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AZ ISTEN "OKTALANSÁGA".
Nincs egy ünnepünk sem, ami

annyila megragadná szivünket,
mint a karácsony. Viszont nincs is
ünnepünk, amellyel kapcsolatban ne
jelentkeznék a szokványosság akár
a kifejezésekben, akár az érzések
ben. Jórahajló lelkek is tele van
nak panasszal, hogy nem tudnak
új tartalmat belevinni a karácsony
titkának megélésébe.

Uj tartalmat nem is szabad ke
resnünk, de törekednünk kell az
ünnep tm·talmát lehető bőségében

magunk elé állítanunk. És mert ez
a "tartalom" "meghaladja a meg
ismerést" (Ef. 3, 19.), azért a szoká
sos formulázások természetüknél
fogva kifogynak, sziniiket és vará
zsukat vesztik. Ezért nem árt újabb,
sőt sokszor szokatlan fogalmazáso
kat keresni karácsony titkának fel
tárásához. Persze nem a botladozó
és tévelygő emberi szavak után kell
kutatnunk, hanem az Isten által is
jóváhagyott fogalmazásokhoz kell
menekülnünk. Híszen ha Isten j6
nak látta leíratni, bizonyára mély
értelmű lesz számunkra elolvasni.

Szent Pálnál találjuk az egyik
ilyen merész fogalmazást. És ha
nem tudnánk, hogy a Szentlélek su
galmazta n"~ki ezt "a mi okulásunk
ra" (l. Kor. 10, 11.), akkor nem is
mernénk a káromlás büntudata nél
kül elménkben forgatni. De imá
dattal kell meghajolnunk Isten e
nagy jósága előtt, aki még az ilyen
- i'Iehonesztálónak tűnő - fogal
mazásokt61 sem riad vissza csak
azért, hogy minket annál jobban
rádöbbentsen az evangélium nagy
val6ságaira.

"Sok rendben és sokféle m6don
szólván hajdan Isten az atyákhoz
a próféták által, legutóbb ezekben
a napokban Fia által szólott hoz
zánk" (Zsid. 1, 1-2.) - állapítja
meg Szent Pál. De hogy ez milyen
érzéseket takar lsten sZÍ1,ében, azt
elárulja a szóZómívesekról sz616

példabeszéd. Ebből ugyanis kiderül,
hogy Szent Pál emlitette "sokféle
l'end és sokféle mód" milyen siker
"el járt. Az Isten próbálkozását pél
dáz6 szolgát "megvervén üresen bo
csáták el. Ismét más szolgát külde;
azok pedig ezt is megvervén és gya
lázattal illetvén, üres kézzel küldék
vissza. Azonfelül még egy harma
dikat is külde; ámde amazok ezt is
megsebesítvén kidobák." (Luk. 20;
lD.) Maga Jézus beismeri, hogy Is
ten próbálkozásai teljesen kudar
eot vallottak. E sikertelenségre min
den normális embernek az lenne a
válasza, ami Mózesé is volt: oda
vágni a kőtáblákat, abbahagyni
minden próbálkozást. Az Isten pe
dig mit csinál? Olvassuk csak to
vább a példabeszédet: "Akkor mon
dá a szőlő ura: Mit tegyek ?" Düh
kit0rés és bosszúállás helyett tana
kod6vá lesz és ebből a tanakodás
b6l a nagyon szeretők "őrültsége"

fakad, mely mindent megpróbál és
mindent megkísérel: "Elküldöm az
én igen kedves fiamat."

Teológiailag megfogalmazva ezt
így olvassuk Szent Pálnál: "Mivel
ugyanis Isten bölcseségében nem is
merte meg a világ a bölcseség által
az Istent, úgy tetszett Istnenek,
hogy az igehirdetés oktalansága ál
tal üdvözitse a hívőket." (I. Kor. 1,
21.) A bölcse.ség és értelmesség út
jainak kipróbálása és sikertelensé
ge után az "oktalanság" út.1át vá
lasziia az Isten. Krisztus megjelené
sét "lsten oktalanságának" (I. Kor.
1, 25.) mondja. Természetes szem
mel valóban az is. Kiket is neve
zünk az élet "jóbolond,;ainak"?
Azokat, akik ellenszolgáltatás nél
kül is dolgoznak. Akik viszonzás
nélkül is sreretnek: Akik ol'lfasrnik
re pazarolják energiájukat, akik
vagy amik nem érdemlik meg Az
Isten ezt tette meg, mikor Fiát a
világra küldte.

Nyilván igazuk lesz 'azoknak a
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teol6gusoknak, akik azt tartják,
hogy az angyalok lázadása akkor
tört ki, mikor Isten e[éjük tárta a
meqtestesiités titkát. Az Istent el
hagyta az esze - mondhatták dur
ván fogalmazva. - Ki szolgáljon
olyan Istennek, aki isteni fö[ségét
"nem tekinti olutm. dolognak, melu
hez erőszakosan ragaszkodjék, ha
nem kiül·esiti önmagát, fdveszi a
szolaa a[akját, emberekhez hason[ó
ember lesz." (FiL 2, 6~7.)

Deus extas im passus est incar
nando - mondják a szentatyák. Fi
lippo Lippi ezt az elragadtatott
Atyaistent festi a Gyermekét imá
dó Szűz fmé. Az eksztázis annyi
mint kHépés a megszokott érte[mi
formákból. A mélyebb szellemi é[
mények eksztatikusai mindig eszte
leneknek és bolorulokruik: tűnnek

[e! az eksztázist nem ismerők eWtt.
A józan, kispolgári ész csak a fe
jét csóvá[ja a szeretet, a szerejern,
a zene vagy művészi alkotás elra
gadtatottjai [áttán. Persze ezeknek
sejtelmük sincs arról, hogy milyen
lélekrenqések, az értelmi élmények
micsoda örvényei és a szeretésnek
micsoda tűzfolyamai tudnak elrej
tőzni a "bolondság" egyáltalán nem
dicsőséges köntöse alá. És ez a bol
dogitó, hogy az Isten merte vállal
ni a szeretetnek ezt a mértéken
túlcsordu[ó és értelmet is megha
ladó eksztázisát, mégha "az érzék.i
ember nem is fogja fel, mert ok
talanság az előtte." (1. Kor. 2, 14.)

Valóban hányan megmosolyogták
már a kereszténységet a Meateste
sülésért. Hányan utalták fölénye
sen a gyel'mekes fantazmagóriák és
álmok körébe az Isten testbeöltö
zésének hitét, Es hány keresztény
ünnepli meg a karácsonyt hagyo
mányos módon, d'! tudatának mé
lyén azzal az enyhének tartott, va
ló;ában azonban azzal a gyilkos ké
tellyel: ki tuilia, hogy is áll ezzel
a d'lZ0g. M;:nd'?ze'-ben a magafal·tá
sokban - kimondottan vagy kimon
datlamul. - ott érezzük azt a luci
feri felfogást, mellyel megfogalmaz-
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hatta álláspontját: Csak neJn őrült

meg az Isten, hogy ilyet tegyen!
Az Isten váZZaLta ezt a szent

"őrültséget." Es mert a jelen üdv
rend arra van, hogy "most kinyilvá
níttassék az Isten sokszoros bölcse
sége a mennyei fejedelemségeknek
és hatalmasságoknak" (Ef. 3, 10.),
azért Isten szabadjára engedte a go
noszlelkeket a világ végéig. Ezek
nem szűnnek meg kiáltónál-kiál
tább bűnökbe be[evinni az emberi
séget, csakhogy meggyőzzék Istent
"oktalanságáról," hogy ismét ki
mondassák Vele a szót: "bánom,
hogy alkottam őket" (Máz. I. 6, 7.)
vagy a próféta ajkán fogant igét:
"Meguntam már a könyörülést:'
(Jer. 15, 6.) De hogy mennuire ki
fog az öl'dög ezen mesterkedéséti az
Isten jósága, jellemző, hogy ami
kor az ördög az emberiségnek Isten
gyilkosságba való hajszolásával vél
te eléj'ni az isteni irgalom határát
és a menyország ajtajának bczdru
lását, éppen akkor nyilt legszéle
sebore az üdvösség kapuja és ak
kor ömlött el Isten határtalan ir
galma az emberiségen, "Amik01
meg elhatalmasodott a bűn, még
bőségesebb lett a kegyelem." (Róm.
5, 20.)

Nincs itt határ. Nincs semmi sz6,
ami megmondhatná, "mi a széles
ség és a hosszúság, a magasság és
a mélység." (Ef. 3, 18.) Az Isten ma·
gából kilépő, eksztatikus szeretete
gáttalanul és parttalanul ömlik ki
karácsonykor, mely elsodor minden
logikai. korlátot vagy elképzelés i ho
rizont. A természetes gondolkodás
és azok, "akikben e világ istene
meqcakitotta a hítetlen értelmet,
hogy ne ragyogjon számukra a2
el'angélium fénye Krisztus dicsősé

géről" (II. Kor, 4, 4.), azt mond·
ják: őrültség. Viszont "az Istennek
mélységeit" (1. Kor. 2, 10.) kutaté
és ismerő Szetitlélek: csodálkozókkd
és imáió7cká tesz bennünket, akik
Istennek ettől a képzeletet megha
ladó szeretetétől nem tudunk ho Dá
lenni. G.



