, valakik vall n a k,

És mindent köszönteni sZBpen,
Minden valók testeéreképen;

Kontroletust kötni, szent közönnyrI,
Kánikulával, vízözönnel,

Szem-lehúnyva és kar-kitártam
Felolvadni a napsugárban;

Ha jő Medárd, negyvennap ázni,
De csorgó hajjal is nótázni,

Orrszarvúként egyedül jár'ván.
Nem dideregni mégsem árván,

Mert egyberin,q közel és távol
Szíved hullámzó ritrnusával,

Amely magát némán kitárta
A mindenségnek, mint a Mátra . . .

BÚCSÚ A Bű:K.KÖSTÖL

Búcsúzom tőled, drá.qa bükkösöm.
Nehéz a szívem, holnap költözöm.

Fogadj be még utólszor enaemet,
Szeressük egymást, még amíg lehet.

Hadd mondom el, ti karcsú, tiszta fák,
Mí volt nekem a zengő néma.ság,
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MeUyel szövetség-sátra lombotok
Oly sokszor félálomba ringatott,

Eélálomba; melynek jobbik fele
Emberen túli fénnyel volt tele.

Egy h6napig voltam testvéretek
És emberebbé lettem kö~tetek,

Aki a földből sziota gyökerét
És a felhőkkel jeleket cserélt.

S már-már a fák titkát is ellesem:
Elnyúlni, fölfelé, türelmesen.

Egyet, nagyot, még hadd nyujtózkodom,
Aztán megyek, szólít az otthonom,

A drága otthon, a nekemoalá,
Hol. élni édes és meghalni jó,

S kol mosolyogva élem szüntelen:
Nincs maradandó házunk idelenn.

De itt, de itt, migvégigkúsztatom
Az égre h.úzó bÜkkfaszálakon

Az esu csendben ünneplő szemem,
Véremben és húsomban érezems

A maradandóhoz is van közöm.
Isten veled, szerelmcs bükkösöml

MADARIJESZ'rö

Pacsirta triUáz
A levegőben valahol.
Egy krumpliföldön négy madárijesztő

Szelíden silbakol.

Megnézem jól az elsőt:

Felül egv likas kalap,
A test egy botra bujtatott
Vízözönelőtti frakk.

Az esti szélben furcsán
Billeimek. a vézna karok.
Ez a fickó, engem uccse,
Engem néz, rám mosolyog I
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Még hozzá gunyorosan !
Bizony, hogy azon derül:
H ogy embereknek néztem
Négyüket messzirül.

Vagy ő néz valaminek engem 'I
S tán másnak, mint elébb,
M(q kegyesen kiszépített
4. csalfa messzeséa 'I

Ha most rám szólna: "Cimbora.
Én csak! -,- hanem te ki 'I"
Vajjon mit is felelnék
Ú gy hirtelen neki 'I

Mit ám! S ki lesz kettőnk közül
Riasztóbb és sutább 'I
Jobb lesz, gyerünk ut unkra !
Seervusetok, cimborák!

oszr FECSKE

Mit is mondiak, mit is kérnék,
Serpenyőmbe ha mi fér még 'l

Én Istenem,
Egy keveset még elélnék.

Élnék, amint mások élnek,
Rendes nének, jámbor vének,

Én Istenem -
Mint a jó lelki szegények.

Csak a mái napot kérem,
Akár vízen és kenyéren,

Én Istenem -
Holnap. is úgy, ha megérem.

Tapsoló termekre vágyjam,
Ú gy mint tegnap - ha.jdanában 'l

Én Istenem,
Jobb a halk ·szó kis szebában.

Majd ellennék csendben immár
Fejemre nőtt fiaimnál,

Én Istenem,
Még ameddig hazahínál.

Egy~egy dalt ellesnék olykor
Fűtől, fától, csillagoktól,

Én Istenem,
Amíg egyszer el nem oltol.
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Rendbe raknám hét fiókom,
Versbe rívó cókom-rnók01n.

Én Istenem,
Aztán, tudod, nem szabodom.

Úgy ezerettem ezt az áldott
Jóra váltott rossz világot,

- Én Istenem,
Ugy-e bizony megbocsátod?

J'lintha bizony nem is uendéa 
.Mintha. végkép itthon lennék.

Én Istenem,
Soha talán el se mennék,

Ila nem bútmo: éjek éién.
Volami a szívem mélyén,

e« Istenem:
Az a végső, az a mélu-én.

Testvérszívben, testvérkézben,
Mint a fecske puha fészken,

Én t stenem,
Úgy élt ern, úgy fütyörésztem.

Testvérkézből I sten-kézbe,
- Őszi [ecskét költözésre 

Én Istenem,
Majd elhiosz már, az Egészbe.

Jaj, csak akkor el ne késsen
Hozzád csukló szívverésem,

Én Istenem,
Csak az ament el ne vétsem.



Danner János

A MODERN TEMPLOMÉPITÉSZET
IRÁNYA ÉS JELLEGE

A modern templomépítészet eas olvasó kortársa. Vele együtt
nőtt fel és őhozzá szól. Velünk együtt. alakult, változott ez a stí
lus, de, míg mi túljutva a delelőn egyszer fiainknak adjuk át a
munka és az alkotás örömét, addig - ma már látjuk - az új
építészet nem egy nemzedék sajátja, jelentősége - és eredményei
- messze túlmutatnak az emberöltő szűk kereteLn. De mivel kor
társ, velünk változik és alakul, találó elemzése komoly próbatétel
és - tniként a velünk együtt rohanó test sebességének meghatáro
zása - sok nehézséget rejt magában.

A XIX. sz, második fele és a XX. sz. eleje is a legsúlyosabb
hibákat az építészetben a templomépítészet és egyéb, szellemi tar
balmakat kifejező épületek területén követte el. A mai kor épí
tésze szent borzalommal fordul el a kor hazugnak érzett g'ipsz
arehitekturájától, melynek eredménye volta templomainkat el
özönlő és ma is pusztító Izléstelenségek ős utánzatok áradata, Min
den kor embere sajátos körülménvék között él, világa és világoké
pe nem lehet teljesen azonos egvetlen más koréval sem. Alkotásai
visszatükrözik bensőjét és sajátos meekülönböztető je,gyet visel
nek. Ha egy kor embere mégis a görögök, a gótika. vagy a re
naissance, formanyelvén beszól, akkor alkotása. hamis cseagésű.Iez

jobb esetben ügyes hazugság, és a kor emberének sivár, üres lel
kületét mutatia, Ma már mindannyian tudjuk, 'hogy templomot
nemcsak a g ótdka formáival lehet építeni, sőt azt is tudjuk, hog-y
értékes gótikus műalkotást csak a gótikus ernber tudott alikotni.

Ezzel elérkeztüuka lónycgohez: a modern templomépítészet
alapja, alf'ája és omegúja az, a felismerés, hogy a modern templo
mot a ma és a holnap embere, épíili és nem 500, vagy 2500 évvel
ezelőtt épült. A mai kor embere úg-y érzi, hogy önálló, sajátos
mondanivalója van a .ternplom s zárnára, az ő bensőjét ~a:rja el
mondani az énítészet. nyelvén, Természetes, hogy másképpen szól
Istenhez" hiszen más világ-ban él, és ő maga is lényegesen más,
mint elmult korok emberei.

Mindez esetlog természetesnek tűnik, :die ne feledjűk, ebben
már az új művészet kikristálvnsodását láthatjuk és gondoljuk
meg: nem választ el egy évszázad sem a kortól, amely az építéseet
művészi célját abban látta. hozv minél tökéletesebben másolja el
múlt korok stílusát, vagy elvi meggondolás nélkül ve,gyüse a gon
dosan másolt formákat, Szomorú néldája enneik a Walder féle
Szent Imre' herceg úti oisetercita templom, a Lehel téri romantikus
templom, de leginkább e.1rette'utő a Szilágyi Dezső téri református
templom.. .

Ha kissé értetlenül állunk a modern templomépítészet egyes
új. vaev éppen lez'újabh alkotásn cW1t, - nem szabad megfeled
keznünkarróI. amit egyik kitűnő esztétikusunk mondott: ·"A ma
izlése: a tegnap stílusa. A ma stílusa: a holnap ízlése", Ebből kö
vetkezik, hosry a modern temnlom.v ritószet eg-yben önmagunk tel
jesebb megismerésére is nevel, tudatosan éljük át azt, ami talán
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öntudatlan bennünk, felismerjük magunkban a modern embert.
aki kozvBtlen, bensőségee kapcs-olatiba ,ak:a.r kerülni Istennel 
enfelől, és extatikus lendülettel - melyben nem kevés heroikus
szín van - tör a misztikum és a metafizika világa felé - másfe
lől. A modern templom gondolkodni tanít, - nem oktató képeos
kében, .hanem önmagában, a maga egy&zerűségébenés ezzel olyan
feladatot teljesít, melyet a gótikus ember ismert fel utoljára,

"Engedjük művészeinket újat keresni, azon idő - a mi időnk
- szabályai szerínt, melvben Isten élni rendelt minket," Marius
Besson. Svájc püspökének szavai alapjrun próbáljuk megállapí
tani a modern templomépítészet jellemzőit, - tudatában annak,
hogy minden rendszerezés egyszersmind erőszakosságot is tételez
fel; az igazi müalkotás kitör az elhatárolásból, de elhatárolásra
ez áttekinthetőségérdekében feltétlen szükség-ünk van.

Mondottuk, hogy a modern templomépítészet alakulásának
alapja az a felismerés. hogy önálló mondanivalója van és kora
problémái csakúgy, mint eredményei új választ kívánnak. E stí
lUJS jellemzői mínd ebből a felismerésből indulnak ki.

. A modern templomépítészet mindenekelőtt őszinte akar len
ni, ezért kerüli az általa hazugnak érzett sallangokat és tudatosan
szűkszavú egyseerűség-re, a lényeg minél teljesebb kifedezésére tö
rekszik. Mínden apró résaletpepeeselést elhagy az ergész lendülete
és töretlen kifejezőereje érdekében. A templom kdalakításában szi
gorú szerkezeti elv vezeti, melyben mély gótikus rokonságot árul
el. Bátran használja korának nagyjelentőségű építészeti vívmá
nyát, a vasbetont és ezen túlmenően a korszerű szerkezeteket, mint
pl. az u. n. vasbeton héjjakat. Ezzel olyan fel'adatok könnyűszer
rel való megoldására vállalkozhat, ameJ.yeik:et elmult korok egy
általán nem, vagy csak nagy- nehézséaek árán tudtak megoldani.
Gondoljunk például egy modern templom karcsú tomvára. melyet
általában camparrile médjára közvetlenűl a templom mellett, de
különállóan építenek, - vagy n.agy. áthidalásainak rendkívül]
kőnnyedségére,melyek sok esetben a könnyed lebegés erejével hat
nak és teherbirásunk esetleg lényegesen több, mint a régi, vaskos
szerkezeteké,

Ebből következik a modern templomépítésset gótikus vonása.
hogy semmiképen sem szándékozik a szerkeeetet elrejteni, v~y
pl. boltivet imitálni ott, ahol nincs, - nem akarja a szerkezetet
láthatatlanná tenni, wt, a vázat. a csontvázat a belső és külső
térformálás alapvető eszközévé teszi. mondanívalójának lényeges
részét ezen a nyelven mondja el. Ezen kettős elv, az őszinteség és
a azerkeseti elv egyik megnyilvánulása, hogy - a cement és az
adalékanyag finomodásának eredményeképen - a vasbetont nem
vakolják. sem nem burkolják, hanem gondos zsaluzással, mint ön
magában szép anyagot hasanálják. Ssívesen hasznél fel helyi anya
gokat és fát is, ha ezt, a körűlmények és a táj jellege úgy kívánja.
(Alpesi kápolnák.)

A modern temnlomépítéseet feltétlen követelménye, hogy a
szellemi tartalmat az épület önmagában is kifejezze és ne csak
R rátett kereszt különböstesse meg egy szerelőcsaruoktól.A prob
léma komolyságát semmiképen sem azok élik át, akik - hiányoz
ván a megszekott apró diszek, kedves putték. aranyozott szobrok
és felületek - a modern templomot kategóríkusan gyárépületnek,
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hideg, üres csarnoknak nevezile A modern templom és gYÚlr ugyan
azon ember alkotása, tehát feHétleu közős vonásokat is kell tar
talmaznia, De nem veszik észre a modern templom puritán tér
alakításában a feltétlen kitárulást. a finom arányok fontosságát.
a lényegre törő lendület pátoszát,

A modern templom középpontdában rninden korábbdnál inkább
az oltár, az áldozati cselekmény áll. Nem tűr meg semmit, ami ezt
a központiságot gyengítené, ez-ért például a templom főterében ál·
talában nincs mellékoltár. Ellentétben más korokkal. a f'őoltárf
nem egy hatalmas hosszhajó mélyén, messze-meseze az embertől

kívánja beállítani, hanem jaz a célja, hogy ennek a megdöbbentő

és felséges áldozatnak minden egyeis ember közvetlen tanúja és
cselekvő résztvevője legyen. Ezzel magyarázható az az egyre ter
jedő gyakorlat is, hogy a pap a szentrnisét nem .a hívőknek hát
tal mondja, mint eddig, hanem szeenbefordulva velük. Új templo
moknál az ol tár megfelelő elhelyezésével lehetőséget kell biztosí
tani mindkét forrnának. Leegyszerűsödikmaga az oltár is. Eltü
nik a szemben való misernondást gá!tló rotablo az oltárról és a ta
bernaculum helyett inkább a középkorban kialakult pastotorium
használata terjed. Ezzel eredeti tisztaságában ragyog fel ismét
az őskeresztény oltár: a karcsú stdpesen nyugvó egy darab nemes
kőből készült kőlap (mensa) tökéletes keretei nyujt a maga, egy
szerűségében az áldozatd cselekményhez. A modem templom alap
rajza az Ő8iÍ gyakorlat szer-int hosszházas, vagy centrális, azonban
éppen az oltár feltétlen központisága által igen ritkává válik a
templom sok hajóra való tagolása és ha van is a belső térben
oszlopsor, ez csak ritmikusan vezeti .a szemlélőt az oltár felé és
éppen a vasbeton rendkívüli karcsúsága miatt ra tereit nem vá
lasztja etSvájei sajátosságnak tekinthető az ol táenak' függesztett,
vagy karcsú lábakon álló baldachinnal való hangaúlyozása, A hí
vők közvetlen. cselekvő részvételét a szentmisében az. is elősegfti,
hogy a modern templomok n.agy általánosságban Iegf'eljebb 1000
1500 személy számára épülnek. Miután az oltár középpontisága
nem tűri meg semmiféle mellékcenbrum kialakítását, szükségessé
válik az egyéni imák és a hétköznapok számára e,gy elkülönített,
u. n. köznapi kápolna építése, mely méreteinél fogva télen pl.
könnyen fűthető.

A keresztelő kápolna külön helységben nyer elhelyeeést, ahová
- emlékezve a Jordán vizére - ősi hagyomány szerínt néhány
lépcsőn kell lemenni. Egyik legszebb példája derűs világosságá
val Dominikus Böhm 1954-ben épített kölni" kelresztelő kápolnája.
Aszószéknek elhelyezésében is a hívőkkel való közvetlen kapcsola
tot kell kiépíteni, melvhez tökéletes akusztika kell, hogy alapul
szelgáljon. Ebben a környezetben többé nem érvényesülhet a szent
beszédek eddigi rétorikus atílusa, tartalomban és formában egy
aránt szükség- van új beszédmódre, erről viszont még távolról sem
mondhatjuk el, hogy túljutott volna kialakulásának kezdetén. A
gyóntatószékek helye elkülönített részen, esetleg a kápolnában
van, hogya gyónás ne zavarja a szentmise menetét, A hívők szá
mára fenntartott hely padsorai néha sugarason készülnek az. ol
tár körül, azonban szükségee lehetőleg' minddg külön réset épí
teni a gyermekek számára. A sekrestye három funkciót teljesít:
az istentiszteletek előkészítése, öltöző a. gvermekkórus számára és
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házaBBágkötések helye. Mindezek részére elkülönített helyet, le
bető.l.eg külön szobát kell kdjeldlni. A modern templom Mbalában
különállóan, a zöld környezetben épül ős ez lehetővé teszd a temp
Iomon kívüli liturgikus cselekmények, igy a körmenetek zavar
talan Iebonvolítását, Néhány hozzávetőleges~diat a templom alap
területéhez Novlant szerint: egy főre 0,5 m 2, egygyermedr számára
0,4 m2 alapterület számítandó (gyermekek ált:rulában a hívők 1/3_

1/4 részét teszik ki). A templom teljes alapterülete nagyjából két
szerese annak, amit a hívők el foglalnak. A modern templom tor
nyát, melyröl már szólottunk, a karesúság, az ég felé töri) len
dület jeHemú. A templom külső képének legfontosabb része és
mint felkiáltó jel áll. a templom mellett, Sűrűn alkalmazott gya~

kOTlat a liarangok látható kiemelése.
A templom tájolása a középkorban kötött volt: a szentélv az

épület keletű oldalára került, bár ez. alól már akkor is számos ki
vétel volt. Ezzelszimbólikusan is kifejezték jelentőségét egyfelől
és kedvező megvilágítást nyertek az általában reggeli liturgikus
cselekményekhez másfelől. Később, az idők folyamán ez mándin
kább háttérbe szorult és lassan teljesen eltünt a gyakorlatból, a
templomot egyszeruen az, utca, vagy az út felő fordították. Ma oa
tájolás a modern templomépítészet fontos eszköze, nem ragaszko
dik szígorúan a keleti Iekvéshez, - bár ssimbólikus jelentése míatt
lehetőleg ezt választda, - hanem az adott körülménveknek és az
épület szerkezetének megfolelden helyezi el a templomot és e SUb""
rint nyit ablakfelületeket. Igen gyakori, különösen dombos terü
leten a szintkűl őnbségek kihassnálásával emeletes templom épí
tése, ahol az alsó nívón az egyházközség kulturális és ifjúsági
központja helyezkedik ol,

Ra most már alkotásaiban nézzük a modem templomépítésze
tet, akkor - az előljáróban említett erőszakossággal - két, egy
mástól elkülönülő területet tudunk megkülönböztetni. Az egyik ~
U. n. latin nyelvterület: Franciaország, Olaszország, Dél-Amerika
stb., a másik az ettől északra eső réss: Svájc, Németország, Skan
dinávia stb. Kettőjük között áll és mindkét sajátságot alkalmazza
f}smk-Amerika.

A latin terület modern templomai bátor alkotókéezeégről, a
kísérleteeés nagy eredménveiről tesznek tanúságot. Meréss seer
ikezeteik és meglepő téralakításuk magukkal ragadják a szemlé
lőt és a gótika lendületét idézik. Feltehetően ég>hajlati tényezők
ie okai pl. a rendkívül merészen ható tetőmegoldásoknak.bár két
ségtelen, hogy megfelelő anyagokkal bárhol megvalósíthatők. Ez
&z alkotó lendület az oka annak ÍJs, hogy a modern templomépí
tészet fejlődésének lényegesebb mozzanataí nagyrészt latin terü
leten játszódtak le.

Az északi részen megfontoltabb, higgadtabb a modern. templom
téralakítéea, és bár ugyanolyan természetesen használják a modern
szerkezeteket, vonalaik kevéebbé tűnnek mozgulmasnak. Míg iR la
tin ember önfeledt' kitárulkozással fordul Isten felé. addig az
északi önmagába mélyed. Az észak'i elmélyedés sok értékes tem
plomot alkotott, még a távoli Finnországban is,

A modern templom megssúletését August Perret Le Rainey-í
nyersen hagyott vasbeton temploma jelzi 1923-ban. Perrét ebben
a templomban, - melvet több, alapjaiban hasonló temploma kö-
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vet (Montma;gny 1925, Arcueil 1927), - a vasbeton felhaaználásá
nak eredményeképpen feloldja a f'alfelűleteket, melyek csak mint
vékony vasbeton rács ölelik körül a templomot- Hatása felmérhfr
tetlen. a Perret által kialakított stílusban még Tokióban is épült
templom (Raymond). sőt vékony vasbeton rácsát pl. 19M-ben egy
svájci, a delsberg'i kapucinus templomon láthattuk viszont. Réga
mey és Couturier dominikánus atyáké az érdem, hogy kicsinyes
aggályok és maradi ízléstelenség nem tudta a modern templom
építészet gyors fejlődését megakadályozni. Közismert a Matisse
alkotta Vence-i kápolna. melvnek végtelenűl egyszerű és magá
valragadó keresztútja maradandó emléket hagy a szemlélőben.

