
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.)
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