"Medvigy Mihály

ZARATHUSTRÁTÓL AZ ADAGIO RELIGIOSÓIG

Szeptember 26-án volt tíz éve. hogy Bartok Béla New-Yorkban
meghalt. A nemzetközi hódolat e tíz esztendeje elegendő idő azok
meggyőzésére is, akik saját szemükkel látni nem tudták, hogya
zenei égboltozat olyan állócsillagáról van szó, amelynek fényessé
gét Schumann, Musszorgszki] vagy Brahms nagyságrendjével mér
het jük, sőt nagyon meglehet, hogy a század első felének Debussy
után leghatalmasabb zenei alkotóművészétvesztettük el. Élete nem
magánélet többé. Minden mozzanata - Adyval szólva: "e·gy fáj
dalmas, nagy élet [ussán" - kutatás tárgYa lehet; elsősorban ter
mészetesen műveinek eszmevilága és általában világnézetének ala
kulása, Tíz év eltelte azonban még nem elegendő arra, hogy egy
élet minden titkába az indiszkréció érzése nélkül a nyilvánosság
előtt bevilág íthassunk, Levelezésének eddig meg.ielent három kö
tetét olvasva, mint a sajtó alá rendező Demény János oly találóan
irja: "pirulva érezzük arcunkon tiltó tekintetér". De az írott és
kiadott forrásokból nem is tudhatunk meg minden jelentős moz
zanatot, zenei alkotásaiból lelkületének egyértelmű diaenóvisát
megkísérelnünk szintén nem csalhatatlan sikerű próbálkozás. Arra
azonban alkalmas, hogy okot adjon egyéni emlékek felidézésére és
legalább magánkörben történő megnyilatkozásra mindazoknak,
akik a mester belső világába bepillantani szerenesésebbek voltak.
Esztendők multával, amikor élő személyek iránti tapintat többé
már nem feszélyez, az ő közléseiket is értékelni lehet és adalékaik
beépülhetnek a hitelesebb Bartók-arckép összetevői közé.

Ami a levelek végigolvasásakor tiszteletet parancsolóan ha
marosan szemünkbe tűnik,az Bartók nagy erkölcsi komolysága.
Beethovenhez hasonló mélyen etikus egyénisége. A felismert igaz
ságtól semmi áron el nem tért volna. "Tiszte,sséges tudományos
munkálkodásnál rászedés nincs" - irja egy, a nemzetiségi érzé
kenységet érintő kérdésben (III. 23. 1.) Határozott hangon hitel
tesz magyarság-a mellett ,..- egy bukaresti tisztelőjéhez címzett ItT
vélben (III 190). 'I'hukvdidest nem idézné eredetiben, "mc'rt akkor
úgy látszanék, hog-y értek görögül, márpedig- ez nem igaz" (II 191).
Az 1935-ben neki itélt Gregusa-érmet nem azért utasítja vissza, merj
a kitüntetett ifjúkori - harminc esztendővel előbb komponált -.
L zenekari szvit m űvészi irányától már erősen elfordult, hanem
mert a jutalom odaítélésénél mellözték Kodály ..sokkal jobb, sok
ImI érettebb műveit.": a Székely fonót és a Galántai táncokat (III
409). - Az igazság mellett a szeretet sem hiányzik erkölcsi alka
tából, Édesanyját megható gyöngédségrrel veszi körül, elvesztése
után mégis szemrehánvásokat tesz mag-ának a jóv:í.tehéetlenii1 eL
mulasztott szeretetszolgálatok miatt (II 149). Ha ideje engedi.
készségesen eljár mások ügyes-bajos dolgaiban, érdemes rászoruló
művészeknek adott ajánló soraiban nem fukarkodik az elismerés
sel. Itt említjük meg, hogv farizeusi botránkozással erkölcstelen
nek emlegetett szinpadi rnűvét, a Csodálatos mandarint nagvszerű
aj apeszme ihleti- az Élet győz.elme az életellenes modern világ kap
zsisága és erőszaka fölött.

619-



Érzésvilágában a vallásos lelkiség két jellemzékét. az exhor
resco-t és inardesco-t: a szent borzongást tés az eszményiség lán
golását sem nehéz megtalálnunk. A Titokteljes iránt egészen kü
lönleges érzéke van, a húros és ütőhangszerekre írt Zene adagio
télele beszédes bizonysága ennek. Műveiben többször is zenésít
meg "csodát", és hozzá - mirrt az "átváltozásra" a Cantatában 
félelmetesen remek kifejezést tud találni. Megrendülten tűnődik el
a halál misztériuma fölött, mint ezt a Concerto II. tétele, a ma
kabreszk ..Párok játéka" tanúsítja. Kév88 másrészről teljes oda
adással, életreszóló elszánással érdek nélkül lelkesedni nagy esz
ményi oélokért: ..a magyar nemzet javáért" (I 43) és "a népek
testvérré-válásáért" (Ill 191).

De még tovább rnehetünk. Bartók roppant expresszivitású mű

vész' elemi erejű indulatok törnek fel nála tudatalatti mélysége
ikből a művészi kifejezés felszínére. Mihelyt azonban felbukkan
tak, egy beethoveni szorítású formáló marok értelmes alkatokba
kényszerf ii a legösztönösebbet is. Az értelmi munka mesterfogása,
midőn akár egymás hatalmas variációi gyanánt jelennek meg
(mint a Hegedűversany r. és III. tétele). akár egy-Hg'y szonátaté
tel alkatelemeiként formába illeszkednek. A szakszerű zenei elem
zés meglepő belső logikát és szimmetria-összefüggéseket tárha: fel
olyan darabjaiban, amelyek ugyanakkor laikus hallgatóra is le
nyűgöző hatásúak (pl. a két zongorára és ütőkre írt Szonáta. ilL
a Zene húros és ütőhangszerekre r. tételei). Bartók alkotó egyénisé
gének egyik legsajátosabb jellemzéke előtt állunk, és - ez a meg
lepő - eljár-ásmődja e pontban a "katolikus" magatartással ana
lóg. Pneuma és Logos egymásba-válása, a mindenüt t keresett és
mindenüvé bevilágító értelem, a legmélységesebb titkok kezelésé
ben is alkalmazott logika, az embert existenciálisan igénybevevő
tettek - a hivő állásfoglalás és az erkölcsi dönés - racionális
megalapozása ugyanis ízig-vérig a katolikus gondolkodás sajátos
ságai.

l~rthető, ha mindezek után önkénytelenűl felszakad lelkünkből

a végi sóhaj: "l'alis cum sis, utinam noste-r esses !" Mert Bartók,
életének túlnyomó részében, távol állott gyermekkori katoiikus
voltának világnézetétől. Fájdalmas tény, hogy ebből az anima na
turali er relíriosa-hól épnen az az istenélmény hiányzik, amely
oly jelentős ihlető tényezőként szerepel e,gy Ady, Kodály vagy J ó
zsef Attila művészetében.

Huszonhatéves főve'l fogalmazett leveléhen egy leányismerőse
előtt számot ad álláspontjáról (II 70). Hálásak lehetünk az őssze
g-yüjtúnek, hogy e megrendítő és negativizmusában is tanulságos
emberi dokumentum közlésére elszánta magát. A levélben a hitét
vesztett, sőt anyagelvű Bartók áll előttünk, amint mesrk isér-li át
tekinteni ide vezető útját és nézetét bizonyítékokkal is körülbás
tyázni. Az általa adott magyarázat azonhan aligha teljes. A hittől
való elfordulás indítékai olvasmánvoknál és barákozásnál sokkal
mélyebhen feküsznek, sőt éppen magukkal hozzák, hogy valaki
Gcry-egy olvasmánvra rezonáljon vagy a barátságot elfogadja,
Nemcsak a hitre, ellenkezőjére is álla pascali szózat: "Nem ke
resnél, ha már mev nem találtál volna:" A levélhe-i f~h:orolt elvi
szemnontok nsryanúvv 'úlmutatnak őnmazukon. Ezvooül "a vég-
telen lény véges tulajdonságaival" kapcsolatos gondokata igazán
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bölcseleti mélységű. bár ez sem bizonyíték, hanem csak probléma,
amelynek megoldását nem ismerte. A többi a vulgáris propaganda
viszonylag könnyen Ieszerelhetö kellélotárából valós - ha egyéb
ok nem szerepel - a rendkívül intellektuális fiatalember maga is
megtalálta volna, ha mást nem, legalább gyenge pon, jaikat. De
az ifjú Barlók álláspontja éppen nem a kritikus bizonytalanság,
nem a szkepsais, hanem eg-y valósáo-os imJPr'ríl' vnJ'ásosság, amely
nek meggyőződése, áhitata, sőt térítő buzgalma van.

Mint bevallja, 14 éves koráig ,.buzgo KaLOll1mS" volt. Egymá.<>t
felváltó három hittanára (egy nyugalmastadás előttálló öreg és
két fi'atal kezdő) egész pozsonyi diákélete folyamán, tehát később
is kifogástalunnak találta és kivétel nélkül jelessel osztálvosta,
noha ugyanakkor tele marokkal szórták az elégsézeseket még tör
ténelmi nevek képviselőinek bizonyítványába is (Dohuányinak kö
vetkezetesen csak "jó"-ja volt). A diákmiseken a VIII. gimná
zista Bartók kísérle a közös éneket az iskola templomának szép
új orgonáján s ezért szerény jutalmat is kapott. Hol rejtőzhetett
tehát a belső "se,b" a mit sem sejtető, síma felszin alatt'

Kisgyermek kora, amikor az istenélmény alapvonalai rendsze
rínt kialakulnak, kínzó betegségek elleni küzdelem, valamint 7f.Y
nei tehetségének felfedezése és fejlődésa jegyében telik el. }Í}rde.\
Iődésének súlyporutja tehát nem a vallási élménykörbe kerül. De
mindez még nem lelki seb. Tettek-e előtte oly óvatlan me.y,je,g'y7,é.st"
hogy a testét borító kiütéseket vag-y nötrő rendszabálvokkal ker
zelt állítólagos hátgerinc-ferdülését Isten mérte reá' Nem tudjuk.