Novarína finom kis alpesi templomokat épít (Audincourt, Assy,
Alby sur Cheran.), míg a fejlődésben komoly jelentőségű André
Bloo ragyogó merészségű templomterve. malynek üvegablaka már
elkészült és kiállításokon szerepel. (2. ábra. A torony két, "V" betű
alakban egymás mellé állított vasbeton lemez, mely felül össze
borul.) Akinek médjában volt a lapokban figyelemme,l kísérni
Le Corbusier Roncharup-i templomtervének alakulását: egy nagy
építész műhelyébe tekinthetett be. A mozgalmas alaprajzú és kör
vonalú templom 1954-ben épült fel. Dél-Amerika sokat vitatott,
nagy jelentöségű temploma a Nieniever építette Parnpulha-i Szec.t
Ferenc templom (1943), melynek hajój,a két, parabolaalakú vas
beton héjj (5. ábra: a szentély felőli homlokzat, A kisebb ivek:
keresztelő kápolna, sekrestye, Az egész hornlokzatot Portinari ha
talmae Ireskója borítja.) Rober-to Rio de Janeiró-i templomterve
asz{llntély újfajta meg-világ-ítását és kiemelését teszi Iehetővó,

Chemineau Quezzane-han (Marokkó) felépült temploma különösen
jól sikerült tornyával tűnik ki. (4. ábra) A mai Svájcban jabbára
téglalap alaprajzú csarnokrendszerű templomok épülnek, - fel
tűnűen nagy számban. Ki kell emelni közülük Moser komoly üu
nepélvességű Basel-i Szent Antal templomát, mint a kezdet jelen
tös alkotását (nyers vasbeton, 1926). Hasonló hatású Baur ugyan
csak Basel-i Szent Mihály temploma. Derűs világosságában mint
egy ellentétes hangulatú J. Schütz 1954-ben épült Solothurn-i Is
tenanya temploma. Glaus Schwendl-i alpesi kápolnája a szerénv
eszközökkel készült művészi értékű templom példája (1953). Né
metország vezető templomépítésze Dominikus Böhm. Az. 1929-be.n
épített Hindenburg-i Szent József templom a román hagyomá
nyok élő voltát és a modern tésdahomlokzat példáját mutatja, A
legújabban épült Köln-i Szűz Mária templom, - melynek keresz
telő kápolnájáról már ,szólottunk - derűs viláeosságú belső te-ret
és rendkívül célszerű elhelyezést mutat (1954). Sajátos érdekesség,
hog'y a Würzburg-i püspökség külön építészeti tervező irodát tari
fe-nn, rnely Sohadel vezetése alatt valóban modern és értékes tem
plomokat épít. Ezek közül is kiemelkedik SchiideI Szent Alfonz
plébániatemploma, Würzburgban. A templom valapterűlete suga
rasan szűkűl ra szentély felé, míg felfelé a tér egyre növekszik és
az így nyert építészeti hatás rendkívül figye-IemreméItó (6. ábra:
a templom oldalhomlokzata. Bejárat a torony felőli oldalon.). Az.
épület szentélye feletti kovácsolt vas kereszt, mely önmagában is
kiváló műalkotás, - a 7. ábrán látható. Ö építette' a közelmultban
a Gomünden-i Szentháromság templomot és Schiidei vezetésével
birkóztak meg a Sehweinf'urt-I Szent Kilián plébániatemplom rno-
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dern ujjáépí tésévél - kitűnően (3. ábra: a Schweinfurti templom
oldalhomlokzata- Ferdén épült az utoáhos és ezért a homlokzat
egy részét a házsor eltakaria). A messze északról, F'innországból
egy példát említek: a lappföldi Sa:Ilá-ban egy tó partján, tökéle
tes harmoniában a tájjal épült Erikainen és Sipar! kis temploma
n, ábra), Észak-Amerika latdnirányú építészetét mutatja a Min
nesota államban Breuer által tervezett most épülő nagy bencés
templom és kolostor: a templom oldalfalai mint e.gy hatalmas,
függőleges vasbeton Iegyező nyujtózkodnak az ég felé, Északi ha
tást mutat Saarinen új Minneapolis-i templomának nyugodt vo
naivezetése és finom arányai. Magyarországról öt templomot ídéz
hetek: Kotsis Iván balatonbogláni temploma ikülönösen belső fi
nomságával és harangtornyának nyugodt lendületével tűnik ki.
Weichinger pécsi pálos temploma a tájjal harmonizáló külső kép
nek és a hatásosan egyszerű belső térnek kitűnő példája. Rima
nóczy pasaréti temploma kűlső téralakításában figyelemreméltó.
Körmendy Nándor komáromi temploma puritán térformálásával
érdekes új megvilágítási módot tett lehetövé. Legkiválóbb talán
az oly sok harc után felépült városmajori templom. Külső-belső

téralakítása, tornyának vonala egyaránt komoly művószi értéket
jelent. Sajnos, e,gye.tlen templomunkban sincs, megoldva az esti
megvilágítás kérdése, néhol egyenesen bántó la helyzet. Másrészt
a magyarországi modorn templomépítészet szerény kezdetének
hatását erősen lerontja a bennük található művészi alkotások rend
kivül különböző színvonala,

Rendkívül fontos kérdés ma: milyen legyen a modern tem
plom és a benne elhelyezett képzőművészeti alkotások viszonya'
A modern templom - fokozottabban, mint bármikor - az épület
ésa képzőművészeti alkotások feltétlen egységét. kívánja meg. A
modern képzőművészeti alkotásoknak az épület, az elhelyezés is
meretében kell születniök és abba harmonikusan beleilleszkedniök.
Régi, más stílusú műalkotásokat csak gondos mérlegelós után sza
bad benne elhelyezni, vagy a templom tervezésénél az, épitésznek
számolni kell azok hatásával. És még' üg'y:a modern templom
legnagyobb ellensége a "gipszszobrászat" bármely formája. '. Szer
te a világon a legkiválóbb művészek sietnek a templom külsö
hel,ső kialakításában az építész segítségére, hogy - mindenkor az
épülettel harmoniában - az Isten felé forduló lélek k~fejffl;ését

seg ítsék. A közelmultban elhunyt Matdsse Vence-ou kívül Assy-ban
festett, a kubizmusból induló Fernand Lézer Assy-ban mozaikot.
Audineonrt-ban ős Courf'aivre-ben üvegablakot készített, aztán Bon
nard, Braque, Chagall, Georges Rouault, Lureat, a nagy szőnvee
ÓS gobelinterveeő, Marie- Arbedl, Helene MaJi és még ki tudná
miud felsorolni azoknak a Iranola művéezeknek neveit. akik alko-

-tásaiikkal a modern templomot gazdagítocták. BraziLiában Porti
nári, Svájcban Jean Hutter, Albert Schnvder, Remo Rossi, Né
metországban A. Viendlinsr és Georg" Medstermann, Magyaror'f:!zá
gon Aba-Novák Vilmos. Pátzav Pál és Ohmann Béla, - a mo
dern egyházművészetkiemelkedő alakjai. Két alkotást az utóbbi
aktól külön ki kell emelnünk: az egyik régibb, Aba-Novák Vilmos
alumdniurnra festett freskójaa városmajori templomban, a másik
csak egy-két éves: Georg- Meistermann hatalmas würzburgi f'res
kója a Sohadel-féle templomban, Szent .Iá.nos Apocalypsis-ének ra-
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jongó víziója a legmodernebb művészet nyelven, viharos lendület
tel ragadja magával a nézőt. A megnövekedett ablakfelületek új
vűrágzásnak indították a színes üvegablak művészetét és olyan
alkotásokat hoztak létre, mint Léger művei, vagy Medstermann
nagy pünkösdi látomása - 250 m2~en. Új műfajok is születnek az
új templomhoz: betonba ágyazott, vastag, rusztikus ssínes üveg
ablakok, domborművek szfnes betonból, színes aszfalt és még sok
más.

Szemlénk távolról sem teljes. Meg1kíooreltük áttekinteni és el
mondani, hogy mít jelent ma a modern templomépítészet. Le Cor
busier mondotta - és rajzolta - egyszer: ·,.Európa eddig két ön
álló stílust alkotott, a görög ,stílust és agótikát. Hisszük, hogy
nekünk jutott aZa feladat, hogy megalkossuk a harmaddkat, a
modern stílust." Végezetül tegyük hozzá, hogy ez a stílus meg
van. itt, előttünk és velünk, és ma már elmondhatduk. hogy a mo
dern templom - megszületett !

PACSIRTA SZALLJ

Mint sziirke kődarab, ha felhajítják,
s megáll a csillogó tető/okon

egy pillanatra, úgy állsz a maoaeban,
de a szabadság fénylő szárnya von
tovább, tovább. S ha ködben tűnik el
alattad ez (li láth.ató világ,
dalolva kérdezed) ki jön velem.
Látod, a föld nem száll veled tovább!

De én megyek! Várj, meg te szép madár!
Nagy villanások, sugarak között
a lelkem nálad is messzebbre szálC,'
az életem ünnepre öltözött.
Kevés nekünk a föld, ez a valóság!
Mily szűk határig láthat el a szem!
S milyen kitartó, erős ostromokkal
hódítja meg szivünk a Végtelen !

Pacsirta szállj magasba, magasabbra!
Suhan}, lobogj bennem te tiszta vágy!
Ú gy rugom el magamat e világtól,
hogy meg sem rezdül alattam az ág ...

Csanád Béla



Szarka Géza

KÖRMÖS LÓ
A nyári vihar tisztára mosdatta a pusztát. Rá is fért: a harcok

nagyon megrongyolták. Itt is, ett is üszkös falak merednek az ég felé.
Egy-egy megmaradt kémény árván nyujtogatja vékony nyakát, mint va
lami idetévedt ősgyík. De most az üszkös falak mogyorószín egyenruhát
kaptak a záportól. A magtár felpenderült bádogteteje nedves ragyogás
sal tárja magát az előscrkenő nap felé. Még a két gutaütött harckocsi
is fényesre subickolta ábrázatát a szérűben.

Millió csókban csobbant ki a nap a vízcseppek tükrében. A puszta
megélénkült. Megcsikordult a gémeskút, egy-két maradék kakas az ég
felé pántlikázta hangját.

A kovácsműhely patkolójában a vihar elől bemenekültemberek
álldogálnak, és most szedelőzködnek. Bősze, a kovács az üllőn cifrázza
a maga nótáját, ami megkülönbözteti őt a világ mínden más kovácsá
tól. Közben kaffant egyet-egyet:

- Aha, no!
így szokta. A képe rettentő komoly marad, ami nem is csoda a

mai világban. Ló nem maradt a pusztán, mindet elsodorta a háború,
patkolni így nem kell. Szekérvasalás se igen akad, marad hát a giz-gaz
szerszámjavítgatás meg a laposvas-élesítés.

Pedig most már a maga hasznára dolgozik a pusztai kovács is, nem
az uraságéra. Uradalmi emberből a maga ura lett, akárcsak ezek a töb
biek is itt. Az egyik, Czövek András, a volt csirás, nagy igazságot sorra
máz ki magából, mikor a kovács a hideg vízbe dugja a forró vasat:

- Azt t'om te is úgy vagy, Anti, a műhelyeddel, mint mink a fő

dünkkel. Két esztendővel korábban szeretted vóna. Háború nélkül. Csak
hogy az urak máskép gondutak !

- Osztán meg én több vassal szerettem vóna a műhelyt, tik meg
kevesebbel a fődet ... Igaz-e?

- Má' az igaz, - nyomta közbe a szót Simon, a tehenes. - Az én
fődemben lehet még egy-két vékára való akna! a születésit neki! Úgy
kapálok rajta, hogy máruccse kiver a víz "No most robbansz, Gyuri,
most röpülsz" - mondom magamban No most koppan valami .. ;
no ott a vég "Marha, - mondok - akkor má nincs baj, ha hallod a
koppanást! " Teszem, a szegény Bodócsi nem hallotta má... Csak
fölrobbant! .

Menőfélben volt már, de aztán megtorpant.
- Ló!
Valamennyien odanéztek. A dohánypajta felől lovat vezetett egy

asszony. Bogár Julis az, a Tikász Ferkó felesége. Lassan kocog a gebé
vel, elég kivárni.

- No Julis, honnan szerezted ? - esnek rá mindahárman.
Jóformájú menyecske a Bogár Julis, de a nap és a munka már

előlegbe minden zsírféle anyagót kicserzett belőle, amit valaha is föl
szedhet még életében. Vár egy darabig a felelettel, aztán csak úgy fél
vállról adja vissza a szót:

- A vetett szárban találtam a földünkön. Tördelte a szárat.
- A lábával vagy a fogával?
Ezt Lengyel kérdezte, adohánykertész.
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- Avval tördelte, amivel tudta - gyilkolódott a kovács. - Foga
nem igen lehet má, hát a lábával dolgozhatott.

Nevettek, de titokban szakértelemmel mustrálgatták a bitang jó~

szágot, A háta mély nyereg, a hasa lóg, a lábát húzza, az egész állat
egy csont, egy nagy ládafej meg nehéz pata.

De ló! Az egyetlen a pusztán! Most Julisé, mert a földjén találta
bitangban. Senki jószága, hát most ez a törvény.

- No gyere, Julis, megpatkólom ingyen, hogy el ne felejtsem a
mesterségemet.

A kovács csupa hemzsegő buzgalom volt. Mikor az asszony betámo
gatta a lovat a patkolóba, akkor látták, hogy kikezdte a rüh.

- No szép asszony kegyed, - dünnyögte a kovács a ló felé - jól
el van látva. A bőrén rúzs, a teste áramvonalas , no megálljon, nagy-
sád, most egy kicsit megmaníkürözöm a kacsóit! Aha, no!

De mikor csak úgy "föntről" megnézte a kacsókat, fölkiáltott:
- Körmös ló!
Ami azt jelenti, hogy sohasem látott patkót. No még ilyet! Vén

gebe, aztán eddig ellenállt a kovácstudományoknak. Szinte lámpalázban
égett Bősze, mert ilyen vén körmös táltost kettőt se igen patkolt éle
tében.

Hanem a gebe meg is mutatta, mit tud. Mikor Czővek felkapta az
egyik hátsó lábát, és Bősze megérintette a faragóval a patáját, olyat ru
gott, hogy Czövek nekirepült a szerszámos ládának. Csitították agebét,
szidták, ütötték, becézték, de az állat mind veszettebb lett. Nyerített,
nyüszített, remegett, kihabzott a horpasza, és rúgott, dobálta magát,
mintha hét ördög bujt volna beléje. A kovácsot is megszállta a férfi
ördög. Csak azért is ! Elvégre a kovácstekintély is valami. Hozta hát a
pipát, minden lovak rémét, hogy az orrába csavarja a körmös lónak.
Ketten lefogták a lovat a nyakánál fogva, ő pedig belenyomta orrába a
kínzó-fát.

Szerencsére jött Moharos, a parádéskocsis. Mutatós, szép barna em
ber, a bajuszát régebben bajuszkötővel ápolta, van valami maradék
tekintélye neki. Mikor meglátta a pipás lovat, rákiáltott a kovácsra:

- Ejnye Anti, minek a?! A pipa megszégyeniti a kovácsot, meg
a gazdát is. Harminc esztendeig voltam kocsis, de pipával nem patkol
tattam !

Bogár Julis kapva-kapott a szakvéleményen:
- Es is ammondó vagyok, ne bántsuk a szegény párát!
- De ingyen patkó no! - tüsténkedett Bősze.

- Akkor se köll.
A kovács kivette a pipát a ló orrából. Moharos szakértelemmel vízs

gálgatta a ló patáit.
- Körmös ló, körmös ló -- sommázta az itéletet. - Olyan, mint a

táltosgyerek. Hagyni köll a maga természetében. Különben ördög vá-
lik belőle. .

Aztán mintha nem is sejtené, megkérdezte;
- Kié?
- Talált jószág - felelte a kovács. - A Julis találta a földjükön.
A parádéskocsis nem szólt. Julis se. Amolyan pusztai viszony volt

Moharos és az apja között. Fogta a remegő lovat, és lassan hazafelé
vezette. Nehéz volt a szive. Kegyetlen nap ez a mai. Ma három hónapja,
hogy Ferikét, a kisfiát megölte a golyó. A puszta két front közt volt
akkor. Az oroszok a dohányföldek felől lőttek, a németek pedig a Naplás
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felől. Ok pince hiányában a szoba padlóján feküdtek Czövekékkel együtt,
akiknek a lakását már szétrombolta egy akna. Egyszercsak viharcsend ...
Egy golyó se szíszegett, A mennyország ez ... Ferike fölugrott - ő maga
a konyhába kúszott valamiért - a gyerek odaszaladt az ablakhoz és
fölkiáltott:

- Nini! Ló! ...
Aztán elbukott. Egy puskagolyó a fején találta.
Könnyek pásztázzák a szegény asszony lezsarolt arcát. Húzta, no

szogatta, ráncigálta a vén gebét, közben meg panaszosan nézett az ég
felé. Hát el lehet ezt birni, Úristen? Az az édes ártatlan bárány a föld
alatt! A szép, barna fejecskéje ..., ó azok a viaszos, vértelen orcák ...
Teremtőm, hát ezt teszed az emberrel?! Egy szivre ennyit hengeri
tesz ? ! ...

Rántott egyet a lovon.
Az apját is elvesztette azon a szörnyű napon. Azóta csak hálni jár

az öregbe a lélek. Tesz-vesz, jöszménkedik, de a lelke vele ment egyet
len fiúunokájával. Azzel a Bogár-fajtával. Még a mozdulatai is, akár
az öregapjáé. A hangja meg az apjáé, szegénye, aki hadifogságban seny
ved.

Odaért az udvarba. Kis sírhalom domborodik a harcok után össze
eszkábált fészer mellett a cigányalma fa alatt. Két sztv-virágbokor hajol
ra a kereszt tövére, a sírhalmot pedig apró porcsi rózsák tarkázzák, a
szegényember vékony szirmú, nappal nyíló, éjjel becsukódó gyalogrózsát.

Bogár Mihály a SIT körül barkácsol. Úgy csinál, mintha kaszát ka
lapálna. Mikor meglátja a lányát a lóval, lassan föltápászkodik.

- Van lovunk, ídesapárn, - jelenti Julis fontoskodva. - A ve-
tettszárban találtam. A mienk.

Az öreg kocsis rámered a körmös lóra, aztán fojtottan mondja:
- Hajtsd a fenébe ezt a dögöt! Nem köll ! Tudod? !
Nagyon gyengéden felelt az ifjúasszony, mintha beteghez szólna:
- De idesapám, mit vétett magának ez a szegény pára? ... Bán-

totta magát? Mért gyűlöli el innen?
A vén kocsis csontos arcán megvonaglottak az izomkígyók:
- Tik-eszed van, te Julis! Hát ... te ...
Fojtott ízzásba ment át a hangja:
- Hátha ez, ez a ló csalta az ablakhoz a Ferikét ! ... Hátha ez vót

a kísértő sátán? ! ... Nem akarok lovat látni!
Az asszony csak tartotta a kötőféket, nem mozdult. Hirtelen keserű

könnyek pásztázták végig az arcát:
- Hát akkor az életünket se akarja látni, idesapám! A Ferkó sze

gény feje fogságba, a kamaránk üres, a födünk félig műveletlen, 
és most az Úristen ide küldi ez a lovat segítségnek, és maga el akarja
kergetni, mer ló?!... Mer ördög?!... Hátha az emberben van az
ördög, idesapám ? ! ...

De az öreg hajthatatlan maradt. Fogott egy suhángot, káromkodott
egy sustorgót. és végig vágott a körmös lovon.

- Mísz az anyádba'? !
Az állaton végigrándult a fájdalom, és elugrott az üres hidasok

felé. Valahonnan a közös szilvás felől a kis Julis tüsténkedett elő. Meg
látta a dühös, öregapját. a síró anyját meg a remegő, vén gebét, Pöttön
női szívével megsejtett valamit. Odaszaladt a haragos vénemberhez. és
átölelte a lábát.

- Ne bántsa szegény párát, öregapám !
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Julis is iskolás már, esténkint hangosan olvasni is szekott az öreg
apjának, de most nincs hatása reá. Az öreget megszállta a Gonosz. Félre
lökte a kislányt, és ujra végig vágott a lovon. Az első lovon, amely él

borzalom napja óta a keze ügyébe került.
A szomszédok mohón kukucskáltak át a rongált deszkakeritésen. A

végén még ők kaparinthatják meg a lovat! Moharos, a parádéskocsis
sötét szernmel nézte szornszédja háborgását. 'Azóta az eset óta ővele is
törökszomszédságban van az öreg.