A II-os kisdiák földrajzból és számtanból bukásra ám, ezért
édesanyja kivette a nagyváradi g'imnázdumból. A papi iskolában
szenvedett kudarc nem hagyott Ielkében mezállapítható nyomot;
úgy látszik, tárg'yilagnsabban ítélte meg a dolgot, mint édesany
jának különben jogos szűlői büszkesége, A sikertelenség magya
rázatára nem is kell tanári rosszlndulatot feltételeznünk. Elegendő
ok a különbözotí vizsga erőfeszítése után gyakran fol1épő átmeneti
visszaesés melletd az, hogy a rendkívül anvás kisfiú elŐ8,zör ke
I'ült távol Bartók mama jótékony közelségétől. Váradon kezdett
először komolyabban zongorát tanulni (Kersch Ferencnél) és köz
ben még szembaja is támadt (II 207).

M.aga Bartók tizennegyedik életévéig látja töretlennek
vallási fejlődése vonalát. Az értelmileg rendkívül feilett, sohi
zothyrn lelkialkatú serdülő fiú bizonyára Fmím()s feld()1~')7,a+]f\.n

problémát hordott lelkében. Az el nem készültség ilyen állapotá
ban fájó válságot okozhat az iskolai kötelezettségként megjelenő
vallási gyakorlatok végzése, elsősorban a s7,ent~yónásé és 4ldo
zásé, amelyek megkövetelik az egész egyéniség fenntartás nélküli,
exisztenciális odaadását. Hogy a konfliktus szerencsésen végzöd-

"Helvesbftenünk kell Deménynek Bartók édesanvra visszaemlékezéseire alapí
tott véleményét, hogya tanárok ..akikkel nem korrepetálhattak, azokat lelkilsme
retlpn;q """tatták" lHartók élete és müveí, Uj Könyvtár, 33. sz. 9. otd.), Apám egy
évvel később ugyanott, ugyanazoktól a tanároktót. ugyancsak számtanból és föld
rajzból .. jó" osztályzatot kapott, pedig későbbi diákéveiben nem ért el Bartókhoz
hasonló jó eredményt, soha "privátára" nem járt, szület sem keresték a tanárok
jóindulatát. Bartók mama visszaemlékezései egyebekben sem egészen pontosak
(pl. hogy számtanból és -"'rlrc ","ól fiának későllb rníndíg jelese volt, vagy hogy
Dohnányi távozása után már ő orgonázott a gimnáziumi templomban). V. ö. A po
zsonyi kir. kath. Főgymnaslum értesítöít 1892-1899.
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jék. az egyik oldalon nagy nevelői bölcseséget, türelmet és tapinta
tot, a másik részről megnyilatkozni kész bizalmat tesz szükségessé.
Bartók esetében összeütközésre sor nem került. Magaviselete ellen
soha kifogás nem volt, tehát példásan megtette mindazt, amit az
iskolai élet előírt rendje megkívánt. A tagadás szavát nem mondta
ki még bensőleg sem középiskolás évei folyamán. Egyenes lelke
ösztönszerűleg irtózott a képmutatástól. A világnézeti fordulat
gondolata azonban a felszabadulás igéretét jelenthette számára.
Igy érthető, amit érettségi utáni állapotáról elárul: "Akkor rop
pant mohósággal estem neki atheista könyveknek" (II 72).

Egyéb tényezők elősegítettéka fordulatot. Az u. n. (:-.gyházpo
litikai harc Bartók diákévei alatt ért véget a polgári házasség
bevezetésével s bár korántsem az egyházellenee arcvonal győzel

mével zárult, a "magyar kulturharc" tartózkodás nélkül forgatott
publicisztikai fegyverei sok lélekben okoztak lappangó és később

felfakadó sebeket- A kor katolikus élete sem volt lelkesítő. Férfi
világunk vallásossága még a liberalizmus holt vizein lavírozott,
az európai katolikus reneszánsz hullámverése nem ért el hozzá.
Püspöki városokban nem akadt három értelmiségi férfi, aki hus
véti kötelességét teljesítette volna. Schopenhauer pesszímízmusa,
a renani relativizmus, Büchner és Haeckel anyagelvűsége hódító
útra indult s az igényesebb szellemek Nietzschéből tanulták felül
ről nézni a kere-szténységet. Pascal Gondolatait, Newman Gram
mar of Assent-jét ki adta volna a töprengő ifjú kezébe ~ Magyar
fordításuk sem volt akkor még (a Newmané máig késik). Hume
Vizsgálódásaiuak fordítása viszont rendelkezésre állott a pozsonyi
kir. kat. gimnázium ifjúsági könyvtárában is.

A hivatottak segítsége aligha lehetett elegendő. Az apologetika
mint önálló teológiai tudományág csak a mult század utolsó év
tizedeiben alakul ki, gimnáziumi hi ttanitásunkba akkor még nem
vonulhatott be. Nyolc esztendő vallástana Wappler németből for
dított s minden lelkesítő erőt nélkülöző száraz Egyháztörténetével
sárult. Míg Kodály később is kegyelettel emlékezett Toldy Bélá
ra és neki ajánlotta az öt Tantum ergót, addig Bartóknak hitta
náraival sem volt szereneséja. Egyikük ügyetlen túlbuzgóságát
egyenesen világnézeti elidegenedésének okai között sorolja fel.

Prohászka az ország apostolaként 1901-ben kezdi történelmi je
lentőségű budapesti konferenciabeszédeit. A világirodalomban pá
ratlanulálló apológiája, a Diadalmas viláenézet 1903-ban jelent
meg; előző könyve, a Föld és ég - .Jcutatások a theolózia és geoló
gía érintkező pontjai körül" - 1005-ben harmadik kiadásában lá
tott napvilágot. Bartók ekkor már Budapesten él és túl van első
nemzetközi sikerein.. Ha lett volna is környezetében valaki, aki ez
írásokra figyeImét Ielhlvia, Bartók a kezeírásából ismert határo
zott húzással bizonyára lezárta volna magát, aminthogy lezárta
az eg'ész kérdéat..is a maga számára.

"Nietzsche hívének" vallja magát ebben az időben II 59).
Strauss Richard Also sprach Zarathusira e. szimfóuikus művének
első budapesti előadása (1902) - mint Önéletrajzában beszámol -"
egészen rendkívüli hatást tett reá. Bizonyára e mű vezette el ft
programmadó hasonló című Nietzsche-könyv behatöbb olvasásá
hoz. S ha Nietzschét, éppen a Zarathustra miatt, evilág evauzelis
tájának nevezhetnők, úgy Bartók művéssetével a földi valóság
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mísztíkusa lekto Bölcseleti tanulmányokra később már aligha ke
rült ideje. Művészi GS tanári munkája mellett fennmaradó ener
giáját és érdeklődését egyre inkább egy új élménykör foglalja
el: 1905-töl feltárul előtte a magyar, 190G-tól a szlovák, 1905-tól II
román és 1913-oon az arab népzene világa.

Hihetjük-e, ho·gy Bartók, aki 'alkotó művészetében nem egy
stílusfordulattal lepte meg kritikusait, aki (dat tanulni annyira
szeretett, világnézet terén változatlanul me-gmaradt volna huszon
hatéves korának állásponcián ~ Palestrina és Bach, Beethoven és
Liszt gondolaivilágának egyre alaposabb megismerése, Liszt mel
lett legnagyobb vallásos zenei g éniuszunkkal, Kodály Zoltánnal
kötött életreszóló barátsága e tekintetben miriden nyom nélkül
maradt volna ~ Bizonyosnak látszik, hogy a pozitiv kereszténységtől
rnindvésrig idegen maradt (II 170). Forma szes-int az, unidár-ius val
lást választotta magának s ha ezt hitvallásnak vehetnők. lea
alábbis deista istenhitet jelentene. Feltehető azonban, hogy az ak
kori Mag'yarországon, amely a vallási hovatartozást és a vallásos
nevelést közjogi kérdésként kezelte, e lépésével fiát akarta meg
kimélni saját ifjúkorának válsághelyzetétöl egy minímális külső

követeléseket támasztó Ielokezetben.
A leveleiben eléggé gyakran felbukkanó "hála Istennek" s más

hasonló kifejezések következtetésre szintúgy nem jogosítanak, mint
az Amen egy kórusműve végén, az Este a székelyeknél népi kör
nyezetet idéző imádkozó dallama, vagy ha a gépzenéről szóló elő

adását a Gondviseléshez forduló fohásszal fejezi he. Mindez csak
Bartók szabadlelkűségénekbizonysága: nem tűri, hogy akár s.ajM
vélekedése is béklyóba verje stílusfordulatai meg-választásában.
Ugyanily szabad lélekkel csodálja meg a bécsi Stephanskirchét és
Páris sok szép templomát (I 57), vagy -- mint mag-a irja - "táp
l.álkovik" Normandiia kaíedrál isaiból Tl H 84). Sőt őszinte barátsá
got tud kötni egy fiatal katolikus pappal, Bir-lea jódi káplánmal.
aki maga is tevékeny néprajzos és Bartók készséges munkatársa
volt mind máramarosi gyüjtőútján, mind a gyüj,temény sajtó alá
rendezésében.

Bartók életének utolsó szakasza jelentős köruyezetváltozással
járt. Az Üjvilárrha menekült, távol a fasizmus európai kezvetlen
kedésétöl és jogtiprásaitól. A messze idegenben a tisztelet és sze
retet légköre veszi körül. A Colurubia Egyetem saivéhezközelállő

népzenetudományi munkára alkalmazza. ft seat+Jei Washinzton
Ep'yetem ismételten arra törekszik, hog;y előadójának megnyerje
Művei kitiínő el'6adásban kerülnek műsorra, Utolsó betegségében
a zeneszerzők, írók és kiadók társasága - amelynek tav.ia sem
volt - saját költségén gyógykezelteii és üdülteti, Yehudi Manuhin
pedig- 10 OOO dollárért rendeli meg nála a valóban el is készülő he
gedű-szóJószo nátát.

Az új kőrülmények közö<tta meater maga is változik. Levelein
újra meg újra kedves humor, szinte gyermeki derű csillámlik át,
kezeírásának általános képe is sokkal megrryug'taróbb. 1944-hen vál
lalja egy kollektiv művész! munkának elzondolt bibliai 87vit 
La Créafion - első tételének rnegkomponálását. A mű, Bartók
hibáján kívül. sajnos, nem készült el. de meeszületnek utolsó stí
lusperiódusának jellegzetes alkotásai: a nagyzenekari Concerto
és a III. zongoraverseny.
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Az említett zongoraverseny a mester utolsó, befejezettnek
mondható műve. Vallomás jellegűnek kell gondolnunk. hiszen meg
rendelt. jövedelme't jelentő munkák mellőzésevel, utolsó lehetősé
geit kihasználva dolgozott rajta. Záróütemeit már így is idegen
kéznek kellett hangszerelnie.
- Bartók. aki 15 érv eldtt irt Caniaiáiá: szinte kérkedő daccal
"profán"-nak nevezi. az utolsó zongoraverseny lassú tételét Adagio
religioso felirattal látja el. De vallásos vonatkozás nemcsak a
tempo-előírásban mutatkozik. A tétel első része a régi mesterek
eljárásmódját felújító korálfeldolgozás. sőt olyan közelebbi előd
je van, mint a ..Felgyógyult beteg hálás szent éneke az Istenség
hez" Beethoven kései a-moll (oP. 132) vonósnégyesében. Bartóknál.
aki tudósa is művészetének, a találkozás nem lehet véletlen. A
részleteiben bemutatott koráldallam mindenesryes sorát mindkét
mcsternél polifón szövésű bevezetés, ill. közjá: ék előzi meg; de
Beethoven himnikus szárnyalású és valóban hálásan meleg, "lyd
hangnemű" istenes éneke helyén itt komoly. töprengő korálmeló
diát hallunk. Ez az ,.imádság" a Bartók egyéniségével és pályájá
val legszorosabban összekapcsolódó hangszeren. a szélő-zongorán

hangzik fel, a szigorú szabályt étheri sejtelmességgel párosító be
vezetések- mint kozmikus körnvezet - a zenekar vonós részlezén.
Mintha valaki imádkozni próbálna, a csillagos ég alatt, mult idő
ket ídézgetve, a zene ifjabb korának nyelvén. Az Ég azonban nem
ád feleletet. Néma marad. Helyette - a tétel középrészében -a
Föld szólal meg: a nyári éjszaka sokhangú csendje. madárszava,
hirtelen mcccanásai. 'I'alán nem csalódunk, haa zeneköltő vallo
másával József Attilának megrendítően nagy istenkereső verset,
a "Bukj föl az árból" címűt, állít juk párhuzamba. A vers - bár
sokban eltérő külső és belső körülmények között -- szintén a halál
közelségében keletkezett s a költő ,.emberarcú" Isten után kiált
benne a süket és vak világegyetem mögött ásító Semmi rémlátá
sával szemben. A kérdés itt is, ott is nyitva marad, illetőleg Bar
toknál szólóhangszer és zenekar - egyén és kozrnosz - szeropese
réje az első rész gondolatait variáló harmadikban, akorálban meg-
dicsőülő természet s fl zongoraszólam vé~ső beletörődő, megadó
elnyugvása mintha pantheista megoldás felé mutatna,

Egy .bizonyosnak látszik. Bartókot ismét Iozlalkoetatta az Is
ten-probléma. Végső betegsége éjszakáján Jákobként birkózott az
angyallal, már szinte az örökkévalóság hajnalának szürkületében.
Hogy az végtére megáldotta-e őt. számunkra titok marad. úgy
érezzük, ide is érvényes. amit Kodály mondott barátja alkotó mun
kájáról: ..Nem mondhatta ki az utolsó szót és más sem mond
hatja ki azt helyette".



HAHSANYI LAJOS VERSEI

HOFBAUER SZENT KELEMEN

A Buraban. tombolt Bécs arany barokkja.
A császár lent a sárga parkban sétált.
A főpapokkal új bullát beszélt át.
(Sok régi szentet tettek hús sarokba.)

De Varsóban egy új szent tornyosult fel.
A nép fia. Lovagja Szűznek, szentnek.
Igéi - mint a jó hir - szertementek
S a Jansen-név ködös homályba fult el.

A korra csapni percekig se késett.
Sötét villámmal ostorozta Bécset,
A Práteren riadt fuvallat szállt át.

Hogy jött a vég, egész Bécs gyászba omlott.
Elcsendesült a lázas, drága homlok
S barokk angyal hajtotta rá a szárnyát.

KALAZANCI SZENT JOZSEF

.Mint méla gyermek, társait vigyázta.
Intette őket jóra és nemesre,
Hogy gyengeségét mindenik levesse
S elérjenek az angyalos hazába.

Pap lett s terelte zsenge, ifjú nyáját.
Kivált a rongyos kis szegényt szerette,
Koldult ruhát, súrolt padlót helyette.
A pápa s Róma boldogan csodálták.

Csillag-sűrűn nyilt sok-sok iskolája
Habkönnyű volt virágból font igája,
Csak bűn előtt gombolkodott be állig.

Nagy Rendje jelszava a szép kegyesség.
Ajkán a szót mohó fülekkel lesték.
Ajkának gyöngye: - Légy jó mindhalálig!
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"A KERESZTÉNYSÉG
AZ ATOMKORSZAK HAJNALÁN"

Másfélévvel ezelőtti megjelenése óta, három kiadást ért meg KI(;
mens Brockmöller S. J.: "A kereszténység az atomkorszak hajnalán" c
könyve. Ez az iránta megnyilvánuló nagy érdeklődés, már magá
ban elegendő lenne, hogy felfigyeljünk rá. Ezen túlmenően azonban
Brockmöller olyan kérdést vesz vizsgálat alá, amely a világ mínden
részében foglalkoztatja a keresztény gondolkodó főket. Nevezetesen
milyen szerep, milyen küldetés vár Krisztus kinyilatkoztatott vallá
sára abban az uj korszakban, amelynek ma még körvonalait is ali~

tudjuk áttekinteni.
A szerző könyvének előszavában, míndjárt az első mondatok

ban tiltakozik a feltevés ellen, hogy írásával az u. n. "nyugati kul
tura" válságáról szóló irodalmat akarná szaporítani. Mint mondja,
sem ennek a kulturának fenyegetettségéről nem akar panaszkodni,
sem az u. n- keresztény felelősségtudatranem akar hivatkozni a nyu
gati kultura megmentése érdekében. Csupán csak azt akarja megvízs
gální, mi a feladata a kereszténységnek a kialakulóban lévő új hely
zetben.

Fejtegetéseinek alapjául, Brockmöller egy munkahipotézist tes.
meg, amely nagyjából így hangzik: Az idők eseményei mögött, Isten
akarata áll, amely a maga gondviselésével, a kialakult vallásí-kul
turáns formákat is széttöri. Lzáltal arra kényszeríti az embert, hogy
az erősen individualista jellegű nyugati kulturáról egy új közösségi
kulturára térjen át. Ez az új, közösségí kultura nem csak azért szük
séges, hogy az atomenergiának az emberi életterületre belépett új-

. szerű erőit gazdaságosan lehessen kihasználni, hanem azért is, hog)
azokkal úgy lehessen gazdálkodni, hogy újszerű módon dicsőítsék

Istent és az ember üdvére szolgáljanak. És ezáltal szerinte a ke
reszténység számára egészen uj szerű lehetőségek adódnak.