Hanem most a kis Julis közbeszólt. Mikor az öreg félrelökte, oda-
szaladt bátyja sírjához, és fölkiáltott:

- Nini a rózsák! Becsukódtak, idesanyám !
A vén kocsis kezében megállt a suháng.
- Mit beszélsz? A rózsák? Nappal? .. Mi lűtte őket? ! .. ;
Akkor már Julis is vízsgálgatta a virágokat.
- Lássa, idesapám, az előbb még nyitva voltak. Most pedig becsu

kódtak . .. Pedig se meleg, se sötét ...
Meghalkította a hangját, hogya szomszédok át ne hallják:
- A Ferike üzent ... Mondom Ne bántsa azt a lovat ... A Ferike

küldte! Éhen halnánk különben .
Könnybe lazult a hangja, majd elhallgatott, és hangtalanul zoko

gott. Az öreg kocsis testén is átrernegett valami. Nézte a két embert,
a leányát meg a kis unokáját. Talán most látta hónapok óta először tu
datosan, hogy arcukat szinte m á s s á alakította át a sok szenvedés
és nélkülözés. Látta bennük a nyöszörgő, vinnyogó életet, aztán a szeme
átváltott a sírdombra. Elnézte a becsukódott rózsákat, a virágok rej
telmes fájdalmát ..., kiejtette kezéből a botot. Leereszkedett a kis pad
kára a sír rnellé, és nagy, csontos öklét belefúrta a szeme odvába. A
melle fölzihált, mintha nagy követ hengerítettek volna el róla.

A szomszédok eltisztultak a kerítéstől. Elröstelték magukat. A tn
lált ló békésen legelészett a papsajtos udvaron. Az asszony térdre esett,
és imádkozott a sírnál. A kislány odatörlészkedett az öregapjához.

Jó idő múlva fölkelt Bogár Mihály a padkaról. Arcára nagy nyu
galom költözött. Odalépett a lóhoz, és egy marék szénát vitt neki.

- Rózsa legyen a neve! - mondta csendesen. A szeme Ferike kjs
lakása felé révedt ...

A vén gebe kérdően nézett rá ládafejével. Alighanem rudas lehe
tett valamikor, mert a baloldalán le volt horzsolva a szőr, Mihály szak
szerűen vízsgálgatta a néhai paripát. Már a régi kocsis volt megint.

No, rühkenőcs akad még az urasági istállóban. Lőszerszámot is du
gott el a tyúkpadlásori. Lesznek hát valahogy.

Lassan juhászította a lovat. A vén Rózsaszál vadul kapkodta a fe
jét, mert emlékezett az ütésekre. de a széna lassan lecsitította. Mihály
szőrmentén megsimogatta az oldalát. Hirtelen megállt a keze: teremtő

Isten, hogy ezt eddig nem vette észre! Élet van a lóban!
Nézte a pállott, rühes állatot. A bal tomporán seb, a szeme hályo

gos, a lába pókos, és körmös, amolyan csavargó, céda jószág, - de rom
testében épül valami ...

Az eső után megzsendült körülötte minden, harsant, zsongott, kavar
gott az élet, egy fecske-anya csívogva kapaszkodott a rongált eresz. pe
remére, amelyen az akna - csudák-csudája - épen hagyta a tavalyi
fészkét.



Hát csak az ember, az ember nyomorult? - gondolta az öreg ko
csis a rühes, vemhes kanca mellett. - Az ő roméletét nem lehet föltá
masztani ? ! Mert sok az irígy, ártó hatalom az emberi élettel szemben.
Leginkább pedig egymásnak ártanak a népek. Nyálazzák. marják, gyöt
rik, ölik egymást faluban, országok között egyaránt. Az előbb is: éi
szomszédok. Hogyan vájkált Moharos a szemével az ő bajukban. Ére:1l~,.

hogy átsüt a rések között! Mindig fönnen hordta a fejét, mert parádés
kocsis volt, ő meg csak igás ... Aztán meg ővele embertelenül bánt is.
Nem szólt át nekik, mikor a front elől kimenekült kocsijával, és men
tette övéit a szőlőbe. Neki, már mint Bogárnak az igáslovaival a kato
naságnak kellett szállítania távol Szilfától, a magáéra nem gondolha
tott. .. Pedig megígérte Moharos, hogy nem hagyja őket cserben I ...
De ilyen gyehenna az ember, a másikat pusztulni hagyja ...

Már megint Ferikénél volt a gondolata. Aztán simogatta, borzol
gatta messzenéző szemmel a romállatot, .aki most egy kicsit többet je
lent neki mindennél. Magát az életet.

Csendesen mondta oda a lányának, de az öröm galambszárnyai fe--
szítették a torkát:

- Te Julis, alighanem esikaja lesz!
Az asszony meggyötört arcán mosoly vánszorgott át:
- Látja, apja, látja! ...
De aztán megint csak szípogni kezdett, mert a Ferikére kellett gon

dolnia. Hát persze, hogy ő küldte nekik a lovat, az ő fekete, meleg sze
me lágyította feléjük az Isten szivét. De az a nagy Mindenható a böl
cseségét is kiárasztotta rájuk, mert lám ilyen rozzant gebét irányított
feléjük. Ha szebb lenne a körmös ló, akkor száz kódorgó, élelmes ember
már régen elkötötte volna, mielőtt ő ráakadt.

Valami dugott megnyugvás költözött a körmös lóval Bogár Mihály
portájára. A seb ugyan még nyers volt a lelkükön, talán sohase gyó
gyuló, de a tüsténkedés a ló körül egy kissé elterelte róla a figyelmü
ket. Egy kis kátránnyal a sebét, kenőccsel a rühöt szépen helyreigazította
a vén kocsis. Alföldi menekültektől maradt az udvarukon egy könnyű

vasalású formás kocsi, abba fogta a Rózsát. Büszkén kocogott ki a mező

re az egyetlen lóval, a pusztán. Cséplés után ugyan .már szerzett lovat
a pusztagazda meg a volt magtáros is, de azok csak amolyan magtalan,
herélt. mustra-lovak voltak, a Rózsát kettőért sem adta volna oda ...

Szeptember végére várták a nagy eseményt. Addig takaros istállót
eszkábált össze a fészer egyik felében. Jászolyt is szerzett k é t lóra ...

A nagy dolog-időben még jobban lezsarolódott a testük, mint eddig.
A gabona nagy részét elölték a harckocsik meg az aszály. Isten, ember'
is elfordult a lesujtott. népektől. Tíz körömmel kellett harcolni az életért,
a téli életért. A sirhalmot csak hajnalban meg késő este látták ...

Bogár Mihály valami vészt szimatolt a levegőben. Moharos a mínap
azt kiáltotta oda a szérűn Czövek Máténak, de úgy, hogy ő is meg
hallja:

Te Máté, hallottad, hogy Hantoson már visszavettek néhány
k ö t ö t t lovat a rendőrök a tulajdonosnak? V i s s z a k ö t ö t t é k, amit
mások elkötöttek.

Jó zsírosat nevetett, Mihály szerette volna megmártani benne a vas
villáját. Pedig abból ez a fáintos zablopó, urak hajcsárja nem eszik, hogy
ó valakinek is visszaadja ezt a lovat, akit a Ferike küldött nekik!
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Többet nem fogta be a Rózsát. Egyik éjjel koromsötétben kilopta a
hantosi szőlőkbe, A szőlőcsősz, valami Kabai János dugta el egy elha
gyott, düledező présházba. Csikózásig ott marad. Belekerült neki há
rom zsák kukoricába, de megéri.

Mindenfelé azt híresztelte, hogy eladta a körrnös lovat. Semmi
érő volt, amolyan garabanelás ló, túl nagy volt benne a természet. Meg
bukott vele no, röstelli is, de hát mit csináljon az ember gyereke. Meg
-esalódik, ameddig csak lélekzik ...

Nagyot néztek az új parasztok, amikor egy szeptemberi reggel meg
látták az öreg Bogárt a földjén. Tarlót hántott könnyű faekével, ahogy
azt a föld törvénye kívánja. Csakhogy az ekébe ő maga volt befogva,
a Julis pedig, Tikász Ferenc hadifogoly felesége az ekeszarvát kormá
nyozta.

Simon, a teheries vette észre először a csodát. Át is kiáltott Moha
rosnak, a farszomszédjának:

- János bácsi, látja, meghibbant a Miska bácsi!
- Vagy csak lába nőtt szegény párának még kettő! - huncutko-

dott félig komolyan, félig tréfásan a parádéskocsis, aki két aszott üsző

vel próbálta túrni a földjét.
Nem is túlzott. Olykor igazán úgy látszott, mintha Bogár Mihály

nak még két új lába nőtt volna, mert el-elbotlott az eke terhe alatt
négykézlábra. Húzott, veselkedett hevederbe cövekelve a testét, félkar
jával átölelve szoroson a tézslát. Nem sokáig birta, de megláttatta a né
pekkel, hogy itt nincs ló, csak ember, gyürkőző, meztelenre szegényített
emberpára ...

Már előhullottak a messze kéklő dombok rnögül a kálomista var
jak, akik a szántóvető ember ekéje nyomán pénteken is megeszik a
csimaszhúst, - mikor hivatalos bizottság szállt ki Szilfapusztára. A tör
vénybíró jött ki Hantosról az állatorvossal meg egy rendőrrel. A [ószá
gok körül akartak rendet teremteni. Minden új számos állatról be kell
mutatni a járlatlevelet a hivatalos pecséttel ...

Vasárnap déltájt értek Bogár Mihályhoz.
A bíró az alsó ajkával belehúzta a szájába sáfrányszínű bajuszát,

így a tudálékos arc vallató fontosságot nyert.
- Itt kölllenni egy idegen lónak, - mondta bizonyossággal a hang-

jában. - Talált jószág, igaz-e, Bogár uram?
A vén kocsis szemöldök-eresze összébb tolult.
- Hásze vóni, vót, bíró uram, de má nincs. Eladtam.
- Mikor? Kinek?
- Má van vagy két hete. Földváriaknak.
A törvénybíró összenézett az állatorvossal.
- Két hete?
- Annyi lehet.
- Nézze, gazduram - szólt közbe az állatorvos, és lehajolt az eké-

jéhez. - No most majd kihallgatjuk az ekét. No mit mondasz, eke ko
mám?

Lemarkolt az eke kormányáról egy marék friss, csillogó agyagot.
- Friss föld, látja apám. Tegnapi szántás ...
- No kinek a lovával vagy barmával szántott kend? - szegezte

neki a bíró kegyelemdöfésképen.
- A magaméval.
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Ezt már úgy kiáltotta. A szomszédok odacsődültek a kerítéshez.
- Hol a ló ? - kérdezte most egyszerre a három hivatalos ember.
- Hun? Itt e!
A combjára ütött.
- No ne csináljon belőlünk bolondot, elvtársam, - méltatlankodott

a rendőr. - Nézze, mink csak rendet akarunk. Nem lesz semmi bán
tódása. Hol az a ló, mutassa meg!

- No idesapárn, mondja má meg! - noszegatta az öreget Julís,
aki eddig az asszonyok muszájcsendjét választotta.

- Megmondom. - A vén kocsis fölszegte a fejét. - Itt van a ló e r
Itt áll maguk előtt ... En vagyok a ló. Magamat fogtam be! ...

A három ember jót nevetett az öreg ember ravasz fogásári. A bíró
félig tréfásan, félig bosszúsan kárpálta:

- Hallja, szomszéd, csapja be az öregapját. ne minket! Adja elő

azt a lovat vagy nem?
Hanem most a kerítés mögül szélalt meg valaki.
- Pedig úgy van, ahogy Bogár szomszéd mondja. O húzta az ekét,

mink láttuk! ...
Az öreg Bogár megrázkódott erre a hangra. Moharos János szólalt

föl mellette !
Hát lehetséges ez?
- Egyik szomszéd nem vájja ki a másiknak a szemét! - tamás

kodott a bíró.
- Nem ám, nem! Csakhogy mink nem puszi-szomszédok vagyunk

ám, hanem haragosok ! - erősködött Moharos, - Tanúsítja az egész
Szilfa!

- Úgyis van, - hangzott innen is, onnan is. A vízsgálók most már
hittek Bogár Mihály szavának. Szépen elköszöntek. és továbbálltak egy
pusztával.

Az öreg Bogár meg állt, csak állt ott a faeke mellett, mintha valami
elkiáltott igazságot nem tudna eszével fölfogni, és most töri a fejét raj
ta. Hogyan? Jól hallotta? Moharos János, az ellenség mellette vallott ?'

Lassan, maradozó léptekkel megindult a kerítés felé. A szomszéd
még ott volt. .

- Köszönöm, János - mondta rekedten Bogár.
- Szivesen, Mihály! - felelte csendesen a parádéskocsis. - Embe-

rek vagyunk.
- Azok. Szegény emberek.
- Szenvedők, szomszéd.
Mihály szeme a sír fe'é révedt. Lelkében fölvillant valami fény: ac

kis áldozati bárány emléke mozdíthatta meg Moharos szívét,
Kezet szorítottak a kerítésen át.
- Többet nem gyűnnek má vissza ezek a lónyomozók, - toldotta

meg akibékülést Moharos. - Osrnerem őket. Nyugodtan hazahozhatod
... a lovadat ! .

De Bogár Mihály nem hozta haza. Még szüret előtt megcsikózott
a Rózsa. Mihály még jókor érkezett ki Julissal. A körmös ló ott reme
gett csatakosan, reszketve és nyögve a szűkség-ístálló homályában. Arany
szőrű, gömbölyű csikó feslett elő rozzant testéből.

- Kanca! - állapitotta meg boldogan az öreg kocsis.
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- Akár a piskóta! - olyan tiszta és formás, - állapította mac
.Julis anyatársi szakértelemmel.

- Hát akkor legyen Piskóta a neve! - mondta ki az áment a VéD
Bogár. Veregette, simogatta a ló tomporát. Évmilliók szeretetparancsával
nyálogatta a Rózsa a kis Piskótát.

- Milyen furcsa ez az élet, - bölcsködott Kabai, a szőlőcsősz. 
Milyen rozzant gyökér ez a gebe, osztán illen csudaszép élet fakad be
ltile!

A rozzant gyökér bizony már nem is volt olyan csúnya. Szinte
megfiatalodott, és megszépült az anyaság tisztító tüzében.

Bogár Mihály csak a csikót melengette a szeme parázsával.
- Te Julís, mennyíbe kerülhet egy kű-kereszt a Ferikének ? - kér

dezte csendesen a leányát.
- Nem tudom, idesapám! Aztán szinte ijedten kérdezte vissza: 

Ebbül a csikóból akarja? ..
- Nem, lányom! A Piskóta a munkáé lesz majd, a fődé, az uradé,

ha megjön. Az életé. De az öreg Rózsa' árából ...
Nem folytatta. Mintha látná: nagy kőkereszt lesz, talapzattal, kerí

téssel és Krisztus Urunk szent testével rajta, az ártatlan Bárányéval,
aki mindnyájunk bűnéért meghalt ...

KRIISZ'l'INA

Ki állította ezt a durva seobrot,
budai sváb vagy péklegény vagy ács ,
Szent Flórián komor arca
rémiti már annyi sok: éve
asszonyainkat. K risztin.cri
legények, ha víz helyett vér
folyik erei/ekben, mért sütitek
szemetekkel végig a földet'
Csak állunk s Szent Flórián
csak néz és nem nézünk mi vissza.
Jaj, Szent Flórián,
nevesd el magadat végre!

Takáts György



ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Mihelics Vili

Kairóban 1953-ban és 1954-ben
két könyv jelent meg, amelyek
örvendetes fordulatot jelentenek
Krisztusnak és a krisztusi tanítás
nak mohamedán részről való meg
ítélésében. A n a w a t i egyiptomi
katolikus pap hívta fel erre a fi
gyelmet abban az előadásában. ame
lyet az április utolsó hetében Ró
mában lefolyt vallástudományi
kongresszuson tartott. Anawati,
mint a T a b l e t római levelezőjé

nek kongresszusi beszámolójában
olvasom, igazgatója a "keleti ta
nulmányok dominikánus intézeté
nek", amely Kairóban működik. A
fordulat, amelyről szólt, abban áll,
hogy amíg a keresztény vallásról
értekező mohamedán kutatók ed
dig egytől-egyig kétségbe vonták
az evangéliumok hítelességét, és ha
Krisztusról beszéltek, kizárólag ab
ból indultak ki, amit a Koránban
találtak felőle, addig ezek a leg
újabb szerzők már forrásnak fo
gadták el az evangéliumokat és
Krisztus-szemléletüket is az evan
géliumokra alapozták.

Az első könyvet "Krisztus
szelleme" címmel Mahmud E l
A q q a d neves mohamedán hittu
dós irta, akinek Mohamedről és ko
rai követőiről szóló történelmi
munkáját igen nagyra értékelik.
F.J Aqqad - mint Anawati kiemel
te - mélységes tisztelettel foglal
kozik az üdvözítő személyével. ez
Azonban nem ujdonság az Izlárn
írodalmában, míután Krisztusban
a mohamedánok is egyik prófétá
jukat látják; ujdonság ellenben,
hogy El A qqad megőrzi ezt a tisz
teletet akkor is, amikor az evan
géliumok Krísztusáról beszél. Nem
csak azt togadja el, hogy Jézus
Krisztus történeti személy volt, de
elődeitől eltérően az evangéliumok
hitelessége mellett is síkra száll.
Mi több, meg van győződve arról,

hogy csakis az evangéliumok a meg
bízható forrásai a mi Krisztusra vo
natkozó tudásunknak. Ezzel kap
csolatban El Aqqad visszautasítja
még a csodák ellen általában fel
hozott racionalista érveket is, vísz
szautasítja annak ellenére, hogy o
maga egyáltalán nem érinti fejte
getéseiben ezeket a csodákat. An
nál nagyobb nyomatékkal dombo
rítja ki Krisztus tanításának meg
különböztető vonásait: a szeretetet,
mint az evangéliumi tanácsok ki
egészítőjét. és a kereszténység szel
lemi-lelki [ellegét, A kereszténység
- jelenti ki - • lényegesen olyan
vallás, amely a lelkiismeretben
való tökéletességre épül, s nem
egyszerűen vallási törvény, amely
nek csupán a szövegeí az irány
adók.

Részletesen taglalta előadásában

Anawati azokat a kifogásokat is,
amelyeket a katolikus bíráló hoz
hat fel El Aqqad munkája ellen.
Igy például a mohamedán szerző,

amikor az Úr Jézus kínszenvedé-
seihez jut el, teljesen önkényesea
nyilatkozik akként, hogy "itt most
már véget ér a történet és kez
dődik a hit". Holott nyilvánvaló,
hogy ez az állásfoglalása belső el
lentmondást is tartalmaz, mert hi
szen a Passio hitelessége az evan
géliumok hitelességén fordul meg.
amelyet a szerző a maga részéről

is oly erősen védelmez. Azon már
kevésbbé ütközhetünk meg, hogy
fl krisztusi igék dogmatikai vonat
kozásait fölöttébb hiányosan és
pontatlanul kezeli.

A másik könyvet K. H u s s e i II
professzor, a kairói Ibrahím-egye
tem volt rektora, kiváló orvostu
dós és humanista irta. "A gonosz
város" - ez a könyv címe, utalva
Jeruzsálemre, ahol az Úr Jézust
halálra itélték. Hussein főleg sze-



mélyes benyomásait és elmélkedé
seit tárja elénk a Megváltó peré
ről, amelyet az emberi történet
legnagyobb bűncselekményénekne
vez. Mondandóit mind a Nagypén
tek köré csoportosítja, és pedig há
rom oldalról nézve az egyes moz
zanatokat: milyen magatartást ta
núsítottak és miként vélekedtek
vagy vélekedhettek a zsidók, az
után az apostolok és a többi tanít
ványok, végül a rómaiak. A külön
böző evangéliumi jelenetek, mint az
Olajfák hegye, a Kálvária, az apos
tolok tanácskozása, vagy a kü'ön
böző személyek, mint Kaifás, Lázár,
Pilátus, Mária Magdolna elemzése
alkalmat ad a szerzőnek arra, hogy
megpróbálja belevonni vizsgálódá
saiba a mélylélektan nem egyszer
vitatható eredményeit, és hogy
megtárgyaljon olyan súlyos meta
fizikai és erkölcsi kérdéseket, mint
Isten léte, a szabad akarat, a ha
talom és tekintély, a vallás és az
állam viszonya. Anélkül, hogy
Hussein bárhol is kísérletet tenne
ábrázolására, Krisztus arca minde
nütt méltóságteljesen ragyog elő a
műből - közölte Anawati. Össze
gezve következtetéseit, Hussein sze
rint az volt a lényege Krisztus kül
detésének, hogy emlékeztesse az
embereket: a lelkiismeretet, amely
részesedés az isteni világos~,,[1ból,

mindennek fölébe kell helyezni,
még a vallásnak is, ha a szükség
úgy kívánja.

Hussein - mint Anawati mond
ta - "ügyesen" elkerülte, hogy
szóba hozza a keresztrefeszítést,
minthogy ezt tudvalevően tagadják
a mohamedánok. Jóllehet a könyv
egész tartalma erre a döntő ese
ményre készíti elő az otvasöt, ma
gáról az eseményről hallgat a szer
ző s nem foglal állást sem az
egyik, sem a másik irányban. Be
éri azzal, hogy idézi a Koránt: "Is
ten magához emelte Jézust", a hely
és az összefüggés azonban - han
goztatta Anawati -, ahová ezt az
idézetet beiktatta, szabadon hagy-
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ja az utat a keresztény értelmezés
számára is.