Mindaz azután, amit Brockmöller ennek a munkahipotézisne},
kapcsán kifejt, igen érdekes és tanulságos, ha egynémely pontjában
erősen vitatható is. A szerző aligha tehet róla, hogy művével akarata
ellenére, bizonyos mértékben mégis csak a válságirodalmat is gyara
pította, amennyiben kiindulási alapul elfogadja azt az egyáltalán be
nem bizonyított tételt, hogy a nyugati kultura - amennyiben Ilyen
ről mint lezárt egységről egyáltalán beszélhetünk - valamiféle vál
ságban vagy lealkonyulóban van, Márpedig hogyan beszélhetünk egy
kultura enerváltságáról. vitalitásának csökkenéséről, mikor ez a kul
tura csak az utolsó rövid fél évszázad alatt a semmiből fejlesztette
tökéletesre a repülőtechnikát. az emberiséget egy új és régiekkel mb
már egyenrangú művészettel, a filmmel, a kultura értékeit rmlliók
számára hozzáférhetővétévő rádióval, az orvostudomány és a biológia
egész sor nagyszerű felfedezésével ajándékozta meg és végül beha
tolt éppen az atomvilág rejtelmeibe is. Egészen másról van itt szo,
amit a nyugati szerzők, társadalmuk gyermekei lévén, úgy látszill
nem tudnak észrevenni. Nem a kultura van válságban vagy leal
konyulóban, hanem egy sajátos és valóban individualista (mondhat
nánk bátran önző) polgári életforma és életszemlélet. Ez minden je3
szerint valóban túlélte magát és kiüresedett.
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Most azonban nem az történik, hogy mint a népvándorlás ide
jén - amelyre Brockmöller is hivatkozik - kívülről jövő barbár
tömegek fenyegetnek egy dekadenssé vált és magát megvédeni már
nem tudó kulturát, hanem a kulturán belül jelentkezik egy az azelőt

tinél sokszorta szélesebb tömegigény a kultura élvezetére, értékeinek
magáévá tételére, sőt hellyel-közzel ezeknek az értékeknek gyarapítá
sára is. Ez az igény felismerhető politikai mozgalmakban, társadalmi
vagy hivatási szervezkedésekben éppúgy, mint az Egyházon belül a
világi hívők egyre növekvő tevékenységében. A csiszolt szellemű és
finomult életformákhoz szokott polgár, aki az "odi profanum vulgus"
mentalitásával figyel fel erre a jelenségre, a "tömegek lázadásáról"
beszél. És mert ebben a "lázadásban" alkalmankint valóban helyet
kap az emberi zabolátlanság, a közönségesség és a ressentiment, iga
zoltnak látja a félelmét, hogyakulturát fenyegeti a rombolás.

Ez utóbbi természetesen nem vonatkozik Brockmöllerre, aki 
ha más diagnózisból kiindulva is - ugyanahhoz az egyedül lehet
séges keresztény magatartáshoz jut el. Nevezetesen: elébe menni en
nek az igénynek, felismerni benne a Gondviselés szándékát és ennek
szellemében részt vállalni az új közösségí kulturfl felépítéséből.

Az alábbiakban közöljük Klemens Brockmöller könyvének har
madik fejezetéből az első cikket. Az eddig elmondottakat az ő fej
tegetéseinek jobb megértése érdekében volt talán hasznos előrebocsá

tani.
Doromby Károly

Klemens Brockmöller

,,AZ ATOMKORSZAK HAJNALÁN"

Ezzel a formulázással megkíséreljük. hogy az eljövendő új
kornak olyan nevet adjunk, amely az új kultúrperiódus megválto
zott külső természeti adovtságaiból indul ki. A kultura alakválto
zásának ténye már oly mélyen behatolt az emberek tudatába, hogy
szokássá vált az "Ujkor vég'éről" beszélni. Az új korszaknak még
nincs ueve. Igy szabadságunkhan áll, hogYanévadást ama jelen
tős esemény felől kíséreljük meg, amely az ujonnan felfedezett
atomenergiának az emberi tevékenység céljaira történő kiaknázá
sában jelentkezik. Hiszen a névadásnál egyébként is Iigvelemre
méltó külső tulajdonságokat szoktunk alapul venni. Az általános
.,Okor", "Középkor", ,.Ujkor" elnevezéseknél meg éppen a külső

időbeli egymásutánt értékeltük.
Természetesen ezzel korántsem akarjuk eldönteni a kérdést:

melyek azok az erők, amelyek valamely kultúrforma létrejöttében
döntő jelentőségűek. Aki inkább idealisztikus beállítottságú. az az
ember mindent magasabbrendűbbé alakító szellemi tevékenységét
fogja a kultúrtevékenység legfrmtosabb tényezőjének tekinteni.
Aki inkább realisztikus beállítottságú, az nagyobb jelentőséget
tulajdonít majd azoknak a külső természeti adottságoknak. amelye
ket az ember szellemi tevékenységével magasabbrendűbbé alakít.
Egyébként mindkét szeniléleti módnál egybehangzóan alapproblé
maként jelentkezik az egyén és a köz.össég közötti feszültségi vi:'
szonylat, amely az Újkor individualista jellegű életformáját, való
di közösség-í formákkal kívánja kiegészíteni.
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Ha vizsgálődásaink elején a szoeíalízmus felé fordulásra és a
nyugati kulturának ebből adódó válságára mutattunk rá, valójá
ban ennek az alapvető problémának külső megjelenési formáját
vázoltuk- A szocializmus felé fejlődést ez n. két összetevő határozta
meg. Az Ujkor végén bekövetkezett technizálódás és iparosodás
révén az emberi élet alapjai tökéletesen átalakultak. A' természetes
adottságok megváltoztak és követelték az ember formáló tevé
kenységének változását is. Miután pedig az nem változott meg
felelőképpen, hanem megkísérelte, hogy a ré,gi, individualista for
mákkal dolgozzék tovább, hatalmas szociális feszültségek keletkez
tek és jellemzőivé váltak az elmúló tizenkilencedik és a kezdődő
huszadik századnak.

Rövidlátás lenne azonban, ha visazapillantóan csak a. mult
technizálódásával és iparosodásával foglalkoznánk. A jelenben
ugyanis, bár egyelőre csak nagy vonalakban, a jövő fejlődése raj
zolódik ki és ez a jövő legalább olyan mélvenszántó hatásokat igér,
mint la mult iparosodása, Mi több, a multnak az az íparosodása,
ha közelebbről megnézzük. úgy tűnik, csupán előjátéka volt egy
sokkal átfogóbb változásnak és feladata nem is volt egyéb. mint
hogy az emberiséget erre az alapvető változásra előkészítse.

Minden teljesítmény, ami eddig az emberi kulturát szolgálta,
ugyanolyan természetű erők teljesítménye volt. bármennyire kü
lönböztek is azok hatásaikban. Az ember kulturális teljesítményei
az elégetésből származó vegyi erők felhasználásán alapultak. még
ha ez a felhasználás mind tökéletesebbé vált is. Joggal nevezhet
nénk tehát az egész eddigi emberi kulturát "elégetési kultúrának".
Már az emberi őstörténet felkutatásánál is a tűz használata a bi
zonyíték számunkra, hogya leleteknél emberrel és többé nem ál
lattal van dolgunk. Mármost akár arról van szó, ho.gy az ember
azon a kezdetleges kultúrfokon az eleitett vadat a tűzön elkészi
tette, vagy a tűz.-segftségével őserdűt irtott, hogy mezözazdasági
termelést kezdjen, akár arról, hogy a legmodernebb gőzgép, ben
zinmotor, gáeturbina egy nagyüzemet mozg'ásbahozzon, vagy akár
arról, hogy a kézifegyver a robbanóanyag robbanóerejét használja
fel, az erő természete mindig ugyanaz maradt. Vegyi változás az
atomok helyzetében az egyes molekulákon belül. Az emberi kul
tura építése vagy rombolása az ézetésből származó erők segítsé
g'ével. Az elektromos energiát is főként az elégetésből származó
erőkkel termelték.

Ma először áll az emberisésr a kulturánakama döntő forduló
pontján, amikor egy fizikai változásnak egészen más természetű

erőit lehet az emberi kultűrtevékenység szolzálaéába állftani, Ez lU

fizikai változás már nem az atomok Hgymáshoz való viszonyát,
hanem magát az atom szerkezetét érinti, És, hogy ezek a máster
mészetü erők milyen hatalmasak, annak ijesztő mártékben tuda
tára ébresztett az első atombombák hatása. Nem kisebb erővel fog
nak ezek az új erők az emberiség életrendjébe belenyúlni. ha e"'V·
sser gazdasági hasznosításuk megkezdődik. Ez a még csak ezután
sorrakerülő gazdasági hasznosítás, és nem az anyavvilág atomáris
felépítésénB'k tudományos felismerése jelenti a döntő kulturálls
forradalmat. Hiszen a kulturra lényegében éppen nem egyéb, mint

J1l. természeti foly,amatok és természeti adottságok magasabbrendűvé

fonnálása fl szabadon alakítobt emberi eszmevlláz felől. Eppen
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ezért nem is az atombomba katonai Ielhasználása jelenti a kan
csolódási pontot a felkelőben lévő korszak általunk választott el
nevezéséhez. Mégkevésbé szabad, hogy az atombomba robbanása
által kiváltott sokk-hatás - a minden kultura elpusztításától való
félelem formájában - uralkodó életérzésse váljék és a jövőben

bizakodó együttműködéstől viaszariasszon. .
A kereszlény ember első magatartása - figyelembe véve theo

centrikus világnézetét - semmiesetre sem lehet az ijedtség, ha
nem a csodálkozó felisme,rés és az erőteljes készség' az új lehető
ségekhez. Az ő számára ugyanis az erők és Iehetőségekvamelyeket

Isten helyezett a természetbe" azért vannak, hogy az ember felfe
dezhesse és használatba vehesse öket, betöltve ezáltal leglénye
gesebb feladatát a világon. amelyet a teremtéstörténet ezekbe az
egyszerű szavakba öltöztet: "Növekedjetek és sokasodjatok, tölt
sétek be a fö'ldet és hajtsátok azt uralmatok alá" (Gen 1, 28), Ha
~t hívő keresz.ténv számára a történelem értelme- abból áll, hosry a.
végtelen Isten dicsősége és nagysága mindig új formákban és le
hetőségekben nyilatkozzék me!g azáltal. hogy mindig új abb és mind
nagyobb részvétel valósul meg az Ö létében és életében. akkor a
kor történelmének az kell hogy legyen az értelme, hogy az ember
az új erőket is ebből a célból a maga szolgálatába állítja. A ke
reszténynek ezért, azzal <ll vallásos tudattal. hogy: "Isten akarja!"
első helyen kell állnia ezeknek az erőknek technikai felhasználá
sában. Ezt a munkát természetesen annak a magasabb kötelezett
,,6!rnek szellernóben kell elvégeznie" amely szerinr ez a munka a
Teremtő akaratának megfelelően az emberis-ég javát kell, hogy
szo lzália és nem válhatik az embernek 'és az ember kulturaalkotó
tevékenvsésrének terhévé és elpusztító.iává. Másszóval a keresztény
nek első helyen kell állnia egy olyan kultura-teremtő tevékenység
ben, amely ezeket az új természeti adottságukat a maga szellemi
hatalmánál fogva, úgy alakítja mazasabbrendűbbé,hogy azok egy
új kultúrformává váljanak. Végül is nem a technika és a technika
segítségével bekövetkezett iparosodás volt az oka annak, hogy ál
taluk a korábbi emberi életkultura a vallásos magatartással esryűtt.
messzemenően paralizálódott, hanem az a mód, ahogyan az ember
őket a maga szolgálatába állította, vagy éppen nem állította szol
g álatába.

Magában véve az elkövetkezendő fejlő,<:Lésnek semmiféle ve
szélyt nem kell magában rejtenie a vallásos életalakítás szempont
jából. Ha az Újkor hajnalán a természettudományok és a felfede
zések a kereszténység számára nem csak a világkép totális mély
ségű és szélességű átalakulását jelentették, hanem egyben a hit ve
szélyeztetését és válságát is, akkor abban a keresztények voltak
hibásak, mert csupán a hit elleni támadást látták abban, ami egy
idejűleg új lehetőség lett volna számukra. ha a maguk szellemé
ben tudják azt hasznosítani. Azok a katasztrófálls következmények,
amelyeket a technizálódás és iparosodás a kuturális és vele együtt
a vallásos-keresztény élet felbomlása terén előidézett, annak a kí
sérletnek rovására írandók, hogYamegváltott természeti adottsá
gokkai egy velük együtt meg- nem változott szellemi magatartás
srerint, az individualízmus formáinak meefelelően próbáltak gaz
dálkodni. Ez utóbbit egyéhként az Újkor .ielloezetes tula.idonsázn
ként kell elkönyvel nünk. Emellett egy előítéletmentesbeállítottság
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világosan előírja az utat. amelyen a kultura teremtő emberi tevé
kenvségnek és a kultura teremtésében együttműködő vallásos-ke-
resztény tevékenységnek haladnia kell.

A szóban, "Atomkorszak" az előbbi állítás is kifejezésre jut.
A régi felfogás szerint ez a szó, .atom" ugyanazt jelentette, mínt
az "individuum", nevezetesen: végső, oszthatatlan nagyság. Az
atomot éppúgy a testek világának végső és oszthatatlan részeként
tekintették, mint ahogy az individuum az emberek világának végső
és oszthatatlan része volt, amelynek a többi mellé rendeléséből az
egész összetevődött.Ez a felfogás közben tévedésnek bizonyult. Az
atom nem a végső és oszthatatlan nagyság, hanem maga is sok
építő elem egyberendeltsége, csodálatosan finom szerkezett el, Nem
.egyéni sors, hanem a maga belső ezerkezetével és láncreakciókra
való alkalmasságával a többire van beállítva, tehát pontosan az
-ellenkezője annak, amit az Újkor a maga világképében "atomon"
és "ilJdividuumon" értett. Az anyagvilág fe,lépítéséről szóló el
képzeléseink megváltoztatását már végrehajtottuk. A széles ré
tegek tudatába ez a szó atom, nem rnint végső, oszthatatlan nagy
ság vonult be, hanem inkább megfordítva, mint sok elem feszült
ségi egysége, amely hatalmas erőket rejt magában. Ezekkel az
erőkkel az ember a puszt ít ás érdekében visszaélhet, új, áldásthozó
kifejlesztésük viszont új feladata az emberiségnek. Ha az ember
világ felépítésével kapcsolatos elképzeléseinkben a megfelelő vál
toztatást végrehajt juk és felismerjük, hog-y az emberi társadalom
szerkezete nem a végső és oszthatatlan részeknek. az autonom in
dividuumoknak egymásmellérendeléséből adódik, hanem alkotó
eleme a személviség. amely az atomhoz hasonlóan közössézre, te
hát sokak feszültségi egységére utal, már meg is találtuk azt i
meafelelő eszmét, amely szer-int az emberi tevékenység az anyag'
világ atomáris felép itésével valódi kulturát teremthet, Ha a szó,
atomkorszak ilyen értelmet kap és az elkövetkevendő kor ezt as
értelmet meg is valósítja, akkor ennek a korszaknak kezdete egy
új nap reményteljes hajnalává válhat, mert "a probléma nem az
atomenergia - a probléma az emberi szív" (Albert Einstein).

EMBERSÉG
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Egy nap, mint rest csiga. mászik,
Zivatarként zúg el a másik.
Mindeg'll, csak ugyanoda érnek.
Mit szólna ma tegnapi éned ?

Amit éltél tisztes e1·ényben,
Csupa félség s ösztön a fényben.
S ami pelyvád hull ki a rostán,
Nem lesz színig az se gonosz tán.

Mindegy, tovazizzen az élet:
Eszmélsz, s már itt az itélet.
Szfved, agyad ostoba röggé ...
Magad így vagy amúgy, de örökké.

Nincs szánva szemednek a holnap:
Ott légy igaz ember, ahol vagy.
Most tedd, amit adatik tenned:
Az Isten rÜOllezik benned. Sík Sándor



VARHOGA'fÖ

Ejfélen, vagy virradóra, mit nem is mér már az óra,
cérna, tű fölé hajolva jó fi{Jyelnem ülve fenn,
vén karosszék hű zugában, lámpafénytól glóriásan,
mig agyamban oly csodásan, mintha ringnék tengeren:
oly zugás van, mint csigákban, mormoló mély tengeren,

s csöndje ringat szüntelen -

Ejszakákon ily varrásban mily nehéz, mély bódulás van,
reszket tőle babonásan lelkem alján félelem -
Lásd, hűséges szívü társam itt is és az elmulásban:
ez maradjon mind utánam: búsuló folt ingeden,
s mind a sok-sok gyógyító folt nagybeteg-bús ingeken

Es a vásott mosókelmék, új ruhák közt, mint a félénk,
rusnya, lompos, rút cselédkék . " - Bennük éled életem
egy darabja, s fogytán fogyva mintha orsón csavarodva
észrevétlen leiorotma a jonállal életem,
mint a k6cnak kúsza szála, halálosan szétzilálva.

szakadozva nesztelen ...
Kárpátll Csille

illSDEKLÉS

Kedveseim, kérlek: bocsássatok meg árva fejemnek,
hogy aranyosmivü csésze helyett csunya, csorba csuporrá
lettem a nagy Füzekas keze közt, kerekedve Iwrongján, ..
Kedves Anyám, ki kemény kezeiddel erősre neveltél;
látod-e, mint tÖl'ik össze erőm nyomorult mogyoróként
lomhasulyú kalapácsok alatt? Es
emlékeztek-e még, hogyan ívelt rég dagadozva vitorlám,
míg szeldeste hajóm a habot puhaszárnyu szelekkel,
merre derűs partként horizon fele domborodott már
messzi jövőm, ez a büszke sziget, csupa pálma-sudárral?
Csalfa igéret az integető lomb! Mormol a tenaer,
és a jövő színe, rajza fonák fata morgana módján
csalja szemem, ahogyan libegő ködön át a fején áll.
Jai, hova vert a vihar dühe? Látod-e, látod, anyácskám.
mily lekonyult rongyként csüng és csupa-víz a vitorlám?
Nézd szomorú kezemet, mily üres, mily egész-tehetetlen !
esal« libegő papiros-sajkát, IdcBi csónakot úsztat
és furacsőrü kacsát, üresen csörgő kaucsukból • . .
Igy ülök itt, zátonyra futott hajóia-töröttként,
sirva locsolgat, [iirdet a hab - Hát nézzetek énrám
és mosolyogjatok újra szelíd, szerető szemeteklcel,
sárbamerült, maszatos, szomorú-vén gyenneketekre.

Kárpát y Csilla
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ÁRVA ROZÁL
Irta Rónay György

Másfél évvel azután, hogy az élete párja meghalt, az öreg Arva Jáno:!
is átköltözött a másvilágra. Rozál egyedül maradt a házban.