Az utolsó fejezetek egyikében,
amelynek címe "Visszatérés a He
gyi beszédhez", Hussein egészen
megindító módon foglalkozik az Úr
Jézus szavaival. Legfőbb követel
ményként . embertársainknak test
vérként való szeretését s abbeli
iparkodásunkat szűri le belőlük,

hogy a lelkiismeretet szabadítsuk
meg mindattól, ami békességének
elrablásával fenyegeti.

"Érzésem szerint - fejezte be
előadását Anawati - abban az új
szellemben, amely ezt a két köny
vet áthatotta, elérhetjük azt, hogy
a keresztények és a moharnedá
nok világnézeti eszmecseréje meg
szűnjék olyan párbeszéd lenni,
amelyben a szereplők nem értik
egymás nyelvét. A haladás máris
kétségtelen mind a megvitatható
problémák anyagának, mind a
megvitatás módszerének tekinteté-
ben." .

*
Világszerte megemlékeztek 82

idén A n d e r s e n ről, a halhatat
lan meseköltőről, aki 150 évvel ez
előtt, 1805 április 2-án született a
dániai Odensében. Pekingben é!
Tokióban előadások sorozatát ren
dezték, Párisban kiállításon mutat
ták be tündérmeséinek leghíresebb
illusztrációit, Bogotában szobrát
leplezték le, Jeruzsálemben utcát
neveztek el róla. Magában Odensé
ben, ahol a szülőház Andersen ha
lála, 1875 óta nemzetközi zarándok
hellyé vált, a királyi pár elnökölt
az ünnepségeken. Londonban a
"nemzeti könyv-liga" az eddig
megjelent angol fordításokat tette
közszemlére, amelyek egész könyv
tárrá gyűltek fel az idők folyamán;
Emellett azonban újonnan is kiad
ták Angliában Andersen összes rnű

veít, W. Glyn Jones tudományos
és kritikai gondozásában. Köztük
van Andersen kevéssé ismert ön
életrajza is, amelynek fordítását és
jegyzetezését R. P. Keigwin végezte.



"Andersent a dán nép ma is mint
legkedvesebb és legnagyobb íróját
tiszteli, akinek az élete is igazi An
dersen-mese volt" - olvastam a
multkoriban egyik hazai lexiko
nunkban, a mellékmondat állítását
azonban nemigen értettem. Gondol
tam: csak amolyan hangzatos szó
Iam, inkább stiláris befejezés, mínt
komoly valóság. Most azután, hogy
kezembe került S t e p h e n C l i s
s o l d jubiláris tanulmánya, hamar
rájöttem, hogy nem volt igazam.
Már a tanulmány eime is figyel
meztetett erre: "Hans Andersen
meséje", s méginkább az a eim,
amelyet maga Andersen adott ön
életrajzának: "Életem tündérmesé
je". S utóbbinak az első sorai: "Az
én életem egy szép tündérmese,
oly gazdag volt eseményekben s
oly csodamódon szerencsés."

Ennek az önéletrajznak első öt
ven oldala, nagyjában egyhetede
az utána már meglehetősen el nyuj
tott műnek, valóban úgy hat re
ánk, mint egy tündérmese - is
meri el Clissold. Klasszikus törté
nete ez az élet a szegény emberké
nek, aki regényesen érdekes és vál
tozatos kalandokon át a boldogu
lás révébe jut. Hans Christian An
dersen apja foltozó varga volt s a
kis Hans nagy nyomorúságban töl
tötte gyermekségét. Ami helyzetét
elviselhetővé tette, a körülötte le
vők nyájas szeretete és saját kép
zeletének dús világa volt. A fiúcs
ka attól fogva, hogy eszmélkedni
kezdett, meg volt győződve arról,
hogy nagy dologra szemelte ki őt

a sors. Alig lett 14 esztendős, fel
kerekedett s nekivágott a főváros

nak, néhány koronával a zsebében
s halvány ábrándokkal arról, hogy
mi lenne számára a dicsőség út
ja. Először, noha a hangja már tű

nőben volt, arra gondolt, hogy mint
énekes szerzi meg a hírnevet; majd
hogy, egyenetlen és gyönge alkata
ellenére, mint táncművész. Végül,
bár ennek az lett az ára, hogy meg
késve és megalázá körűlmények kö-

zött rághatta át magát a latin is
kolán, úgy határozott, hogy az
írás az igazi hivatása. De miben
is alkothatna valóban nagyot: köl
tészetben, drámában, novellában,
szatírában, útirajzban vagy miben?
Próbát is tett míndegyík műfajjal,

hol kevesebb, hol több sikerrel. S
bármilyen furcsa, sehogyan sem
akart és soha nem tudott megbé
külní a közőriség ítéletével, amely
tündérmeséit találta a legjobbak
nak.

Ezek a mesék eleinte nem voltak
egyebek, mint azok a régi regélc és
elbeszélések, amelyeket Andersen
zsenge gyermekkorában hallott ott
hon és a rokoni tűzhelyeknél. Ké
sőbb azután a saját képzeletéből

teremtett melléjük újakat. Am akár
régiek, akár újak, messze magasan
eredetikké váltak ezek a me
sék vidámságukkal és szárnya
lásukkal, a természet és az
élet átható megfigyelésével s
nem utolsó sorban az előadás

művészetével. Andersen - mond
ja Clissold - úgy tálalja tör
ténetkéit, mint édes süteményeket
a kemencéből: melegen, frissen,
sereégőn. "Ha esetleg úgy tűnik fel,
hogy valamelyik már túl cukros a
mí modern ízlésünknek, míndenek
előtt annak kell utána néznünk,
hogy teljesen az eredeti formában
és összetételben került-e elébünk.
Nagyon is sok szakács dolgozott
már az Andersen-konyhán, aki ké
nye-kedvére módosítgatta és metél
gette az anyagot: ide egy morali
záló lisztcsomót, oda egy kanál szí
rupot, hogy feloldja a sokszor fa
nyarkás zamatot, s mindezt termé
szetesen félresiklott gondosságból a
gyermeki eledel iránt. Holott An
dersen felülmúlhatatlan mester ab
ban, hogy pontosan tudja, mi az,
amit a gyermekek - és szüleik 
szeretnek. Soha sem kínál fel
olyasmit, amiről pusztán csak mi
gondolnók, hogy jó nekik."

Hilaire Belloc a tőle megszekott
szellemes jellemzéssel mély bepíl-
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lantast enged e páratlan kiválóság
titkába: "Először is, Andersen mín
dig azt mondta, amit gondolt; má
sodszor, nem fogyott ki a megmen
dás eszközeiből; harmadszor, csak
azt mondta, amit mondania kellett."
Az anyag szígorú megválogatása és
rostálása. a humor eleven beleszö
vése, a jelenetek és képek festői

sége és a belső lendület nyomán,
amely fürgén viszi előbbre az elbe
szélést - írja Clissold -, Ander
sen meséit La Fontaine meséíhez
hasonlíthatjuk, bármennyire is meg
különböztetik tőlük az utóbbiakat
a világi okosság inkább szofiszti
kus tanulságai. S nem is vitás,
hogy mindkét író elmúlhatatlan hír
neve ugyanazon az egy műfajon

alapszik, amelyet azonban egészen
sajátosan tettek a magukévá.

Mindezek tudatában mi már csak
kevéssé, vagy semmiképen sem bir
juk megérteni, miként lehetett az,
hogy Andersen elsősorban és mín
denekelőtt a felnőttek költőjének

tartotta magát. Pedig tény, hogy
nem is egyszer megbántódva emelt
szót az ellen, hogy művei közül
éppen azokat becsüljék a legtöbbre,
amelyeket az "óvodai olvasásra" ta
láltak alkalmasaknak. Amikor még
életében olyan szobrot kívántak ne
ki állítani, amelyen ő mint főalak

felol vas egy csomó gyermeknek, he
vesen tiltakozott s nem is egyezett
bele a kivitelezésbe. El kell mín
denesetre ismernünk - jegyzi meg
Clissold -, hogy költeményeivel is
sok sikert aratott; honfitársai szí
vesen fogadták s ma is nagyra tart
ják hazafias és szerelmi verseit,
amelyek közül nem egy, mint a
"Dániában születtem" is, valóságos
népdallá vált s minduntalan fel
csendül a dánok ajkán. Pillanatig
sem kétséges azonban. hogy igazi
és örök dicsőségét itt a hazájában
is a mesék biztosították. De hogy,
mit jelenthet a téves irányban meg
rögződött becsvágy, mutatja, hogy
amikor Andersen végül mégiscsak

rákényszerült, hogy meghódoljon a

közönség itélete előtt, még akkor
is kibúvót keresett a meztelen va
lóság tudomásulvétele a161. Azzal
magyarázta önmagának s mások
nak is a dolgot, hogy csak a tün
dérmesében találhatta meg azt a
műfajt, amely kellő szélességben
és mélységben nyitott lehetőséget

az éí költői szellemének a kibonta
kozásra. "A költészet egész birodal
mában - jelentette ki akkor 
nincs egyetlen terület, amely any
nyira határtalan lenne, mint a tűn

dérmeséé. Az ókor véráztatta sír
jaitól elnyúlik a kegyes legendák
ig, amilyeneket a gyermekek ké
peskönyveiben lelünk; belefoglalja
magába a nép költészetét és a mű

vészek költészetét. Előttem az egész
költészetet képviseli, s aki uralkod
ni kíván benne, kell, hogy képes le
gyen beléje vinni tragédiát, komé
diát, naiv egyszerűséget, iróniát és
humort."

Andersen meséi valóban prózai
költemények, ám nem egy közülük
egyszersmind allegóriája a költő

önnön életének is. Andersen maga
a "Rút kiskacsa", a fészkéből ki
rívó szerencsétlenke, akit szidnak
és csúfolnak a társai, akit serdülé
sében majd agyontaposnak. de aki
mindezek ellenére mégis életben
marad, hogy kinövessze hattyúszép
ségét, tolla hasonlíthatatlan ragyo
gását, meghódítsa a hírt és dicső

séget.
Ezt beszéli el lényegében az

,,:Életem tündérmeséje" is, termé
szetesen azokkal a korlátozásokkal.
amelyek az önmagunk mutogatásá
val szükségszerűen velejárnak. Ép
pen ezért érthető viszont - írja
Clissold -, hogy az önéletrajzot ol
vasva, mihelyt a "kiskacsa" befe
jezte a "hattylivá" alakulást, ér
deklődésünk fokozatosan lankad.
Meghatnak és lenyűgöznek az in
duló évek küzdelmei és keservei,
s ugyanakkor a benső értéktudat
szilárdsága és a magasra vágyako
zás töretlensége. Oszintén örven
dünk utána a diadalnak is, de mint



minden szándékoltan is "siker-tör
ténet", ez az önéletrajz is csak ad
dig köt le igazán, amíg a hős célba
nem futott. Már akkor sem tud
tunk volna osztozni, ma pedig any
nyi idő múltán még kevésbbé tu
dunk osztozni a már nagyhírű író
méltatlankodásában amiatt, hogy itt
vagy ott langyosan fogadták leg
utóbbi könyvét, mint ahogy nem
tudjuk átérezni azt a túláradó örö
mét sem, hogy egy lelkes idegen
felismerte és ráköszöntött a Lake
Lomond fövenyén. Bizonyos azon
ban, hogy az önéletrajzot már csak
azért is érdemes volt most a jubi
láris év alkalmából ujból kiadni,
mert Niels Larsen Stevns dán festő

színes képei díszítik, megannyi re
mekmű, amelyek csodálatos bepil
lantást engednek Andersen gyer
mekded és végtelenűl érzékeny, de
alapjában mindig jóságos jellemé
be.

Annak ellenére, hogy utóbb már
Dániában is hír és megtiszteltetés
övezte, Andersennek sokszor fájt,
hogy művét itt kevésbbé értékelik,
mint kü1földön. Ma - állapítja
meg Clissold - nem lenne oka a
panaszra. Nemcsak hogy őt tekin
tik hazája legnagyobb írójának, de
maga a haza lett Andersen Dániája,
A mai Dánia kicsiny ország; renge
teget vesztett kiterjedésében és ha
talomban azóta, amikor még bí
rodalomként foglalta magába Svéd
ország déli részét és egész Norvé
giát. Liliputi tájnak benyomását
kelti. Gondosan művelt földecskék:
csupa tarka zsebkendő; törpe kis
házikók: mintha építőjáték kövecs
kéiből készültek volna. A látogató
azonban nemcsak ebben, másban is:
az emberek magatartásában és lel
kületében is lépten-nyomon érzi,
hogy amik Andersen legbensősége

sebb vonásai voltak, átmentek a
dánok vérébe is: a hit a kicsiny
dolgok szépségében és értékében, és
a derűs alkalmazkodás az idők vál
tozásához, A "Kis hableány" híres
szobra a kopenhágaikikötő bejá-

ratánál mutatja, mennyíre megsze
Iídültek és a gyermekek szeretett
pajtásai lettek a skandináv ókor
büszke vén szörnyei. A gyönyörű

Tivoli-kertek képzeletdús játékor
szág a dán főváros szivében. És mi
nél jobban megszédítí a rni túlon
túl "felnőtt·· világunkat minden,
ami a "legnagyobb", a "leggyor
sabb" és a .Jegújabb", minél több
ször hurrogják le ebben a világban
az óvoda örök bölcseségét, annál
szükségesebbek nekünk is Ander
sen meséi, amelyek erre a bölcse
ségre emlékeztetnek minket.

..
Két tanulmányt is közölt nemré

giben a madarak énekéről a Z e i t
schrift fül' Tierpsycholo.
g i e, az egyiket Franz S a u e r, a
másikat Adolf P o r t m a n n pro
fesszortól. Tartalmukról, sajnos,
csak itt-ott árul el valamit M a t
teo Glinski, az Osservato
r e R o m a n o kiváló zenetudós
munkatársa, aki inkább csak al
kalomnak tekintette megjelenésü
ket, hogy előadja a saját megfigye
léseit, ismereteit és nézeteit ebben
a kérdésben, amely oly régóta fog
lalkoztatja nemcsak a tudomány
és a zene művelőít, de általában a
gondolkodó embereket.

Mindenki egyet fog érteni abban,
hogya madárdal s kiváltképen az
a hangverseny, amely már a ki
sebb ligetekből is köszönti a haj
nalt, a legnagyobb gyönyörüségek
közé tartozik, amelyekkel a termé
szet szolgálhat nekünk. Ha nem is
tudjuk talán tisztán különválasztani
az egyes hangokat, ez a sokszóla
mú kar a maga zengő áriáival, fu
tarnaival és bizarr ékítményeivel az
utánozhatatlan szépség benyomását
kelti fel bennünk. Nem csoda, hogy
a madarak énekét az ember min
denkor a technikai tökéletesség jel
képének tekintette. Ha azt mond
juk valakiről, hogy úgy énekel,
mint a csalogány, nyilvánvalóan azt
kívánjuk kifejezni, hogy müvészete
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a képzelhető legmagasabb csúcsra
emelkedett. S méltán - mutat rá
Glinski , mert nincs egyetlen
éneklő madár, amelynek az énekét
pontosan hangjegyezni tudnók:any
nyira bonyolultak a skálái, oly pa
rányi hangközöle adódnak benne,
annyira szeszélyesek és gazdagok
az ütemek és oly sűrűn változik a
súlypont. Erre a megállapításra ju
tottak azok a legujabb kutatók is,
akik fáradságot nem kímélve pró
bálták kottára venni a fülemüle
énekét. Glinski két német monog
ráfiát is említ. Az egyiket "A ter
mészet zenéje" címmel Tissen, a
másikat "Művészet és madárdal"
címmel Hoffmann írta.

Vannak embertani és kísérleti lé
lektani intézetek is, amelyek már
évek óta tanulmányozzák a mada
rak énekét. Hangfelvételeik nyo
mán, amelyekből az egyes madár
fajták énekének jellegzetességeit
igyekeznek összeállítani, egyre töb
ben érvelnek amellett, hogy ezek
az énekek a kis művészek külön
böző lelki állapotait tükrözik. "Mert
lehetséges-e vajjon, hogy az ének
náluk csupán testmozgás lenne,
amelyet az életerő fölöslege, e fö
lösleg eltávolításának szüksége vált
ki, lehetséges-e tehát, hogy ez az
ének egyszerűen egészségi torna?"
- teszi fel a kérdést az olasz Ge
remica, a bari természettudományi
állomás munkatársa "A természet
szellemisége" címmel kiadott köny
vében, és csakhamar tagadóari vá
laszol rá: "Tudjuk, hogya mada
rak rendkívül elevenek s időnkint

féktelen zajongást csapnak, ezt a
zsivajukat azonban nem vehetjük
azories rendűnek a szárnyaló ének
egymást kergető tételeivel, mikor
is minden hangon uralkodik a har
mónia, az ütemek lendületén az ér
zés vagy szenvedély, s az egész
produkcióban nagyon is ellenőr

zött művészet nyilatkozik meg. Az
ének szükséglet az éneklő madarak
számára, de nem olyan szükséglet,
amely merőben hasznossági lenne."
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Az a tény - írja Glinski -, hogy
a madarak énekének megvan a ma
ga különleges emocionális tartal
ma, sokkal szembetűnőbb, semhogy
tagadni lehetne. A kutatók azon
ban nem mindannyian egyeznek
meg abban, hogy mi annak az emo
cionális létrának a terjedelme,
amely járható a madarak számára;
nem kevesen vélekednek úgy is.
hogy ez az ének nem más, mint
a nőstény hívásának sajátos mód
ja. Ennek az utóbbi nézetnek for
dult most élesen ellene a már em
lített Portmann. Szerinte ugyanis
nem a nemi ösztön ezeknek az
emócíóknak és azok társításának
legfőbb forrása, hanem egy cso
mó másodiagos ösztön. Közülük leg
fontosabbnak az együvétartozás ér
zését, az együttesbe kapcsolódás
vágyat és a szorosan művészí jelle
gű vetélkedést mondja Portmann.
amely vetélkedés jegyzi meg
Glinski - valóban megfigyelhető

az éneklő madarak világában.

A tudósoktól eltérően a költők

sohasem kételkedtek abban, hogy
a madarak kicsiny szívük telített
ségét oldják fel énekükben. Ki ne
emlékeznék Andersen megkapó me
séjére, amelyet oly elbűvölő finom
sággal zenésített meg Stravinsky?
A kínai császárnak mesterséges fü
lemülét készítenek, hogy megvigasz
talják bánatában, amelyet kedvelt
madárkajának halála okozott.
Hiába hallgatja azonban a császár
a mű-csalogány dallamát, fájdalma
nem enyhül, mert hiányzik a dal
ból a fülemüle művészetének igazi
táplálója és lényege: a lélek. S va
lóban - folytatja GIinski -, ha a
különböző madarak énekét hallgat
juk, könnyű meggyőződnünk ar
ról, hogy a kis dalosok emotiv ská
lája meglepően nagy kiterjedésű.

Nemcsupán a fülemüléé, mert mel
lette még sok más madár jeleskedik
az énekben, de tapasztalhatjuk,
hogya nem ennyire tehetséges ma
dárkák sem maradnak el mögöt
tük érzésben és közvetlenségben.



"A népi zene" című könyvében
Bonaccorsi, hogy némi fogalmat
nyujtsori az éneklő madarak külön
böző lelki állapotáról, három ma
dárdalt vázolt fel, amelyekben az
öröm, a levertség és az izgatottság
jut kifejezésre. De mennyiféle
egyéb ,lelkiállapot is hangot kap a
madarak énekében! Glinski meg
figyelte, hogy ugyanazoknak a ma
daraknak ugyanazon rendű énekei
a különböző évszakokban s még a
különböző napszakokban is más
ként festenek. Mi több, a madár
sohasem egyformán énekel: mín
dig akad a dalában valami új hang
súly, amelynek felbukkanását csak
a pillanatnyi kedélyállapot vagy
hangulat magyarázhatja. S nem
esik nehezünkre, hogy e változatok
mögött hasonló pszichikai rezgése
ket és hullámzásokat tételezzünk
fel, mint amilyenek az embernél
szükségesek ahhoz, hogy művészí

alkotásait bensőség, igazi és köz
vetlen megindultság hassa át.