A temetés után a többiek sokáig a sírok közt tereferéltek s mondogat
ták, hogy lám, szegény János bácsi is megunta ezt az istenverte világot,
bizony jobb is neki odaát a Jula nénénk mellett. A kis Rozál szlneha
gyott, kék karton ruhájában egy ideig ott ténfergett a friss hant körül:
aztán, hogy senki nem törődött vele, fogta magát s hazament. Leült ott
hon a küszöbre, fölhúzta a térdét, arra ráfektette az állát s bámult bele
az őszi napsütésbe. Mint az aranypénz, hulldogált már az akácok le
vele.

Tizennegyedik esztendejébe lépett ezen az őszön. Kései gyerek volt:
Julis, a nénje már régen férjnél Gazdik Péternél; szép, tágas házuk van
a faluvégén, föld is hozzá, a határ legszebb tizenkét holdja, tisztabúza is
megterem benne. De Péter akkor már két éve odavolt a háborúban.
Julis maga vitte a gazdaságot.

Csúnya, szeplős, lófejű lány volt ez a Rozál. Kijárta az iskolát, 8 at
tól fogva öreg édesapját gondozta; mert másfél esztendeje, talán a fele
sége után való nagy bánatában, szél csapta meg az öreg Arvát. Azóta
amolyan félember volt, húzta a lábát, s többnyire már csak a napon sze
retett sütkérezni. Rozál főzött, takarított rá, ahogy éppen tudott. Mert az
öreg sehogyan sem akart átmenni Julisékhoz. "Itt éltem anyátokkal öt
ven esztendeig, itt is akarok meghalni - mondogatta - én innét el nem
pártolok, hacsak nem a temetőbe".

Nem erőltették; s lám el is pártolt hamarosan. Rozál nézte, hogy
hullnak a levelek, nagyokat keringve, lassan, mintha minduntalan meg
akarnának állni a levegőben. Aztán csak libbentek egyet s hirtelen le
estek.

Arra riadt, hogy valaki jön. Julis jött, a nénje. Megállt előtte s az!
mondta:

- Te meg mit gubbasztasz itt, mint a beteg túzok? Itt nem marad
hatsz, apádat is csak irgalomból tűrték eddig a házban. Szedd a cókmó
kodat s gyere, nálam ellehetsz. Még hasznodat is vehetem a ház körül.
meg kint a földön.

Rozál batyuba kötötte hát a holmiját s ment szótlanul a nénje
után.

Ketten éltek a házban, jó egyetértésben. Még csak szóváltás sem
volt soha köztük. Julis parancsolt, s Rozál megtette. amit parancsoltak
neki. Keveset beszélt, még kevesebbet evett; ha nagy dologidőben nem
értek rá főzni, napokig elrágódott egy karaj száraz kenyéren. A Juli!'!
levetett ruháit kapta meg; kicsit bő volt neki, de azért már viselhette,
mert erősen megnyúlt, nagy, csontos, hallgatag lány lett belőle. Julis
néha elnézte a tornácról , ahogy a trágyát hordta, vagy kapával a vál
lán kifelé indult a határba; arra gondolt, itt tartja magánál egész éle
tére, ennél úgysem kaphat olcsóbb cselédet; s ugyan ki venne el egy
ilyen rusnya lófejút? Meg aztán koldús is, nincs ennek semmije, még
egy vánkoscihája sem; az öreg Arva után nem maradt más, csak egy
csorba tükör, amiben borotválkozni szokott; még az egy szál ruháját is



magával vitte a sírba. Csoda, hogy éhen nem vesztek Rozállal az utolsó
esztendőben.

A Gazdik-portán nem látszott meg, hogy nincs fétfi a háznál. Julis
sem félt a munkától, Rozál meg dolgozott látástul vakulásig, húzta az
igát, akár az ökör; ment az eke után, hordta a zsákot, nem akadt olyan
férfi-rnurika, amit nehéznek talált volna.

- Aranyat ér neked ez a lány - mondogatták Julisnak irígyen a
falubeli gazda-asszonyok, akik maguk is férfi nélkül kínlódtak, s még
ez volt a jobbik, mert olyan is került koztük, aki csonkán, lábatlanul,
vagy vakon kapta vissza az urát. - Csak vigyázz is rá, nehogy egyszer
csak elcsalják aházadtól !

- Ezt ugyan nem! - nevetett Julis ilyenkor. - Nem gondol ez a
legényekre ! Meg aztán Idnek is kéne ez a rusnya, mikor annyi eladó
lány van!

Igaz is, lány volt elég, de legény annál kevesebb. Aki felcseperedett,
azt vitték. Jó, ha hírt tudott adni magáról.

Pétertől is jött egy-egy koszos, gyűrött tábori lap, vagy üzenet néha
napján. Aztán sokáig nem jött semmi. Vége lett a háborúnak, szállín
gőztak haza az emberek. Olyan is, aki vele együtt szolgált. Mondták, hogy
fogságba esett.

Julis keményen viselte a sorsát. De azért este, ha bezárkóztak, már
volt úgy, hogy elővette a szekrényből a Péter fényképét és sírt egy ki
csit fölötte. Rozál csak nézte, nézte bambán, lógatta a csunyá lófejét és
nem szólt egy árva szót sem.

De ez is elmult. Egy délelőtt, tél utóján, lélekszakadva rontott be a
Mártonék kis Zsigája.

- .'Julis néném, édesanyám azt üzeni, látta a tulajdon szemével. jön
a Julis néném ura.

De míre befejezte, már ott is állt a küszöbön az ember. Borostás volt,
sovány, beesett szemü, S öreg, nagyon öreg.

Hanem aztán egy-kettőre visszafiatalodott. Kihízlalták; a bajusza is
olyan kackiásan állt, mint régen: Utána néztek menyecskék, lányok, ha
glancos csizmában végigmént a falun. S mondogatták:

- No, ezen a Péteren aztán nem látszik a háború, nyomorúság. Bez
zeg az én szegény Janimon, a féllábával ...

Tavasz volt, sűrű, párás, zsúfolt tavasz. Gőzölgött benne a világ.
Rozál a trágyát hányta villával az istálló előtt. Hajladozott munka köz
ben, megfeszült a csípője, himbálódzott a dereka, harangozott a szoknyá
ja. Meztélláb taposott a trágyaleves sárban, s ahogy le-legörnyedt, meg
föl-fölemelkedett, a hosszú kék karton szoknya alól kivillant vagy egy
arasznyi a lábaszárából a boka fölött. Péter a tornácon állt, az oszlop
nak támaszkodva nézte, frissen borotválva, ingujjban, mellényben, csíz
másan, A kabátot még nem vette föl, az ott volt a szobában, kikészít-
ve a székre. Lajosra készültek, lóvétel ügyében a Molnárék Ferijével. An
nak a kocsiján mennek; Péter átballag hozzájuk, onnét indulnak. S La
joson hálnak, mert holnap van a vásár. Jó lovakat szoktak főlhajtani a
lajosí vásárra.

Ahogy ott állt, egyszer csak átfonta valaki a nyakát a karjával. Julis
volt. Olyan halkan jött ki a szobából, hogy nem is vette észre. Egymás
mellé símulva álltak egy percig.

- Ha időd kerülközik, vehetnél egy tálat a cserepeseknél. Olyan kék
mázast ...

De Péter mintha nem is hallotta volna. Az asszony odahajtotta a fejét
a vállára, tréfásan egy kicsit meg is döfte a fejével:



- No, mi az, hol jár az eszed!
A férfi meg, lassan:
- Csak elnézem ezt a Rozált. Hogy mílyen koszos kis kölyök volt.

S milyen formás, sudár lány lett belőle ...
Az asszony egyszerre odébb lépett.
- Elkésel, Péter, mindjárt tizenegy, már talán várnak is ...
- Igaz - dünnyögte a férfi. Fölvette a kabátot, megcsókolta az 882-

szonyt s elment. Talán egy negyedóra sem telt el, kocsizörgés hallatszott.
Julis kinézett az ablakon. Ök voltak, Feri meg az ura; a vasúton túl el
tünt a kocsi a fordulóban. Várt még egy percet, akkor kiment a tornaera.
s lekiáltott az udvarba:

- Rozál!
A lány megfordult, letette a villát.
- Gyere csak, valamit mondani akarok. Na, gyere már!
Az lassan cammogott föl a lépcsőn és megállt előtte. A munkától

szeplői alatt kipirult kicsit a bőre. Istállószaga volt, trágyaszaga.
- Ide figyelj, Rozál. Nem mondhatsz rám semmit, jó testvéred vol

tam, magamhoz vettelek, amikor árvaságra jutottál. Akkor gyerek vol
tál, megszántalak. De most már nem élhetsz tovább a nyakamon, érted?
Elég vén vagy hozzá, hogy megállj a magad lábán. Más is van, aki sze
gény, az nem ok arra, hogy itt lebzselj a házamban. Ha más megteheti,
tedd meg te is: eredj szolgálni, ha nem tudsz egyebet. Nekem ebből elég
volt, megértetted?

- Meg - mondta Rozál. - Csak még azt a trágyát föl kell rakni ..
- Jó, azt még rakd föl, aztán készülj. Még ma délután el kell men-

ned. Különben ... Nem bánom; ne mondd, hogy rossz vagyok .hozzád:
még ma éjjel itt albatsz. Minek kódorognál késő este abban a nagy ide
gen városban. Majd elmégy holnap a reggeli vonattal; megértetted? Uti
költséget adok, meg kapsz pár koronát, hogy legyen, ha kell; aztán úgyis
rögtön helybe állhatsz... Bemégy a szerzőbe, ott egy-kettő elkommen
dálnak ... Tudod, ahol én is voltam, mikor az édesapánk szolgální kül
dött ... Legalább kitanuJod a sütést-főzést valami rendes úri helyen ...
Éppen ideje, hogy kikupálódjál ... Tudom Istenem, fogsz te még hálál
kodni nekem, hogy nem hagytalak itt buta baromnak ...