"Valamikor régen - írja Glinski
- alkalmam volt hallani egy kis
madárkát, amelynek egy ragadozó
elvítte a párját. Azt már nem tu
dom, hogy milyen madárka volt,
énekének emléke azonban annyi
idő múltán sem enyészett el lel
kemben. Panasz és sirám volt az
éneke, amely a fájdalmat az átélt
ség és a kifejezőképesség valami
egészen csodálatos fokán szólaltat
ta meg. S bárki megfigyelheti, hogy
rnínél nagyobb a fájdalmuk, annál
kifejezőbb a madarak éneke. Jól
tudt'ák ezt a művészetnek azok a
kegyetlen kedvelői is, akiknél nem
régiben még szokás volt erre mife
lénk, hogy kiszúrták az éneklő ma
dárkák szemét: így kényszerítették
ki belőlük a fájdalomnak azokat a
szívbemarkoló dalait, amelyekről

oly megindítóan írt Axel Munthe
a San Michele híres történetében."

Egészen kivételes jelenség a ze
nei világban Hanslick. Ez a kívá
!ó esztétikus, akinek "A zenei szép
ről" szóló könyve méltán vált hí-

ressé, sem nem vette észre, sem
nem értette meg a madarak éne
kének [ellegét és [elentőségét, "Az
én szememben fontosabb a birka,
mint a madár" - írta egyik érte
kezésében, s mindjárt meg is ma
gyarázta: a birka beléből készülnek
a hangszerek húrjai. Köztudomású,
hogy Hanslick már a betegességig
kedvelte a látszólagos képtelensége
ket, de meg kell mondanom - te
szi hozzá Glinski -, hogy ezt a
paradoxonát tartom valamennyi
közt a legkevésbbé szerencsésnek,
hiszen ha csak futólag rápillant a
zene történetére, rá kellett volna
jönnie arra, hogy a madarak éne
kének mindig megvolt a tényleges
fontossága magának a zenének ala
kulásában is."

Lucrezio Caro, egyike azoknak a
renaissance-költőknek, akik bámu
latos érzékenységet tanúsítottak a
természet szépségei iránt, s ugyan
akkor jeles muzsikus is, egyenesen
amellett kardoskodott, hogya mi
egész zenénk nem más, mint a ma
dárhangok utánzása. Ilyenfajta fel
tevés századokon át uralkodott, s
bár erősen enyhített formában, ma
is találkozunk vele a legkülönbö
zőbb szaktanulmányokban. S két
ségtelen - írja Glinski -, hogy a
primitív népek énekei, amelyekről

már rengeteg lemez gyűlt össze az
embertani intézetekben, elég gyak
embertani intézetekben, elég gyak
ran alá is támasztják ezt a véle
ményt. Sokukról tetszetösen kimu
tatható a madárdalból való közvet
len származás. Azt azonban, hogy a
zene eredete ez az utánzás lenne,
Glinski semmiképpen sem fogadja el.
Ilyen szertelen általánosításra mi
sem jogosít fel, sőt az eddig ki
elemzett lemezek tanusága szerint
is rninél alaposabban megismerjük
a primitiv népek énekeit, annál fő

lényesebben domborodik ki előt

tünk a másra már vissza nem ve
zethető teremtő mozzanat. S ez ter
mészetes is - fejti ki a továbbiak
ban Glinski -, mert hiszen az ern-

541



ber a maga történetének minden
korszakában, függetlenül műveltsé

gének színvonalától és míndenna
pi életének külső formáitól, ott
hordozta bensejében más veleszüle
tett ösztönzésekkel együtt annak
szükségét, hogy érzéseit, vágyait és
elképzeléseit látható módon külső

leg is megjelenítse. így állt elő a
művészet, s legyen szó bármilyen
művészetről, ez is lesz mindig a
művészet egyedüli forrása: az em
ber önkifejezésének szüksége,

Ami azonban vitathatatlan, az,
hogy míként a primitív népeknél
s így nyilván a kezdeti időkben,

ugyanúgy a történet összes haladot
tabb szakaiban is a madarak éne
ke nem szünt meg izgatni és sar
kalni a zenei fantáziát. Ha tömege
sen vannak primitiv melódiák, ame
lyek magukon viselik a madárdal
közvetlen befolyásának nyomait,
ugyanúgy. se szeri, se száma azok
nak a zenei remekeknek, az ösz
szes századokból, amelyek a zen
gő, csattogó, trillázó madarak ha
tására, az ő művészetük jegyében
keletkeztek.

Ottorino Respighí, amikor hozzá
fogott "Római fenyők" című szim
fónikus költeményéhez, zenei hát
térnek a Gianicolo hangulatát vá
lasztotta, amelybe beletartozik a
madarak csicsergése és éneke is.
Bármilyen nagy virtuóza volt azon-
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ban már akkor Respíghí a modern
hangszerelésnek. hosszas kísérlete
zés után arra a megállapításra ju
tott, hogy még az általa ismert ré
gi és új, hagyományos és szokatlan,
kultúrföldi és egzotikus hangszerek
felhasználásával sem tudja híven
visszaadni a fülemüle panaszos da
lát. Végül is merész elhatározással
hanglemezre vette ott a helyszínen
a kis énekest, és elrendelte, hogy
a megjelölt részen ezt a hangle
mezt is játsszák el a zenekarban.
A beiktatás tökéletes - írja Glins
ki. "Rodzinszki karmester mondta
el nekem, hogy egy este, amikor
szabadtéri előadáson Respighínek
ezt a művét vezényelte Hollywood
ban, meglepő és váratlan kísérete
támadt: a Hollywood Bowl-t övező

fák lombjaiban egymásután szólal
tak meg a fülemülék, tízen, hú
szan vagy százan, hogy feleljenek
római társuk énekére, amelyet
megrögzített a hanglemez."

Respigni - fejezi be Glinski 
az igazi művész finom megérzésé
vel számot vetett azzal, hogy le
hetetlen tökéletesen visszaadnunk
emberi hangszerekkel a madarak
énekét. S ez így is lesz mindíg,
mert ez az ének nemcsak formáiban
utánozhatatlan, hanem méginkább
azoknak az emócióknak sokszerú
változatosságában, amelyek benne
kifejeződnek.



A KIS ÚT

"Érdeklődésb'el és némi szoron.gással olvastam a júliusi "A
kis út"-ban ieloetctt kérdést. És bár tetszetős és megkönnyeblJítő
az ott adott meaotdás, talán mégis túl könnyű, túlságosan iS' en
gedékeny. .. Krisztu.s hemsüaila; hogy a szenvedés az, amivel
örömet szerezhetűnle az l stennek: cis az önmegtagadás . . . , az evan
aéliumok és a szeniek 1Jé.qeredrnényében azt tanúsítják, hogy aki
igazán 'redves akar lenni a jó Isten előtt, annak tudatosan; sőt

"erőszakosan" kell keresnie a szenoedést ..."

Először is: <J z E v a n g é l i u m
s e h o l s e m t a n í t j a, hogy a
szenvedés örömet szerez az Isten
nek. A szenvedés nem érték ön
magában, hanem csak az Isten szi
ve szerint elviselt szenvedés érté
kes. Hasonlóképpen nem "öröm Is
tennek" és nem érdem önmagában
az önmegtagadás sem, - ez mani
cheus eretnekség volna. Még az
aszkéták, remeték, önsanyargató
szentek is nem azért vállalják a
szenvedést és önmegtagadást, hogy
Istennek örömet szerezzenek, ha
nem mínt eszközt, hogy megedz
zék akaratukat a jóra, a bűnös

hajlamok leküzdésére és az egyet
len keresztény értéknek, a szere
tetnek szabadabb gyakorlására, 
Istennek örömet c s a k az szerez,

Hogy a mennyországot az e r ő

s z a k o s o k ragadják el (Máté ll,
12.), az nem azt jelenti, hogy ke
resni kell erőszakosan a szenve
dést, hanem azt, hogy a szeretet
cselekedeteit - az Úr Jézus sze
rint ugyanis egyedül ez szerzi meg
az örök üdvösséget (Máté 25, 34
40.) - erőteljesen kell gyakorolni,
ami természetesen harcot is jelent
alacsonyabb énünk ellen.

A kereszténység a t e l j e s s é g
n e k, a szó legtágabb értelmében
vett szintézisnek vallása, amelyben
(mint Chestertonnak a keresztény
ség paradoxonjáról szóló szellemes
fejtegetése mondja), az ellentétes
nek látszó dolgok gyöngítétlenül
megférnek egymás mellett. így a
legteljesebb pesszimizmus (eredeti
bűn, kárhozat) és a legteljesebb

optimizmus (megváltás, kegyelem,
örök üdvösség) is: az isteni taní
tás megmondja, hol, mikor és
mennyiben lehet pesszimistának,
hol, mikor és mennyiben kell op
timistának lenni.

Ezért az Evangéliumból és az
apostolok leveleiből össze lehet ál
Iítani k é t s o r i d é z e t e t: egyet,
amely a sötét valóságokra és egyet,
amely az örvendetes igazságokra
tanít. Ön összeírja levelében az el
ső sor idézeteit (rnelyek egy részét,
mint pl. a talentumokról szóló pél
dabeszédet, teljesen félremagyaráz
za), a második sorra pedig teljesen
önkényesen azt mondja: úgy lát
szik, mintha Krisztusnak ezek a
tettei és szavai a saját "igazi el
vei től való eltérések lennének."
Holott Krisztus Urunk tudatosan
szembeállítja magát az aszkéta Ke
resztelő Szent Jánossal, mint nem
aszkétát (Luk. 33-5.) és tanítása
céljának azt mondja, hogy "örö
münk teljes legyen" (János 15, ll. .
és 16, 24.).

Ugyanígy tanít S z e n t P á l is,
akinél megrendítőbben senki sem
ecsetelte a bűn sötétségét és az em
bernek önmagában való gyengesé
gét. Leveleinek egyik alaphangja:
"örvendjetek az Úrban szüntelen!
Ujra csak azt mondom, ö r v e n d
j e t e k! ... Ne aggódjatok semmi
ért." (Fil. 4, 45.) Ugyancsak nem fá
rad el hangoztatni, hogy "az Isten
országa igazság, béke és ö r ö m a
Szentlélekben". (Róm. 14, 17.) és
"a lélek gyümölcsei: szeretet,
ö r ö rn, békesség, türelem, kedves-



ség, jóság, hűség, szelídség, stb."
(Gal. 5, 22.). Igen, ő is tanítja a
kereszt vállalását, a test megfeszí
tését Krisztussal és a világnak való
rneghalást; mindez azonban ponto
san azt jelenti, hogy az ember sza
kítson a bűnnel, tegye tőle telhető

leg a jót és éljen a szeretetnek
(amit, hogy milyen egyszerűen és
konkréten ért, megolvasható a ko
rintusiakhoz irt I. levél 13. fejeze
tében (4-7.) és a Rómaiakhoz irt
levélben (12, 9-21.). Aki pedig fe
lebarátját szereti, már be is töltöt
te a törvényt (Róm. 13, 8.), hiszen
az Úr Jézustól tudjuk, hogy a sze
retet kettős törvényén függ az
egész törvény és a próféták (Máté
22, 40.).

Persze az emberek emberi mó
don valósítják meg az isteni taní
tást és az emberi gyöngeség hajlik
az egyoldalúaágra. Más-más embe
rek és más-más korok a tanítás
nak más-más elemét érezhetik sür
getőnek. Lehet-e pl. csodálkozni,
hogy a hanyatló ókor társadalmá
nak beteges életöröm-habzsolása
után pl. a remeték a világ megve-
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tésében keresték az Istenhez ve
zető legegyenesebb utat? A ke
reszténységben azonban a v i l á g,
amelyet meg kell vetni, mindig a
szónak szentpáli értelmében érten
dő, vagyis az Isten-nélküli, a bűn

nek élő világ; a világot, mint ilyent
megvetni. nem keresztény gondo
lat, ez keletről, közelebbről a per
zsa manicheizmusból származott el,
mint eretnekség, a keresztények
közé.

Ha megfordult valaha igazi ke
resztény közösségekben, akár csa
ládoknál, akár Istennek szentelt
más közösségekben, lehetetlen, hogy
meg ne tapasztalta volna, hogy se
hol olyan tiszta igazi vidámságot
nem lehet találni, mint ezekben.

Igen, a kereszténység látja, átéli,
feldolgozza az embervolt minden
sötétségét, de nem szűnik meg hal
lani a krisztusí szót: "Ne félj, te
kisded nyáj! Úgy tetszett Atyátok
nak, hogy nektek adja az országot"
(Lukács 12, 32.). Végülis egy a lé
nyeg: kereszténynek lenni annyi,
mint szeretni, - és van-e öröm a
földön másban. mint a szeretetben?

. S. S.



NAPLÓ
AZ úJ MAGYAR ZSOLTÁROSKöNYV. S~k Sándor foI'ldatá

sában ujra az olvasók kezébe került a Zsoltárok Könyve, az a
könyv, amelyet a kinyilatkoztatásban hívő emberiség mindenkor
a legszentebb imádságos- és énekeskönvv gyanánt tisztelt.

Az ószövetség-i Szentírásnak eme héber nyelvű költői részét
Szent Jeromos kétízben is latinra fordította, mind a kétszer gö
rög szővegből, AVulgatába, azaz a máig is használatos latin
uyelvű Bibliába az a fordítás került, amelyet Szent Jeromos
386--390 között készített Or-igenes Hexaplájának (hatoszlopos Bib
l iá.iának) ötödik, g'örűgnyelvű oszlopa alapján. A gÖ'rög szőveg,

amely után dolgozott, éppoly Iogyatékos volt, mint a többi (pl.
Hetvenes) görög nyelvű fordítások, nem csoda, ha a belőle' ké
szült latin nyelvű fordításban is -amint XII. Pius "In cotidianis
precibus" kezdetű, 1945. március 24-én kelt Motu propr-iójában
megállapít<lHa - igen sol, a homályosság és az, érthetetlenség.
Éppen ezért régen szűkségessé vált már az új Iordítás, amely le
hetőleg ugyanazt Iejezze lci latin nyelven, amit egykor a Szerit
i;~IClk sugallatával dolgozó szent szerzök héberül leírtak. A szö
vegkr-it.ika í'ejlödése, ,a keleti nyelvek i smerete, a különboző ős-

régi kódexek feltalálása lehetővé tette egy tökéletesebb fordítás
E'Ikészítésót.

Az új fOI',d,ítúsnak hivatalos k'l''Ítikai kiadása 1945-ben jelent
illeg Rómáhan "Liber Psahnorum eum cariticis Breviarii Romani
- Zsoltárok könyve. a Római Breviárium cannieumaival" címmel.
A Szentatya a múr emlitott Motu propr-lóval megengedte, bogy
mind a magán, mind a hivatalos zsolozsmázáeban ezt az új for
dítást használják az Egyházban.

Az. új latim szőveg megjelenóse maga is elégsége.s ok lett vol
na, de más motívumok is közeedátszottak abbam, hogy új magyar
zsol tárford ítás készüljön. 1952-ben ugvanis megjelent a Római
Szertartáskönvv (Rituale Romanum) legújabb hivatalos kiadása.
Minden szertar-táskönvvnek ezután ehhez, kell ulkalmazkodnia, Az
új Római Szertartáskönvv azokon ahelyeken. ahol zsoltár-mondáa
van - ami elég gyakori -- az eddigi szővegek helyeitt az új kri
tikai szövegeket hozza.

A magyar Püspöki KaJr évekkel ezelőtt elhatározta, hogy ki
adja a Magyur Szertartáskönvvet és la Praeoratort, vagyis az
előimádkozó-könyvetés elkészitésükre Czapik Gyula egri érseket
kérte fel. E,z most már sürgetővé tette az arnúgyis halaszthatat
lan új zsoltárfordítást. A fordítás munká.iá.ra u Püspöki Kar ki
küldötte bizottság Sík Sándort kérte f'el, aki két év alatt el is
végezte a fordíítást, A mun kában Iványi J ál! ÜlS, Takács Ernő és
Szörény! Andor volta.k. m int biblikus szakértők, selgitségé;re; a
je&-yzetek a római kiadás jC'gyz,e,tc,i.

Meghatódva veszi kezébe a hívő ember az új magyar zsoltá
roskönyvet. századokon át annyi ősünk mindennapos lelki táplá
Iékát, Mert a zsoltár nemosak papjaink és szerzeteseink napi imád
",ága· és éneke volt, hanern ezzel panaszkodte, el bűneit és szomorú
sága.it, siratta a nemzet és a saját szomorú sorsát, kérlelte Isten
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áldását és megbocsátását megannyi költőnk Balassitól Adyig, toc

az egyszerű hívő a mélységekből ennek szavu.ivuil kiáltott Isten
hez, ennek dallamaivaf vándorolt a keresztelőkúttól lU teme tó
kapuig.

Különösen a református lelkiséget alrukította lU zsoltán száza
dokon át, hiszen a zsoltár-éneklés la reformútus istentisztelet ge·
rince. Az első teljes verses fordítás is a református Szencai Mol
nár Albert műve, aki 1607-ben ajándékozta meg' hittáreait Psahnu»
Ungaricus (Magyaa- Zsoltárr-ával. Azazáta megjelent több mint
száz kiadás nemcsak a református vallási életre, hanem a magyal'
iköltői~ és beszéd-nyelvre, a református templomi éneklésre és a
magyar verselés fedlődésére is igen nagy hatással vol t.

Mivel a katolikus templomi hitéletben a magyar nyelven mon
dott zsoltároknak nem volt ra reformátusokéhoz hasonló döntő sze
repűk, az első ,teJjel8 katolikus zsol tárfordítás js sokáig váratott
magára. 1883-ba.n jelent meg Kálmán Károly Iord ítáeában "Dávid
Király Zsoltár Könyve,". Sajnos. e'z a kezdet közel sem volt
Szenczi Molnár AJbertéval egyenrangú. Bár - mondda - "nekünk
nem kevésbbé tetszik az új betűrimnél az Ő,8 eszmerun, a lábak
méreténél ~ a lélek mérhetetlensége", ford ításában mégis az olőb

biekkel megöli az utóbbiakat: cifrn rímű, keresett ritmusú "mo
dern" verselése, e Bajza-utánzatú maradi pipeskedés, éppen azt
Iúgozta ki e komor fens-é.gű és szépségű vorsekből, ami lényegük.
Idézzük egyik sikerültebb strófáját a 136-ik zsoltárból :

Szomorú-füzek ágairól nicredett mireánk,
De leajzva a lant, a mi bájszavú szcrü citeránk,
Mivel így iecseaett ki bilincsbe vetelt s oda vitt:
Nosza zengjetek éneket üt t a Sion dalait!

Ha e mellé, a sikerültnek mondható strófa mollé tesszük Síl;
Sándor első fordításának (Zsoltáros Könyv, 1923) megfelelő sorait.
mindjárt láthatjuk, hogy az ő Iorditása szinte úttörő Iépésnek
mondható la katolikus magyar zsoltárfordítások történetében. Az
ő fordításában e sorok így hangzanak:

Mert akik minket megi{léztek,
Hallani vágytak énekünk,
És gyötrőink örönulaU követeltek:
"Sion dalaiból daloljatok nekünk I'

Kilenc évig dolgozott a legjobb kommentárok segí~égéveJ
Sík Sándor e fordításen. A hű fordításon kívül célkitűzése jg
elsősorban költői: olyan művet akart adni magyar olvasói kC'7R
be, amely elsősorban a szerit könyv költőiségével ragadja magá
val. Ezért a különböző lehető értelmezések közül azt válasetja,
amelyik esztétikai érték és lelki tartalom szempontjából legér
tékesebbnek látseik. Elérendő céljához mesoalkotta <ll megfelelő for
mát: az igen mérsékelten ar-ehaizáló, de a hétköznapinál jóval
"föntebb", az eredeti írot oly jól érzékelhető nyelvet, a zsoltárok
gondolategységeinek megfelelő strófeseerkezetetc .a kötetlen ma
gyar jambusonalapuló verselést,a gondolatritmusokat kihangsú
Iyozó, de nem csililIlgelő r ímelést. Mindezzel a magyar stílus- él!



versfejlődés 'irodalomtörténeci jelentőségű állomásávátette Zsol
táros Könyvét.

Ha most e két forditást összevetjük, mindenekelőtt szembetű

nik, hogy e második fordításban elsősorban a világosságra és
az egyszerűségre törekedett. Az új latin fordítást irányító pápai
bizottság legfőbb célja az volt, hogYa régi, rongált, épp ezért
sokszor zavaros és nehezen érthető latin szöveg helyett világos,
könnyen érthető szövegot adjon. Ennek a szempontnak kellett irá
nyítania a fordítót is, aki az előző fordítással szemben most egy
úttal hivatalos szőveget is fogalmazout. Például e fokozottabb vi
lágosság bemutatására álljon itt a 4. zsoltár néhány S(}J':a (elől

itt is, a későbbiekben is mindig a régi fordítás):

H aUgass meg, hogyha hívlak, üdvömnek Istene!
Tágasságot teremts nekem a bajban,
Halld meu imámat, könyörülj meg rajtam.

Hallt/ass mea, hO.Qyha hívlak, igazságomnak Istene,
ki fölemeltél engemet a bajban,
hallgasd meg imám, könyörülj meg rajtam.

Abból, hogya fordítónak hivatalos szöveget kellett wdnia, kö
vetkezik, hogy nemcsak ezóról-szóna, hanem sorról-sorra is kellett
fordítania, sőt a szertartásokban szereplő zsoltárok esetében az
énekelhetőséget is figyelembe: kellett vennie.

Ez természetesen nehéz feladat. Ha ugyanis a fordító nincs
a sorok mértékével kötve: a mellékmondatokat, ha így logiku
sabb vagy magyarosabb, a főrnondatba olvasztj,a.a latinban egy
benlévő. de a magyarban külön kívánkozó mondatokat szétválaset
ja, sőt a ritmus lendülete vagy a rímkénysz,ere is szülhet új so
rokat. De hogy a remek első fordítás e, szabadságának itt sem
érezzük egy cseppet sem hiányát, álljon bizonyítékulaz 1. zsoltár
néhány sora:

Nem í.QY a gonoszok, - de mint a polyva:
A föld színéről szél tovasodorja.
Az ítéletkor meg nem- állnak ők,
Nem állnak meg a gonoszok
Az igazaknak tanácsa előtt.

Nem í.QY a gonoszok, nem-így;
de mint a pol;/fva, melu szétszóratik a szélben.

Azért a gonosz meg nem áll az itélet előtt,
sem a bünös az igazaknak gyűlésében.

Viszont tagadhatatlan, hogy néhol a sokoldalú megkötöttség-
nek valami mégis áldozatául esik a költőiségből :

Mert szájukban i.gaz szó nincsen,
Romlás kavarog sziveikben,
Tátongó eir a torkuk és álnok síma szájuk.
Mondj Uram itéletet rájuk!

Mert száiukban. becsiiletesséa nincsen,
cselvetést főznek szioeikben,
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Tátongó sír a torkuk
és nyelvükkel hizelgenek,

Fenyítsd meg őket, Isten. (5. zsoltúr)

A fordító az első fordítás költői a,lapelveiként a következő

ket rögzítette le: "Legyen vers, de, ne legyen nagyon is vers: le
gyen benne dallam, de túl ne csengje a zsoltár lelkét, az értel
met. Legyen ritmusa, de ez, a ritmus ne legyen, önkényes, hanem
szabadon simuljon a zsoltár gondolatritmusához. Legyenek rímei
- meot a magyar enélkül a ve-rset nem érzi versnek - de ne
csil íngeljenek. Legyenek strófái; de ne európai dalstrófák. hanem
az eredeti szőveg sokszor bonyolult, néha mesterkélt, de a leg
többször nagyon m űvész.i és majdnem mind.ig megállapítható stró
f'á . "ar,

Ezeket az alapelveket az első fordításban is maradéktalanul
végrehajtotta, e, második fordításban pedig a szeut szőveggel szem
ben való végtelen alázatossággal, csak a szent mondanivalót né
ző mélvséges aszkézissel elhárított magától szinte minden kissé
is magáért való, még oly szerény caillogást is. Ha egy kicsit úgy
kívánja az értelem, könnyedén áldozatul e-sik a ritmus é.,.... a rím
ls, A 6. zsoltár egy strófája az első fordításban így hangzile

Könyörülj rajtam, mivel hervadok.
Gyógyits Uram, mert csontjaim. reszketnek félelemben,
És az én lelkem igen háborog.
Meddig Uram, még meddig sujtasz enuem t l

Álljon itt e strófa a második átdolgozás disetelen fenségében:

Könyörülj, Uram, rajtam, mivel hogy lankadok,
gyógyíts, Uram; mert csontjaim remegnek,

És az én lelkem igen héboroa, •
de Te, - még meddig, ó Uram. ... ?

Pedig, hogy most is tudina rfmekkel, r i.tmusokkal csiUogni,
szinte jobban, mint valaha, mutatja az 52. zsoltár, És hogy milyen
költőivé tudja tenni a Iegszokványosabb sablont is!

Mi vagyunk, akik az Urat dícsérik,
mostantól fogva mindörökre végig. (113. zsoltár.)

Ámbár mi sincs távolabb a fordítótól, mint a külsőséges
archaizálás, csak a tartalmat tekintő 'alázatos egyszerűségévelegé
szen közel jut a régi magvar zsoltárköltészet komor templomi

.fenségéhez.; mert minden modernségo ellenére is ezze,l van a leg
szorosabb vérségi kapceolatbam. Különősen érződik ez. ha "nagy"
zsoltárokat (50., 55.) fordít. Mint igazi költő, ezek fordítása közben
van csak: igazán elemében!

"Évezredeken át a lelkek milliói merítettek a zsoltárokból, a
lelkiség költészetének ebből a legmélyebb kútfeiéből" - írja az
első fordítás előszavában, Sík Sándornak nem lehet eléggé hálás
a magyar katolicizanus, hogy lehetövé tette, hogy arany vödörrel
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mérjen e mély kútfőből a latinul nem tudó, de a zsoldárok italáru
oly szomjas magyar katolikus hívősereg.

De az olvasó nemcsak a költőnek hálás, hanem a tudós pro
fesszoroknak is, kűlönösen pedig Szörényi Andornak, aki nagy
szerű bevezetésével megadja az alapokat a zsoltárok megértésére
és átérzésére. Pénzes Balduin)

KÉSŐI PAPI HIVATASOK. Néhány héttel ezelőtt az egyik
osztrák katolikus hetilapban érdekes közleményt olvashattunk. A
hatvannégy éves Stefan Beramann, aki régebben az egyik kis
városka tisztiorvosa volt, első miséiére hivta mindaeokai, akik
valaha páciensei voltak. Ez az ember, ha.rrnincötévi orvosi gya
korlat után otthagyta rendelájét, és az alsóausztriai rosenburgi
szeminárium kapuján zörgetett, és felvételét kérte. Ezt a szeminá
riurnot tudvalévőenLnnü zer bécsi bíborosérsek a késői hivalásúak
számára alapította. Itt készült Bernmann. négy esztendőn át, s
most már ualahol Ausztriában, egy kis templom és plébánia szo
bájában rendezte be fogadóját a lelki betegek számára. Az ilye!én
eset ma már nem is olyan ritka, de nem is üiezerű. Olyanok, akik
az élet delén, vagy azon túl. kapják a hivatás kegyelmét, gyakoriak.
Mégse lesz talán [elesleacs, ha e hir kapcsán megvizsgáljuk Egy-

. házunk álláspontját a későí hivatásokkal kapcsolatban, és ismer
teljük az ut óbbi esztendők legérdekesebb "veterán ujmiséseinek",
- ahogy egy püspök nevezte - pálfordulásait.

Az Egyházi Törvénykönyv több kánonjával könnyen alálá
masztluüiuk: Egyházunk OJJakorlalát, amely három feltételt szab
a papságra jelentkezők elé. Legyen bennük először is tiszta, ér
deknélküli hívatás. Ne evilági szem-pontok; hanem a lelkek gondo
uisának vá,qya vezesse őket a szeminárium felé. Persze, ennek
elbírálásánál főpásztor is, előljárók is téoedhetnek, és a jelentkező

ezt színlelheti is. A "szivek és vesék vizsgálója" egyedü! a min
dentludó Isten. Seiikséae« az/án, hogy a jelentkező bírtokosa le
gyen a papi életben nélkülözhetetlen lelki, testi és szellemi adott
ságoknak, és végül, hogy valamelyik főpásztor felvegye szem i ná
dumába.

A személyi képességek, adottságok megítélésénél nincsenek
túlszi,fJorú korlátok. Nem vehető fel a papnevelőbe az, akinél ninc.'>
remény, hogy a szükséges teológiai ismereteket el tudja saiáiiia
ni, vagy akiben olyan ezervezeti hiba 'van, ami akadályozha'ná
lelkipásztori munkájában. I.rJY pl. nem szoktak felvenni sántákat,
nagyothaUókat, igen gyengén látókat stb. Viszont [elmevüések itt
is lehetségesek.

Törvénykönyvünk egy dologban azonban semmiféle intéeke
dést se tartalmaz. Ez pedig annak a felső korhatárnak me,gállapi
tása, amelyen túl senkit sem lehet pappá szenieini- De ez termé
szetes is. Hiszen a papi hivatás l eteniiil van. Neki pedi,q vajjon
ki szabhatná meg, hogy kinek-kinek milcor adja. Az élet számtalan
példát mulat. Van, aki kisUJJerek korában kapja,' más a serdülés
éveiben, megint más az emberéletúfjának felén vagy azon iul.
Hány szent papja van EJlyházunlcnak. aki már deres fejét ho.itoiia
Krisztus igájába, nem is n'lÍndig dicséretes ifjúkor után. Hiszen
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-maaa a Mester is érett fér/inkat »ett maga mellé és vaJJon szé
gyenkezhetik e Egyházunk Szent Agoston miait, vagy megbánta
e, hogy Newmann-t, az anglikán lelkészt katoliku» pappá szenieliet

"A Lélek ott fúj, ahol akar" (Jn. 3, 8.) és minden bizonnyal
akkor, amikor akar. Az egyháztörténelem l1lÍnden századában igy
volt és így lesz. Azért Egyházunk gyakorlatában töretlenül él az
ősí hagyomány: felveszi papnövendékei közé azokat is, akik deres
vagy kopasz fejjel kérik felvételüket valamelyik papnevelőbe.

Ha a késői hivatások emberileg kikutatható okait vizsgáljuk,
azt kell látnunk, hogy nem lehet ezeket egy közös nevezőre vonni.
Az ok minden esetben más és más, Lehet, hogy a kései hivatásúak
között vannak, akik csalódtak, és csalodotteáauk: keresztjének egy
ága mutatja útjuk irányát Krisetus oltára felé. Lelki megrázkód
tatás szerepeiket elhatározásukban. Oldaluk. mellett hirtelen ha
lál, tragikus szerencsétlenséa, feleség, gyermek elvesztése. Azt
azonban nem állíthatjuk, hogy minden esetben így van. Hiszen
igen soknak felnőtt gyermekei állnak az újmisés oltár körül, sőt
alig egy-két évvel ezelőtt oluar: eset is volt, amelyben a luteránus
lelkészből lett katolikus pap első seentmiséiében. saját feleségét ál~

doztatta meg. (Természetesen pápai engedéllyel, amí igen ritka.)
Afi imditluüi.a el az ilyenfajta hivatást? Nem tudjuk. Az bizonyos,
hogy a Szőlősgazda érti a módját, hogyan épít se bele terveibe a
külső eseményeket, és van lehetősége, hogy ezeken keresztül szó
lítsa munkdra a hat, kilenc, sőt tizenegy órakor is veszteglőket.

Nemzedékünk e munkába,szólítása sokféle módjának lehet bol
dog szemlélője. Isten a világháború k: borzalmait is felhasználta,
és ezek útján adta tudtára vála:sztottainak akaratát. Katonák,
közlegények, tisztek; akik közvetlen tapasztalták a háborúk ször
nyűségeit, és látták, mivé aljasodik az emberiességet, tisztességet
megcsúfoló ember, a háboru után hátat fordítottak a világnak, és
kolostorokba. szemináriumokba léptek.

Az Egyház szélesre tárta előttük szemináriumainak kapuit.
Magában az Egyesült Allamokban közel ötezer front harcos készül
a papi pályára, akik között az ameriakon kívül sok külföldi i.~
van, különféle nemzetekből. Külön szemin,áriumokat létesítettek
ezek számára.

Don Enrique Bernal, százados, aki az első kisérleti atombom
bát repülőgépéről ledobta, szemináriumba lépett. Bajtársa, Robert
Lewis, aki Hiresimdra. dobta az atombornbál, trappista seerzeies
lett. Lewisre az atombomba óriási pusztitása oly mély hatást gya
korolt, hogy addig nem talált nyugtot lelkében, amíg zárdába
nem lépett. Érdekes. szinte drámai az a jeleni és is, amely szerint
Farrel Tamás repülőtiszt, aki Ausztria és Magyarorszá.q határá1t
zuhant le repülőgépével, nemsokára bemuta' ja első miséiét. Mint
ha Loyolai Ignác esete ismétlődnék meg. RepÜlőgépét lelövik, ne
vét a halottak anyakönyvébe jegyzik, de a súlyos zúzódásokkal
sebesült katonatiszt fogsága alatt teotoato/; könyveket olvas, "meg
tér", és gyógyulása után szemináriumba lép.

Hogy melyik foglalkozási ágból léptek legtöbben papnevelők
be, arról biztos statisztikánk nincs. Valószínűleg - legalább is
egyelőre - a katonák vezetnek. Az ausztriai Rosenburgban a je
lenlegi 50 növendék közül csupán négy nem kaionoember. Tudo
másunk szerint az egész világon kb. 20 ilyenirányú papnevelő mű-
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költik, majdnem 8 ezer növendékkel. Ezek között aztán rikkwncs~

i IJI kezdve 'volt buddhista papig mindenfajta embert találunk.
A római "Beda szem.inúriumban" "nevelkedik" a 71 éves Re

gináld Schomber, aki ezredes és katonai iró volt. Itt a legtöbb:
volt kaionaiisei, O1'VOS, I anár, bonktisztoiselö, volt színész, jogász,
kereskedő és zenész. Eeek között él egy hetvenéves tanító is, aki
nek 14 gyermeke van, és annyi. unokája, hogy - alrnint panaszolj(J
- maga sem igen ismeri őket. A Béda szemináriumban a tavaly
előtt végzett növendékek élén a 75. éves G. Bakkert holland biz
tositóintézeti igazg'ató állt, nyolc flYermelc apja, aki ötven közeli
rokona jelenlétében mutatta be első miséjét a római Szent András
templom.ba.n. Innét Afrikába ment, ahol e,qy lepratelepen műkö
dik, és abba.n a, templornban miséeik, amelyet ő építtetett elhunyt
felesége emlékére. Vele e,qyütt ezenteltek még néhány híresebb
személyt: Caoe Ferencet, aki tényle.qes ezredes volt, és ismert Af
rika-kutatá, Harbwixe Owen Jánost, az oxfordi egyetem történe
lemtanárát, Stacey Arnold colt pt'otestáns lelkészt és Petbis
Ashleyt, az ismert eonoornműuészt,

Nem ritka eset, amikor másvaUású lelkészek kopogtatnak ka
toiikus szeminárium o.ita.ián. EvangéUkusok, reformátusok, angli
kánok, sőt előfordul még buddh.ista pap is. Nemrégen szenteltek
pappá két anglikán missionáriusl, akik a Fehér Atyák rendjébe
léptek, egyik 55, másik 45 éves korába.n. A torinói szeminárium
rektora valamikor buddliisia. pap volt. Ide ielentkezett három év
vel ezelőtt szintén erru buddhista pap, aki egy 600 esztendős Buddha
szobrot vitt ajándékba az intézetnek.

A diplmnácin szolgálatából is gyakra.n lépnek, sokszor neve
zetes személyek, Is/en szoZ,qálnlába. 1953-ba,n szentelték fel a moni
reáli ssékeseouhaeoas» Kanada volt franciaországi narJYkövetét. Az
a hir pedig, a,mely szerint fl. 86 éves Damiel Carerio. llfansilla, Ar
oentina uolt szentszéki nrtflykövele állt a püspök elé, és szentelését
kérte, 'lJalósággal mosolutkeltö oolt,

MérI néhány érdekesebb eset. Rómában egy 69 éves kereskedő,
öt fia. és 16 unokája, Párisban pedig az 55 éves Don Aubin Meunier
három. uuermeke és hét unoká.k» jelenlétében térdel aszenlell)
'PÜspök előtt. Koppenhá.oában etru 1JOlt ujsá.oír6 kezeit keni mea
szeni lerienuiool a püspök, BrU Nyugat-Indiában pedi.o egy 79 esz
tendős orvos néczi szenielési lelkiglJa1wrlatát. Két évvel ezelőtt
kapta meg a papi rendet eflY 55 éves mérnök Buenos Airesben, és
Pf/Y rikkancs: ae öf.qycrmekes Patrick Norton Rómában. A lavali
ci szt erciia apálsá.Q templomában iR érdekes szenielés folyt le: öt
lia és ezek nfl.qyszámú cs(!.ládja ielenlétében. szentelték lel Pierre
Manoche-f, aki miután ÖZ1"~e,q.1lsé.ore jutott, seerzetbe lépett, Nős
korában 40 éri.Q katoliku» tanít611olt. Legutóbb értesidtimk: ar
rol, hOQY Margueritle francia tábornokot, aki 19U-ben Párist fel
,..zobtulitottc; most hetvenhárom éves korába:n katolikus pappá
«zenteiték.

Mil.ven megható lehet egy-e.qy ilyen papszentelés. A szenielen
előle mőqött sokszor e,m! (J.,qyonzak1aJott éTet keresztje, amelynek
súlya alatt, tán hátuk is meahaiolt már. Előttük pedig: Ki tud
ia, Talán néhán,'// esztendő, és az iiriik: élet. De nekik is szól, nekih
leginkább, a Szőlősg(J,Zda igérete: "S mimdae, aki elhagyja éret-
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tem otthonát, testvéreit... gyermekeit vagy földjét, szá.zannyit
kap és örökségül kapja az örök életet." (Máté 19, 29.)

És ők, akik a tizenegyedik órában tették ezt, szintén 1nRg!oop
ják a megígért dénárt. (Bölcsvölgyi Zoltán)

MI VAN KONNERSREUTHBAN? Hosszú idő óta nem lehe
tett semmit sem haltani Neumann Terézről, a konnersreuthi SJtig
matizáltról. Az elmult években rengeteg kósza hír szálldog'ált ró
la, mint például, hogy Hitler repülőgépen elvitette. 'I'eréz pedig
repülés közben egysze,rúen ebtünt, a gépről. Mások szarint már ré
gen meghalt; arról is szólt a fáma, hogy minden rendkívüli je
lenség megszünt volna körülötte, Viszont tulzó, hamis hírek le
gendaképződése is elindult útjára; magában Konnerereuthban me
séltek Taréz levitációiról: hogyan emelkedett imádkozás közben
levegőbe; azt is állították róla, hogy sohasem alszik; sokan ál
lították a bilokációt is: a mindig otthon tartózkodó Terézt állí
tólag egy afrikai missziós templomban látták. Az utóbbi jelenség
nem eléggé bizonyított. az előbbiekből egy S'ZÓ SHm igaz. A hamis
híreknek egyik oka, hogy a náci időkben nem írhattak a konners
routhi eseménvekről, bár igaz, hogy Hitler személyes parancsára
nem bántották Terézt, amiben kétség nélkül nagy része volt a
"F'ührer" erősen babonára hajlamos természetének. Különösen 194]
óta minden egészen esendes volt Konnersreuthben, 'I'eréet senki
sem látogatta. A második világháború végén az. arnertkaiak Kon
nersreuthot is lőtték, robbanó és foszforos gránátjaik 1945 ápr-il.is
20-án ,a falu jó részét lángba borították, Teréz azonban családjá
val együtt sértetlen maradt. Az e,zlt köve'tő években Konnersrouth
körül csakhamar ú.iabb irodalom sarjadt." Érdemes röviden ösz.
szefoglalni. amit Neumann Teréz esetéről újabban tudni lehet.

.Ielenleg Neumann 'I'eréz 57 esztendős: középtermetű, szinte
daliás nő,arcszine virágzó; tiszta, nyugodt tekin tetű, szürkés-kék
szeme van, ig.azi egészséges, okos, temperamentumos parasztnö.
Hosszú idő óta csak kisebb, de folytonos betegségek látogatják
meg, egyébként állandóan fenn van, szülei háztartásában és kert
jében dolgozgat, nagyon szereti a virágokat. Él még N aber, a falu
plébánosa, Teréz lelkiatyja, bár nagyon koros ember már. Sajnos,
feljegyzéseinek jó része a falu oste-ornának áldozata lett. Teréz
egykori betegségei már régen elmúltak és nem tértek viss,za töb
bé. Röviden összefoglalva: 'I'eréz húsz éves korában, 1918 márciusá
ban lett először beteg. A faluban egy ház égett, Xe,réz széken állott
és úgy nyujtotta felfelé aszúlyos vödör vizet, melvet láncban ad
tak tovább a falu lakói. Dereka táján egyszerre fájdalmat érzett,
a vödör kiesett kezéből, de még nagy nehezen haza tudott menni.
Sokat szenvedett, de tovább dolgozott, míg újabb balesetek érték.
Aprilisban háttal zuhant le a p incelópcsőről, hat hétig kórház
ban volt és mint nem gyógyultat bocsájtották el. Ujra eirőltette
a munkát, Még két baleset, zuhanás érte, úgy hogy 1918 október
végétől kezdve állandóan az ágyat őrizte. Új baj is csatlakozott

* H. G r ü t e r, Le mystére de Theresia de Konncrsreuth, Locarno 1947. 
H. F a h s e 1, Konnersreuth. Tatsachen und Gedanken, Basel 1949. - E. v o n
A r e t i n, Theresia Neumann, München 1952. - H. C. G r a e f, Der Fal! Therese
Neumann, Einsledein 1953. - J. L h e r m i t t e, Echte und falsche Mystik, Luzern
1953. - L. R i n s e r, Die Wahrheit über Konnersreuth, Frankfurt 1954.
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az. eddigiekhee, 'l'eréz meg vukult, Ez, 1918-hun történt. Négy évig
vak volt és magatehetetlenül feiküdt az, ágyban. Ekkor történt el
ső váratlan gyógyu lúsa: 192:1 úpr.ibis 2f.)-e volt az, a nap, amelveu
Rómában Lisieuxi Kis 'rerézt boldoggá uvattúk. Teréz vánatlauul
visszanyerte látási képességét; eí.től a naptól kezdve látott, de' to
vábbra is megmaradt gerincsérülése, i1őt újabb baj is járult hoz
zá: bal lába oly gőrcsösen összehúzódott, hogy a jobb felső comb
alá került és senuni módon természetes állapotába vlsszamozd ít
ható nem volt. A láb végre is üszkösödmj kezdett és 1925 áprilisá
ban a láb aünputációjáf javasolta az orvos. Lisieuxi Kis Teréz
szen.ttéavatásának hónapjában történt a varatlan és megmagva
rázhatlatlan hirtelen gyóg~"ulás. 1925 május 17-én Teréz a fájda
lomtól felkiáltott. osakhamar ott voltaik ágya mellett szülei, Naber
plébános ésa betegápoló nővér. 'l'e.réz, merően nézett felfelé, sem
miféle kérdésre nem reagú.l.t, miutha valakivel beszélt volna, Egy
szerre magához tért és kijelentette, hogy niost már feJkelhet. A
szülők sírtak. a nővér kételkedve nézett maga elé, mindnyájan
lehetetlenek tartották. amit 'I'eréz mondott, Határozott követelé
sére még-is elhozták ruháit, Teréz fölöltözött, járt; minden eddigi
betegségének, mely hét éven át gyötiirte" nyoma sem volt.

Milyen rendkívüli jelenségek áUapít!wtók meg azóta is? Tény
az, hogy 1926 óta semsniféle táplálékot nem vesz magához. Huszon
kilenc év óta e,gyetien "t.ápláléka" az a kis szentostya, melyet a
napi áldozásban magához vesz. Semmiféle más táplálékot nem
fogyaszt, 1927 óta még egy korty vizet sem iszik. A szentek éle.
tében értesülünk hasonló jelenségről; Szent Lidvina például húsz
évig élt Így; ám e<gészen más, ha ilyen legenda a jellenkor fényé
ben játszódik le. A hihetetlen jelenségnek semmiféle következrné
nye nincs: Teréz Ir-iss és eleven, nyálkahártyái nedvdúsak. bőre

kellően feszült. 1927-ben az Illetékes főpásztor, a regensburgi püs
pök elrendelte e jelonség' megv izsgú.lását, Dr. Seidl vezetése mel
lett két hétig négy betegápoló nővér állandóan figyelte; éjj8'1-nap
pal mindig ketten voltak meHette. A felvett jegyzőkönyvek alap
ján az egész megfigyelés pontos és kimerítő leírását megtalálhat
juk Fritz Gerluih. könyvében. A vizsgá.lat megállapította, hogy a
két pénteken történő súlyos vérveszteség ellenére Teréz súlYla sem
mit sem változott, bár sem ételt, sem italt nem ve.1,t, magához, Az~

óta éppen ez a jelenség' súlyos támadások forrásává lett, sokszor
vetették Neumann Teréz szemére. "Miért nem engedi magát új
ból megvissgálni ?" A multra vonatkozólag ene a feleletet töb
bek között Rensei könyvében talál.iuk meg. 1932-ben a bajor püs
pöki kaiI' valóban követelte, hogy 'I'erézt újabb vizsgálatnak ves
sék alá, mégpedig klinikán. Teréznek nem volt mitől félnie, és
hajlandó volt az újabb vizsgálatra: szülei, bár ellenesték, végre
szintén belenyugodtak. Hogy HZ a vizsgálat nem történt meg; an
nak egészen egyszerű volt az, oka; mielött a vizsgálatot megkezd
ték volna, kiderült, hogy a kéthetes vizsgálat költségedt senki sem
fedezi. 'I'eréz édesapja, a tíz gyelI'mek8ls falusi szabó valóban nem
volt képes a költségek előteremtésére.A vizsgálat így abban az év
ben elmaradt, Mikor 193i-ben ujra felvetődött a klinikai vízsgú
lat kérdése, érthető hogy ebbel 'I'eréz sz.iilei semmiképpen sem meu
tek bele, Azóta már tiirtélleti leg teljes biztos számadataink van
nak, hogy kb. másfél mill ió "árja" származású embert tettek el
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· . .
bizonyos klín íkákou láb alól. Ám mi vanazát.a"1 Miért nem tor
ténik meg az újabb és klinikán megejtett vizsgálat ~ H. C. Graei
nem is habozik kimondani, hogy 'I'eréz ezzel súlyosan megsértette
az' Egyháznak tartozá engedelmeesésrot ÚS ezzel bebizonyítottnak
látja, hogy Teréz egész, egyéni.sége etikai és vallási szempontból
gyanússá vált. llensel szerint ez, azonhan nem áll. A bölcs miin
eheni érsek, Faulhaber bíboros kijelentette: .Lasst mir das gute
Kind in Ruhe" ; la Szentatya pedig utasította a regensburg-i ordi
nar-iátust, hogya parancsot változtassa át udvarias kérdésse.

Nagyon figyelemre méltó a, konnersreuthi rendkívüli jelensé
gek közül a kardiosrnázia, vagyis az a tény, hogy Teréz igen sok
szor teljesen Ismeretlen látogatók belső, lelki életét ismeri. Naber
plébános nagyon sok ilyen esetet jegyz.ett. fel, bár sokkal többet
csak az illetők maguk tudnának elmondani. Ezek közül Schrembs,
az amerikai Cleveland püspöke így írja le élményét: Teréz, ponto
san elmondotta neki egyházmelgyéjéne,k nagyon bonyolult viszo
nyait és négyszemköz,ta püspök legbensőbb le:l,kiúHapotát is; oly
módon, hogy mint maga írja: mélven megrondült A víziók kü
lőnösen minden pénteken változatlanul folvtatódnak, 'I'eréz szem
léli az Úr Krisztus életét, főleg kínszenvedését és halálát; Gerlich
ezeket a plébános, egyházi és világi személyek közlése és saját
számos megfigyelése al apján már mind leírta. Az elmul t időkben,
akárcsak a jA,lenben, sokszor történnek jövendölések is. így magá
nak Gerlichnek megmondotta leendő sorsát, melvet a Müncliener"
Neueste Nochrichien szerrkesztője elkerülhetett volna. Akárhányan
el is kerülték a Harmadik Birodalomban sa:rsukat,akik TC'l'ézl'e
hallgattak.

Hasonlóképen igaz, Teréz miudennapi áldozásánál a Fritz Ger
lichtől már 1927-he,n megfigyelt j ellenség: a szenlostya a szeutál
dozás pillanatában eg'yszerre 'I'eréz nyelvén van, anélkül, hogv a
pap odanyujthatta volna. A modern egyházi szónok, a berlini
Eaheel könyvében leírja ezt oa jelenséget; inidön ő maga áldoztat
ta Terézt, anélkül, hogy kezét k inyujtotta volna 'I'eréz szája felé,
a szentostya ott volt már 'I'eréz. nveivén. A jelenséget megfigyelte
és leírja Kaspar prágai érsek, valamint, a. katolikus misztikától
teljesen távolálló Yooananda hindu tudós és nagyon sokan mások.

Változatlanul folytatódik minden pénteken Neumann Teréz
sligmatizációja.. Teréz kezén állandóan látni lehet sajátságos seb
helyeket, mindkát kézfején kb. centdméter nagyságú négyszögle
tes, varral borított sebhely, tenverein pedig pontosan ezzel a seb
hellyel szemben valamivel kisebb és kerek sebhely látható. Lábán
hasonló a helyzet, mellkaaának baloldalán pedig hosszabb mély
sebholy található, olyan, mintha nagy késtől származnék. Először
1926 tavaszán kezdődőtt a. stigmatizáció; 'I'eréz az ágyban feküdt
betegen és amirit maga mondda, semmi különösre nem gondolt. A
teljesen váratlan esemény akkor történt vele: megpil.lnntotta a
haláltusáját szenvedő Krisztust az Olajfák hegyén, mintha va
lóban most lejátszódó eseményt látna, Látomása közben mellének
baloldalán heves fájdalmat órzeht: ogyjdejűleg órákon át folyt
a sebből a vér. Teréz nagvon megijedt és csak egyik húgának
merte elmondani az eseményt, hogy az tiszta ruhát adjon neki;
nem is sejtette, hogy mi történt vele. A következő pénteken fi
kéz stizmái jelentkeztek. majd 1926 nagypéntekén hozzájárultak ft
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láb stigmái is. Ugyanennek az évnek novemberében elkezdődött
fejének vérzése is; nyolc sehhelyből patakzik azóta a vér. Ezeknek
a sebeknek azonban a jelenség rnegszűnése után semmiféle' nvo
muk nem marad. A feljvérzés tünete teháta kéz, láb és mellkas
stigmáive.l szemben; az érintetlenül megrnu.radó bőrön át történő

vérzés, az orvostudományban haemotliudroei« néven isenert jelen~

ség. Teréz orvosa, dr. Ceidl és szülei 1926-han többször próbálták
gyógyítani a sebeket. a kezelés azonban esak rontott a helvzeten ,
azóta soha sem kezelik a sebeket. mert minden stigmatizációnál
ez a helyzet: ,a sebek másnapra tiszta varral vannak borítva,
mindeu kezelés nélkül. Azóta sokezer szemtanú látta a jelensége
ket nénteken. különősen miuden esztendő Nagypéntekén.

Nehéz mindohhez hozzászóln i. Az Egyház döntése még nem
történt meg, lehetséges, hogy egyáltalán nem történik meg'; rn in
denesetre aligha Neumann Teréz életében. Voltak, akik 'I'erézt
hisztecikának tartották, legújabban 1953-ban Lhermitte .jelentette
ki, hogy Neumann 'I'eréz esetében a hysterin maior esete forog
fenn. Az Etudes Carmeliinines kiváló munkatársa azonban csupán
három szakértő véleményére támaszkodik ez, itéletének kimondá
sánál anélkül, hogy ú iabb bizonyítási anyagot hozna fel. A tény
ez: a már említett dr. Seidl. Teréz háziorvosa állította fel először
a hisztéria diagnózisát, de kilenc év múlva, 'I'eréz, tüzetes és hu
zamos viz8,g'álata után visszavonta. A milauói katolikus egyetem
kiváló nszicholóausa dr. Gemelll ugyanezt a véleményt mondta ki;
hasonlóképen Witry professzor, metz.i idognrvos, nyomát sem ta
lálja hisztériának.

Mint tudjuk, a stigmatizáció magábanvéve nem jele az, élet
szentségnek. Mégakkor is. ha "valódinak" mondható, csak viszony
lag nem fontos: k ísérő jelensége a ruisz.tikus lelkiéletnek; hiánya
viszont semmikép sem tanúsítja, hogy misetíkus lelkiélet nincs
valakiben, Más tünetekre kell filmeZni: az illető egyén jellemére
és műkődésének gyümölcse,ire. Ami ezt illeti. Neumanu 'I'eréz jel
leme nem zárja ki, hogy e rendkívüli jelenségek természetfölötti.
azaz isteni eredetűek lehetnek. Terézben semmiféle tettetés, szdn
lelés nincsen; egvenee, igazisá,got szerető nő, erős egyéniség': ko
rántsemaszthéniás, gyengélkedő, ideges, mint ahogy sokan kép
zelnék. 'I'emperumentumos, heves természetű. Természete szer-int
türelmetlen; hétéves betegségének elején ingerlékeny is volt, lassan
győzte le magában ÍJ természetadta gyengeségeit. Semmi jele éle
tében a ssokásostól eJtér6 túlzásba vitt jámborságnak. Tökéleltes
viszont benne a telljes ráha.gyatkozás Isten akaratára. Naber plé
bános tanúsítja, hogy 'I'eréz súlvos beteg-ségében a kérdésre, vaj
jon szeretne-o meg'gyógyulrri, kijelentette: "Nekem i minden jó,
élek-e, meghalok-e, egész.sége's vagy betesr vagyok, úgy, ahogy a
jó Isten akarja, ő tudja a legjobban.." Nagyon jelentős továbbá
Teréz helvetteaítő szenvedóse, a subsiiiutio, 1922-hon, mikor már
negyedik évÜ' volt beteg, kezdte el e<zt a gyakorlatot. Meahallot
ta, hogy egy faluheli fiatalemher pap akar lenni. de ill teológiára
nem írufkoehatott be, mert hirtelen súlyos gégebaj támadta meg.
Teréz ekkor kijelentette: én úgysem vagyok már semmire való,
ezt a betegséget is el tudnám viselni H többi betegség mallett és
a. fiatalembort ezzel esetleg megmenthetném , és tüstént imádkoz
!JI kezdett, ho.g7 Isten n fiatnlember beteg-ségpt reárakia , ez való-
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han rnegtörtént: a fiatalember pillanat alatt meggyógyult, Teréa
nek pedig attól kezdve toroktálvogia és nyelűizombénulása volt.
Azóta a mai napig nagyon sokszor vet,te magára mások betegsé
gét, hogy meggyógyuljanak, vagy hogy e'leget teg'yen bűneikért,

A konnersreuthi jelenségek körül történő sok meatérés is lehetsé
gesnek mutat.ia azoknak Istentől eredő mivobtát. A sok közűl egy
újabb eset: 'I'eréz egyszer figyeleneetette édesapját, figyelje, az
ablakon át m.unkája közben, nem lát-e' egy fiatal embert, mellette
nagy kutvával a ház előtt, ha megpillantja, azonnal hívja be. Az
apa csakugyan meglátta a fiatalembert, lement hozzá az utcára és
az megdöbbenve hallotta a felszól ítást, Mint utólag kiderült, édes
anyja kérésére ment el Konner-srouthba, úgy vél.te azonban, hogy
elég, ha elmondhatja anyjának hogy ott volt, anélkül, hogy 'I'e
rézhez fölment vo lna, Végre némi vonakodás után mégis Ielment
Terézhez aki mindenkit kipaa-ancsolt a szebából. A fiatalember
háromnegyed óra múlva sírva távozott, 'a templomba ment, papot
kért és meggyónt.

*
Ennyit arról, amit Konuersreuthról és 'l'eréz.íéről az ú.iabb

íeodalom alapján tudunk. E sorok írója kötelelssógszerűeu kije
lenti, hogy VIII. Orbán rendelkezése és az EgyháZri 'Pörvénvkönyv
1277. kánonjának értelmében aláveti magát az Egyház itéletének
és így mindannak elbeszélésében, amikben az, Egyház, tekintélye
nem nyilatkozott, szavainak csupán emberi hitelt kíván tulajdoní
tani. - d - l -

DEFOE DANIEL ÉS II. RAKÓCZ/ }?ERENC. Kwvcs.en tud
ják nálunk, hogy ifjúkorunk halhatatlan olvasmán.yának, a Ro
binson Crusoénak szerzője a rnag:lJarsá.ll sorskérdései iránt is ér
deklődött. Pedig úgy 'van. A dolog megértésére tudnunk kell, hogy
Deioe Dániel (1661-1731) korának legmozgékonyabb és legválla:l
kozóbb szellemei közé tartozott. Az égvilágon mindennel próbál
kozott. Korán beleártotta magát a politikába is: er/ész fiatalon
belekeveredett Il. Károly király természetes fiának, Monmouth
hercegnek Jakab-ellenes felkelésébe és csak ü!J.qyel bajjal sikerült
a bőrét megmentenie. (1685)

Pedig korántsem ez oott az első próbálkozása. Még egészen
fiatalon beleelegyedeit abba a seenoedélues vUába, mely a,z angol
közvéleményt a Thököly-féle felkelés meaüéiésében pártok sze
rint két ellenséges táborra osztotta. llfi.ll uJJYanis a whigek a val
lási és politikai szabadság önzetlen bajnokát látták és ünnepelték
Thökölyben s ezért minden. lépését, mét) törökbarát politikáját h
feltétlen heiuesléssel kísért ék, addu) a toruk, mint a törvény és
rend elszánt védelmezői, élesen elítélték az ifjú 1)ezér török .'íZÖ
oetséaét és politikai ellenfeleiket ellenkező felfogásuk miatt Teke
liiesnek. Thökölystáknak csúfolták. A vita meglehetősen széles
mederben folyt és számottevő pubUcisztikni irodnlmat váltott ki.

Az ifjú Deioe, miuel mint nonlconiir-mist.a; illetve disszidens
(I, hi-oaioio« anglikán e.qy/tázon kívül állott, voltaképpen egyik po
litikai párthoz sem tartozott. A felkelés lényeyének megítélésében
mé.'Jisinkább a ioh.uiekhez hú.zoit . tehát Tekelites volf, a török
l)((rátsáu tekinletében ellenben inlaibh a t.oruk. álláspont.iát osztotta.
Mikor Thököly hatalmas szövetségese. Kara Muszt(t[a nagyvezér
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l68~-ban roppant screaéoel Bécs ostromára indult, n.yiltan is pál
cát tört ·whi.o barátainak leplezetlen török rokonszenve fölött.
Olyasfélét írt vagy talán inkább mondoti, - röpírata, saJnos. nem
maradt reánk - hogy seiocsebben látná, ha a pápista osztrák ház
Magyarországon tönkre tenné a protestánsokat, mintsem hogy a
hitetlen ottomán hatalom Némeior száa elárosetása eseién a pro
testánsokat is, mea a pápistákat is eipuseiiisa, Érthető, 'way sz'a,
úadelvű barátai nagyon zokon 'vették nuilt szókimondását ; ő azon
ban tooábbra is kitartott ieliooás« melleil.

Miután a poW'ikával csődöt vallott, a vállalkozó szellemű fi
alalember yyakorlati pál;llára tért át. Egymás után 1JOlt utazó,
katona, feltaláló, iparos, kereskedő éiivéyül llYárOS. De vállalko
zásaihoz nem volt szerencséje; mindegyiklJe belebukott; Ezért
meaint ionlitott eimet a köpenyen és ismét eredeti szenvedélyéhez,
(l poUtikai. pamfletíráshoz tért oiesza, Kitűnő tollával és bátor
szókimondásával hamarosan hírre és tekintélyre jutott. U .rJ:lJan
akkor azonbim kimélellew szatírájávnl és szabadszájúsáyával tö
mérdek ellenséget is szerzeit magának. A hatalom birtokoeai kezd
ték kényelmetlennek érezni n minden lé/Jen leanál kritikust é.~ hog,lj
szabaduljannk tőle. időről-időre lakat alá tét ették. Például l703-/Jan
pénzbkságra. pellengérre és hosszabb ideig tartó börtönbüntetésre
ítélték.

Dejoe azonban (/, börtönben is vérbeli ujságír'ó maradi és on
nét i.'I állandó figyelemmel kisérte a 'pilág dol.qainak folyását. llJJl
seerzett tudomást ll. Rákóczi Ferenc macuarorezáo! felkelésének
kitöréséről is. Az esemény menrtuuuito. fi!lYelmét és gondOlkodás'
ra késztette. A magyarorszál/i politikai események, mini láttuk,
rnár koráúlmnis érdekelték. Az új felkelő vezér személue és vál
lalkozása méq iobban. megnyerte tetszését, mint annakuleién. o: ke
reszténysé.q közös etlenséaéoel paktáló Thökölyé. Hiszen kiiztudo
mású volt, hogy Rákóczi minden. mellékiekintet és hatalmi érdek
nélkül, tisztán és kizárólalI nemzete szabadságának kivívásáért
fogott feg.1Jv,ert. Deioét módfelett érdekelte a, dolott, Mikor tehát
egyik jóakarója, Harley Róbert l70,i, május l8-án miniszteri ki
nevezést nyert, nem tudott tcnuibb ellenállni a csábításnak; néhány
nappal rá tollnt ruarulot t é.~ ellY teriedelmes emlékiratban. »áeol
ta jóakarója, elé a vilá.qpolitilw.i. heiuzctet, Az emlékirainak. ben
nünket különiisen a nellJ/edik ieiczete érdekel; már a címe is lenyű
lJöző:.,Néhán,1J gondolat Magyarország és Lenauelorszáa ügyeiről.
(Some considerations uritli relation. to the affaires of Hungaria
and Poland.)"

Defoe emlékiratdna}: reánk ooncükozá r-észében abból (t tétel
ből indul ki, hOflJJ 'Anna királynénnk külön követet kellene kűl
denie Becsbe, illet ve utasítania kellene ott székelő kÖ1'etét, hogy
igyekezzék mindenrmodon rábirni a császárt a ma.q.1Jarsá.Q [ooo«
kiioeteléseinek kieléqit.ésére, AmennJ/i1JCn a császár nem hajolna
a jótanácsra, mrutának. a királamenok: kellene kezébe 1Jennie az
ügyelintézését. Ennek lel/egyszerűbb módja az volna, ha a parla
ment el/U millió font sterling hitelt nyujtana a maaua« nemzetnek
a csá.'Izársá.Qtól teljesen fü.qlletlen ma.Qya/f' álla:misá.q épületének
meaénit éuér« s Rákóe",inak Ma..alJuror8zá.Q é.'! Erdély ki.rályáváJ vá
lasztására,illell'(, a királJ/sáll /Jirtokrí/)((H I'alri mcotortáeára. Eb
ben az esetben tcrmeseeteeen flákriezihoz i.~ kiiliin követet kellene
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l"üldeni, okinek legfőbl) feladata a vallási és politikai sza:badság
megőrzésének ellenőrzése lenne.

De bármennyire szemfüles ujsálJíró is volt Defoe, a börtön
ből még sem tudta kielégitő modon. nlJomon kísérni az esemé
nyek folyását. Igy érthető, hogy Harleu miniszterhez intézett me
marandumában is jórészt oiutm. dolgokat sürget. melyek akkor
már a mellvalósulás stádiumálmn vollak, illetve keresztülvihetet
leneknek bizonyultak. Mer! azt meg kell adnunk, uoo» az anuol
kormány a felkelés kezdetétől fogva különös gondot fordított a
magYárság [ooos igényeinek ldelélJítésére. Anna kiní11mé már 1703
1)égén utasította bécsi üllYvivőjét, értesse meg (li császárral, hogy
ha nem tud egyszerre h árom. harctéren kiizdeni, akkor mindenek
előlt a ma!llJarsárJf/aliyyekezzék. megbélcélni és a megbékélés cél
jából készségesen iclo.iánlotta közbenjáni.wit, sőt kés» 'volt kezes
séget is vállalni. Hasonlóan a második gyöng./Jösi békeértekezle
tet (1704 au.q.-s.zept.) me.qelőzően nuomaiékosos: felhívla Lipót
császár figlJelmét, horJlJ neki mint főszövel.<régesnek jogában áll
komolyan kivánni a fe.fJ.1Jverben álló mamJarsá.q kihéküését,

Jóakaratban tehát a londoni kormány részéről már Defoe me
maranduma elott sem volt hiány. J óakanLlnál többet azonban az
adott köriilmények közt nem lehetelt várni tőle. Hiszen Anna ki
rályné utóvégre is Lipót császárnak és nem a vele hadban álló
magyar felkelőknek volt a szövetségese. KÖ1Jetkezésképpen érdeke
az osztrák hatalom ellenálló erejének fokozása és nem csökken
tése volt. Anna királyné és tanácsadói minden bizonnyal seine
sen közremüködtek volna az osztrák ház és a ma.qyarsá.o érdekei
nek össze/wngolásában, de Deioe romantikus elaondolásáho«, hogy
e.oy nagy európai háború kellős közepén kénuszerüsék rá szövet
«eaesiiket államezeroezcte alaP1lCtö mett oálioetouisúr«, semmi kö
riüménuelc kiiet sem járulhattak hozzá. hm a Harlen miniszterhez
benyujtott memorandum már eleve a pusztába kiáltott szó sor
sára 1JOlt iiéloe. Ez azonban semmit sem változtal a késői maauar
nemzedékek azon kötelessél/én, hOl/Y mCllkülönbiizteteU tiszteletlel
és hálá'val tckinlsenek fel Hohinson: Crusoe szerzőjének halhatat
lan alakjára, alci az általános lelJ lJ oerziirei közepelt meghallotta
szerwedő nemzetünk szencedélues sza1J(ulságkövctelé,'?ét és kész
volt segítő kezet nyujtani feléje. -imJ -

A KÍNAI ÍRÁS REI,'ORM,TA 1955. május elsejével kezdetét
vette. A kínaiaknak nincsenek be tűik, hanem miuden szónak kü
lön jele van. (Ideog'ramma). Van ilyen több, m int neavvenötezer.
közöttük olyan is, amely egymagH több, mi nt 30 vonásból áll. 'I'er
mészetesen nem fordul elő, a közhasznúlatball val amonnvi szójel,
de a mindennapi élet számára is legulúbb 3-4000 ismerete' szüksé
ges. Ezek elsaáátítása óriási szel lem i murikát ;ielent maguknak
a ~ín,aiaknak Js, ,de, szi.nte lekűzdhetetlen lleh~,z.ség·t;:t a külföl,d~ek
szamara. .Iapán es Korea ugyan Iéuyesróben átvették ezt az. rras
módot, de más népeknek csak szaktudósn.i képesek legyőzni a jel
írásból f'akadó roppant akadályokat.

Gondoljunk csak arra, milven nehézséget jelent a gót betűvel
nyomtatott könyv nem németeknek. a cyrill-betű a nem szlávok
nak. Hái! mégegy olvau nyelven való irús-olvasás, amelyben miri
(hm egyes szóriak külön jegye van. Til ('gész mús világról van szlÍ !
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· .
A Japánok egy uj szotug-Irással k isérluteznek (svlíabarel, meg

pedig két különböző formában (Katagaua ós Hiragana). Mindkettő

76 jelet tartalmaz, JI1 i nden jel e~gj>·-e·g·y hangcsoportot jele~. Evvel
próbálják az eddigi komplikált írúst helvettesíteui. A kínaiak
azonban most rad ikál is eszközhö» nyúltak: 1955. októbor elsejétől

kezdődően az iskolákbau kötelező a latin ábécé megtanulása. A7.
egész írásreformot egy egyetemi lrizobtság kezébe tették, akik a
további lépéseket mujd a bizonyos idő múlva Ieszűrendő tapaszta
latokból fogják megállapítani.

Egyelőre 57 új és egyszerűsíte,u írásjel kötelező a régi kompli
kált írás helyett. Rövid időn belül 798 régi írásjelet akarnak le
egyszerűsíteni. Ezzel elsősorban a kínaiak közöttd belső érirítkezést
akarják könnvebbíteni. Ezidőszer-int ugyanis az egyes kínai dialek
tusok kőzőtt oly nlagy a különbsóg, hogy az északi kínai képtelen
megérteni a délit és Iorditva. De a távolabbi jövőre nézve is óriási
jelentősége van a közös ábécé haszmúl.atánuk: elő fogj.a. segíteni
a keleti és nyugati gOlluolkozúsmótl PS érzésvilág évezredes kü
Iőnbség'ének leküzdését. A~ a hid, amely így Európa és Ázsia közt
az írásmód terén épül, belúthakI1lan jelentőségű lesz a keresztény
ség szempon tjából is.

St,p;KELY BERTALAN KfALLíTAS. A Műcsarnok termei egy
nagy magyar feslő szellemét uiézik, aki maoo. is nagy szellem
idéző volt. Benne élt nemzete ver{/ődő életében, azonosult az el
esettségélJen is ielemelkedésre törő élniakarásáva.l, és jelképes tör
téneti vásznaival kifejezte, meuelencnitette korának vajúdó han
gulatát a seabadsáoharc utáni einuomá« keserű valósága és a kö
zelgő Millennium dieiiőségröl áhrúrulozá káprázata kiiziitt, Hiva
tásának érezte az e[J.ljensúl.lio.zást, kiegyenlíté~·t, a szioás, lelkesítő
irányítást. Epilcu.~ elcucnsénqe]. áradt [Jéni.uszából az emlékezés,
A kortársak megértették Széke/y Bertatan ébresztő szándékát, ki
találták, fogékony képzelettel még tovább is. szőtték seinekbe s
fényárnyalatokba burkolt mondanivalóját és jobbára fiatalkori
alkotásaiból figyelmeztető, sarkalló. 1~agy vi.gasztaló tanulságolcat
vonlak le.

"fl. Lajos holltestének meutolálúsa" : az 'ifjú király enyhén
borostás, nemes arcárul, rt nyomtalanul eltünt, meusiraiott, és
szioseororunra euurc 1,i.~sz(l/)(írt Petőfi alakját idézte. - Hatalmas
vászna, a "Mohácsi csata" iulaidonlcéppen a véTlJl'fojtott 49-es
nemzeti ellenállás jelképes ábrázolása. Szavai szerini: "Történeti
eseményt nem úll,1} kell festeni, a/i.olJ.lj(J}/, oéobement, hanem aho
gyan annak történnie kellett volna." Ez a nevelői, irányító céleai
mi.nd1Jégi[J elcálaszthatailan. alkotó m íivészetétől.

Példák a multbol, emlékeztető iört(hwti moezanaiok - "Dobozi
és hitvese", "Egrí nőlc", "Zrinl/í kirolunuisa" - közelgő ezeréves
évfordulóra. való felkészillés ünnepélJjcs, lelkesítő ösztönzései s
ieimauaeetoeiiáea; a bátorságnak, a becsidetnek. és az önfelá1do
záenak, Meggl/őződéssel /wn[Jsúlyo.zta, nou» a festőnek nem sza.
ball parádéznia az eszközökkel és csak a célt tartva seemelátt, az
emberek képzeletéré kell hatnia. 'l'oposetolta; mennyire félreérthe
tő, elködösithető az elkoptatott szó. de tudta s érezte, hogy a szin
jelképei még remlattanok és tiszták, szívtől aszívig haiolnalk, ha
jószándékú, értő mcster él velük. Székell/ Bertalan varázserőként,
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kifejezőképessége lCf//w{/wtósaiJ(J j'efJ.IIl'l?n1ül /wsznúltn let II szin
hatalmát.

A szorosuui«, a félelem, u. lappnilYó balsejtelem delejes áram
lását idézi fel .Ll. Lajos"-ánok hel.lJenként ezüstös fénnyel lebe
gő, ólomszürke tonusúnal; - A fehérbe és kékbe öltözött Dobó
Katica kivont kard.iaoal: a measeemélucsitett szellem és szépség
ragyogása, a tisztasáy és emelkedettseu flyőzelme. Akirohanó
Zrinyi, a megtorló haro{/ és a lounuia« büszkeség seineibe. piros
ba és narancsba öltözötten, közvetlen hátvédjével, egy fehérruhás
harcossal: sarkalló hősi jelképe azir.qalrnatlan túlerővel szemben,
reménytelenül is sHcraszáUó önfeláldozó búrorsáanak:

Székely Bertolon elméletileg egyik legképzettebb festőnk. Fel
adatát mindig vi.lágosan körvonalazza "a megfelelő plasztikus for
ma, fény és színösszeállítás után megelevenedett költői eszme."
Ez elv megvalósításának. egyhen. az epiku» festészet nek egyik igen
szép példája a ..Dobozi Mihál.1J és hitvese". Tájai szervesen kiegé
szitik a történést. A oeoeuicio. a derült, vaigy borwlt égbolt nem
csupán hangulati háttér, vagy kisérő, hanem annál sokkal több.
Kimeríthetetlen szín- és fényhafásnivnl magn a. természet a: volta
képpeni elbeszélő, a cselekmén.ü főmoz,qatója:.

Vannak festői.nk, oleikmele színfantáziája: ielivérebb, ösztönö
sebb, váratlanabb és káprázatosabb, de senki se versenyezhet Szé
kely Bertalannal a szinnek, mint a leüiinomobb rezdüléseket i~

érzékeltető lelki elemzésnek tudatos, biztoskezű alkalmazásában.
Örvénylő emberi indulatok foglalkoztntják, még h.a csak puszta
tájat fest is. Egyik nagyméretű tájk(;pe, fl habzó 11örös tékozló
pompájában, az elsealmdult szcnredétuek. féktelen tobzódását pró
'Jálja: ki, n természet jelképi nyelvén. Egyik legnépszerűbb képén
- "V. László és Cillei Ulrik" - a. tompa, fára/,lt vörös ernyesztő
hevével fojtó érzéki iulladtsáao! áraszt. A sok 1'ázlnt elárulja, mil.lJ
erősen foglalkozi alta e téma,

Az érettkorú. lehigf/adt Székely Bertalan. nagy történeti [est
ménye, a "Thököly Imre búcsúja." nem »etekezüc a korábbi műoek
néoseerűseaécet, de kiieieeésében: amazoké1itál tömörebb, eausze
rűbb, eroieliesebb és mél.ucbb, Az eddiai epikai leirás folyama
tossáca helyett most a. mearauadott drámai mozeasuüot, n cselek
vés lendületét rögzíli meg, e.qyetlen "illanatba sűríti rt történést.

Székely Bertalan mÓf/ikuserejű múvész volt, akarntát át tudta
'vinni a néz6re, hatni, ébreszteni, irányjtani tudott. Csak elveszí
teni nem tudta: önma.qát az alkotás lázában. nem engedte, hogy
értő, gondolkodó szelleme helyett vakon, süketen, titokzatosan a
kiismerhetetlen és megfejthetetlen géniusz diktáljon és teremtsen,
a latolga.tó ész szüntelen ellenőrzése nélkül. Ezért legszebb alko
tásaiban is érzünk oolam! mereoséuet, idegensé.qet, felokJatlanRá
oot, nélkülözzük a. tökéletes természetességet és egyszerűsé.qet,

Portrét. kompoz'iciói. illusztrációi sohasem teliesen. elfosrulatlanok,
kilzoetlenck, iinkénielenek: l gazl nagy,~ága peda,q6rliai. nevelő mun
kájából bontakozott ki,

H n szemlét tartumk.oaedaa életműve fölött, portréi közül ki
emeljük a varázsos szépséyü "Vöröshajú leány"-t, metu helyet ér
demel a piktura leubecsesebb porlréi. közt és a "Forrás" cimű kom
pozicióját. mely magas eszmeisérJéllcl és el'l)ontságában is elbű
völő életteliségével Pu»i« de Chavannes magasl,dót súroiia: (h. g.)

Felelős kiadó: S í k S á n d o r
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SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Bernadette. Levelében felvetett kérdésben lényegében ig'aza
van. nem hisszük azonban, hogy ti használt ki,fejez,és félreértésre
adott volna alkalmat. Ön azt írja ugyanis a Vigiriának a taizéi
református testvériséggel foglalkozó közleméuyével kapcsolatban,
hogy helytelen, volt azt írni. hogy azok "soog'éJIlY'ségtl'H, tisztaságra,
és engedelmességre kötelezik mag-ukat.", holott valójában nyilván
szűzességi fogadalomról van szó, A t.isztaság'ra ugyanis, mint Ön
írja fogadalom nélkül is mindenki kötelezve van. Lényegében ez
így is van, ennek ellenére azonban az Egyház latin seóhasználatá
ban a szerzetesi fogadalommal kapcsolatban a "castitas" kifejezés
szerepel. ami pedig tisztaságot jelent. E,z, persze ebben a vonatko
zásban inkább terruiuus teehnicusnak tekintendő és semmikép som
jelenti azt, hogy szüzesség nélkül ne lehetne ti:sz,ta életet Rllli~

Ad gloriam. - "Valahol azt olvastam. cselekedeteink akkor
érdemesek Isten el őtt, ha istenszeretetből fakadnak. Eg~'ik isme
rősömmel azon vhtatkoznnk, vajjon minden eselekedet előtt tol
keli-e keltenünk a szeretet indulatát és fel kell-e ajánlanunk min
den alkalommal azt Isten dicsőségére, hogy érdemes Ingyen f' -
Feleletünk: Szerit 'I'amás azt tanítja, minden cselekedetünknek
Isten eszeretetébűl kel! fakiadnia.. De hozzú.i'űz.i, hogy ez a feltétel
megvan mindenkiben, aki a kegyelem állnpetában van és megen
gedett cselekvést művel. Természetes és magától értetődő: ha azt
akarjuk hogy cselekedeteink Istenben visszhungot keltsenek. ak
kor azoknuk l steure kell iránvulniok még' akkor is. ha természet
feletti szempontból közömböseknek szúm.itannk. Ezért időnként

<ajánl,atos egy-egy szereteífohásszal odafordítani lsten felé mun
kánkat, tevékeuység'üuket, napi apróbb-nagyobb cselekvéseinket.
Az aszketikus írók a tenger] hajó hasorrlatát szokták e.ll.u!ege'tni a
kérdéssel .kapcsolatbnIL Ha egy hajó ia hullámzó tengeren a tá.vofi
kikötő felé halad, mindannviszor igazítani kell a kormánván és
irányán. valahánvszor a hullámok eltérítik. Nekiink is valahány
szor úgy őrezzük, hogy tebteinkben szenvedélveink, gyarlóságaink
és a rnindeune.ní.élet hullámai elf'ordítauak Istentöl. fel kell nUL
gunkban indítanunk a szeretet érzelméa és oda kell fordítanunk
hajónkat Isten felé.

N - y G - a. - Nem kell esodálkozni, hogy az, illető Lsten
szolgája oly gyorsan eljutott. az életszentsóg magassásráru, mí«
másoknak egy egész élet kevés, hogy néhány lépést megtegyenek
felfelé, noha 'sokkal többeí.tudnak, tanultabbak, okosebbak. -, Két
ség-telen, hogy torrnószetas síkon, a m.indennapi flot távlatában
nehéz ezt megérteni. 'I'eranészetfeletti vonatkozásban azonban nincs
benne semmi érthetetlen. Ajánljuk, olvassa el Avilai Szent Teréz
önélct,l'ajzát. kűlőnősen a 34. fe>;iezetót. Ott megkapja H feleleteit:
"Az Ur olykor az egyik embert húsz, év alatt sem vezeti fel ~I
szemlélődésnek olyan magas fokára, miut ahová ogy másikat egy
esztendő alatt feljuttat ..." -=' mondja a Szentatva, Majd így szól:
.:Na~ tévedés azt hinnünk. hogy az évek hosszú sora fogja meg
ertet;lll velünk azt, amit megérteni lehetetlenség másképpen, mint

·CSakIS tapasztalat alapján. Azért is sokan csalódnak, akik isiner
ni Marják a lelki dolgokat, anélkül, hogy maguk is lelkiek vol
nának ..." A szeTetet heve, az élmény mélysége dönt a lelki elő
haladásban, nem pedig az évek száma.
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Barátnő. :- Ha az illető édesanya csak szajkóztat,ja kislány
káj ával a parancsolatokat, anélkül, hogy életelvvé igyekeznék ten
ni számás-a azokat, ne csodálkozzék, ha a gyerek rossz é.. nevelet
len. Mi is l úttuuk már hasonló esetet: az anya jó sz ándékból szor
galmasan tanította gyermekeivel a tízparancsolatot, de arra nem
volt erl'je, hog-y felelősségre vonja őket például huzudoz ásukért.
Sőt magn i~ megengedett apró hazugságokat magáunk előttük 
nem egyszer miattuk - az apával szemben. Ne röstellje ön egy
eg':. odavetett megjegyzéssel nyitogatni barátnője szeuiét, hogy
ne a tízp~,rar.csolllt hat ástalaus ágát ernlegesse. hanem ~i saját I"ryÖll
l;eoJégH. Semmit sem ér, hu. szájával II paraucsolatoka.t tanítja,
cselekedeteivel padig a kénveskedésbe, nyafkálkodásba viszi bele
gyerekét.

U. - l, - Budapest. - Annak, hogy a pap a mise végén Szent
.Iános evangéliumának bevezetését mond.ia, történeti oka van. Nem
annyira evangéliumi olvasmány, mint imádság. Az ő skereszté

nyek nem mondották, a k özépkor óta szokásos. Ekkor kezdték
szentelm énvi imádsárrk éut használni a J ános-evangé lium csodá
latos szépségű és mélységes' értelmű bovezetését. · Amidőn tehát
legmélt óbb módon ősszef'oglalja miudazt, ami a szenimisében tör
tént, eg'y úttal áldásadó is. könyörgés Istenhez, hogy oltalmazza
meg népét minden gonosztól.

Kl. J .-né. Miskolc. - Az úgynevezett Malakiás féle "jöven
dölés" Szent Malaki ás armaghi érsektől, Szeut Bernát. júbarátjá '
ról vette nevét. A szeu t érsek 10~4-hen született és 1135-ben halt
meg. A .,jövemlölésről", mely felsorolná a pápákat a vil úg végéig.
1595-ig mit sem tudtak. Ekkor jelent meg Wion Arnold Siguum
Vitae eímű könyvében . A komoly történeti kutatás megúllap ította,
hogy közönséges hamisítvány, mely az 1590-es konklave idején
született azzal a céllal. hogy Simoncell i bíboros mesrvűlasatása
mellett hangulatot k eltsen. A "jövendölés" szövegének vizsgálata
kimutatta. hogyapápákra moudott hangzatos jelzők csak 159O-ig
találóak, attól kezdve vaktában mondott széképek.
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