- Akkor megyek - mondta Rozál - föl rakom a trágyát.

A rügyele már kifakadtak, kis selyemzöld leveleklibegtek a fákon,
harmatosan. Egy-egy fuvalom surrant s fésülte a7. araszcs rozsokat. Mesz
sze, a hartyáni erdő fölött megjelent sárga izzással a nap. A sínek, mint
két egymás mellett futó csík, csillognt kezdtek az ala-sony töltésen.

Rozál meztélláb volt, kímélte a cipőjét. Kis batyut lóbált a jobbkezé
ben, az volt minden holmija. Sietve lépkedett, mert messze, Örkény felé
már mintha látszott volna a vonat füstje. De mikor az átjáróhoz ért.
valaki utánakiáltott :

- Rozál! Rozál! Megyek én is, várj meg, hallod!
Julis szaladt utána. Kikísérte, megváltotta a jegyét. Bejött a vonat;

akkor átölelte, megcsókolta és föltuszkolta a kocsiba. Rozál nem csó
kolta vissza; még soha senkit nem csókolt meg, őt sem csókolta meg soha
senki. Egy kir sit szédült, amikor a kocsi meglódult s a vonat elindult.
Nem nézett ki, nem integetett. Lassan elmúlt a svédülése. Akkor bement
a v()~s;h'1. hatvu iát letette a földre és leült. Kezét a térdére tette, 16feje
jobbra-balra ringott, ahogy a vicinális ütemesen zötyögtette.
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Sokáig bolyongott, amíg megtalálta Budán a szerzőt. A bejárata olyan
volt, mint egy bolté; az ajtó mellett egész hosszában fekete tábla, üveg
.alatt, rajta arany betűkkel: "Inasok. Szebalányok. Háztartási alkalma
zottak." Még más is volt kiírva, de azt már nem olvasta el. Bement. ke
reste a naccságát. Nagy, kövér, pirosarcú naccsága volt. Kikérdezte, rnít
tud, mit vállal, nagy és kísrnosást végez-e, tud-e főzni, ért-e gyerekekhez,
mik az igényei. Végül türelmetlen lett.

. - Ugyan, fiam, nem kell olyan maflának lenni! Megmondja mit kér,
.aztán slusz-pász t Néma gyereknek az anyja se érti a szavát; nem igaz?

Egy nagy szobában ültek, székeken, sorban a fal mellett. Volt, aki
minden félórában kikente a száját.

- Tudja, szívem, manapság disztingváltnak kell lennI, mindjárt más
képp kezelik az embert.

- Főképp a fiatalurak, mi ? - kacarászott a sarokban egy keseszőke,

.az is ki vol t festve.
Rozál lehajtotta a fejét, ült szótlanuk a széken, ölébe tett kézzel. Nem

is ebédelt. Délelőtt többen is jöttek szolgálóért, de még csak rá se nés
tek.

- Legalább mosolyogjon, ha kuncsaft jön! - szólt rá a naccsága.
Rozál mereven elmosolyodott, kivillantotta nagy, sárga lófogait.
- Tudja mit? Inkább ne mosolyogjon - mondta a naccsága, és a

többiek összevihogtak.
Délután, nem sokkal alkonyat előtt, bejött egy hölgy. A szoba egy

szerre tele lett a szagával. Azt mondta:
- Mindeneslány kellene. Olyan, aki mindent vállal, vigyáz a gye

rekre is, és nincsenek nagy igényei.
- Kérem, kérem - kellemkedett a naccsága - állunk rendelkezé

sére, tessék talán ...
De a höl gy nem törődött vele. Körülnézett a szobában, egyenese.

odament Rozálhoz.
- No, volnae kedve eljönni hozzánk? Három szoba, konyha, magá

nak nagyon rendes cselédszebája lesz, a bérben majd megegyezünk ...
Nos?

- Leaalább mosotyogjon, ha kuncsaft jön! - szólt rá a naccsága
Rozál fölállt, szoknyáját lesímította a kezével.

- Hajlandó beállni a nagyságos asszonyhoz? Most azonnal? Ugyebár
most azonnal? - fordult a hölgyhöz.

Az bólintott, s Rozálra nézett.
- Jó helye lesz, meglátja. Mi az alkalmazottat családtagnak tekint-

jük.
Rozál lehajolt a batyujáért s ment a hölgy után.

Nagy lakás volt, rengeteget kellett dolgozni, míg rendbetette az em
ber. Az úr ügvvéd volt s egész nap a városban járt. A nagyságos asz
szony perzsaszőnyegekkel és arannyal kereskedett. A gyerek elhagyatot
tan ténfergett a lakásban. Anyja néha levitte magával a kávéházba.
Nagy lármával jöttek aztán haza, a gyer~ toporzékolt, a nagyságos asz
szony pofonütötte, közben különféle emberekkel tárgyalt, akik szőnyege

ket göngyöltek ki az előszobában, veszekedtek, hogy hamisítvány-e vagy
igazi, vagy karkötőket pakoltak ki, és a nagyságos asszony idegeskední
kezdett, sikoltozott, a homlokához kapott:

- Jesszus Máriám, meg kellőrülni ettől a kölyöktől ! - Akarjánál



fogva kilódította a konyhába. - Vigyázzon rá, Rozál, be ne engedje;
érti, nem birom, nem birom!

A gyerek leült a sarokba a konyhaszékre, konok tekíntetsel figyelte·
Rozált. Később lemászott a székről, melléje sompolygott és teljes erejéből

belerúgott.
- Te rohadt dög! Te büdös paraszt! - kiáltotta.
Aztán vadul, rázkódva sírni kezdett. Odavetette magát a konyhakőre.

a lány lába elé, átkulcsolta a lábát, beletemette arcát a szoknyáiába és
zokogott. Rozál lehajolt érte, csontos karjába vette, bevitte a szobába és
lefektette.

Az úrnak gondjai voltak. Sokszor veszekedtek is.
- De Rita kérlek, az így mégsem mehet tovább, itt valami rendet

kell teremteni, ezek a te ügyleteid ... És utóvégre a magad ura vagy, de
a formák ...

Az asszony sikoltozott.
- Válni akarsz! Tudtam, válni akarsz, csirkefogó ! Hát jó, váljunk

el, vedd el a cafrádat, de a gyerek ...
Mindegyík ragaszkodott a gyerekhez; utána kibékültek, mert vendé

geket vártak vacsorára. Rozálnak le kellett szaladnia felvágottért. süte
ményért. Nem adtak elég pénzt, éppen nem volt a háznál, Rozál a magáé
ból pótolta, pedig mindig tartoztak a bérével.

- Vegyen huszonöt téliszalámít, zsúrkenyeret, húsz minyont ... öten
leszünk, mindenkire számítok kettőt. .. .

- Anya, nekem ls vegyél minyont - siránkozott a gyerek.
- Most nem kapsz, nem lehet. Gyereknek semmi dolga a felnőttek

közt ...
Rozál vett a gyereknek a maga pénzéből, eléje tette, titokban, hogy

az anyja ne lássa.
- Ezt tőled kaptam? - kérdezte a kisfiú.
- Anyukádtól - mondta csöndesen Rozál.
- Nem - mondta a kisfiú konokul. - Hazudsz, mert én tudom.

hogy tőled kaptam. Te hazudós disznó!
S hirtelen az arcába vágta a mosogatórongyot,
- Nesze! Amiért ilyen hazudós vagy !
A rongy lehullott a földre. Rozál fölemelte, ráakasztotta a gáztűz

hely szélére. Arcán a lámpafényben csillogott, mint a verejték, a rongy
mocskos leve. Le'akarta törülní, de akkor a kisfiú odaugrott hozzá, föl
kapaszkodott a nyakába, forró kis arcát szenvedélyesen odaszorította ta
padós, szennyes Iétől nyirkos bőréhez és fülébe súgta:

- Ne haragudj, Rozál ... Hiszen én csak téged szeretlek a világon .
Es soha többet nem bántalak, amiért az anyukám olyan gonosz hozzám .

Akkor már több mint egy éve volt náluk. Minden vasárnap kime
nője lett volna, de a nagyságos asszony délután moziba ment, az úr meg
kávéházba. Nem akarta egyedül hagyni a kisfiút, hát inkább otthon ma
radt. Beültek a cselédszobába, ott ültek egymás mellett az ágy szélén
csendesen, míg be nem alkonyult.

Osz elején, másfél évvel azután, hogy helybeállt. Rozál nekiült s
levelet írt haza.

"Kedves néném Julis !
Tudatom veled, hogy hejben vagyok és nagyon jó helyem van. T!!en

finom urak. Nekem semiben híjányom nincs, mejhez hasonló jókat kíván,

szeretö húgod:
Arva Rozál."



Délután, mikor a kisfiúval sétálni ment, bedobta a levelet. Szél fújt,
nagy halom őszi levelet söpört valahonnét csörömpölve az utcán. Rozál
nak eszébe jutottak a sínek, hogy mílyen szépen csillogtak akkor reggel,
amikor eljött a falujából. Hűvösödött már, összefogta magán a kendőt.

Kézenfogva mentek hazafelé a kisfiúval. Éppen akkor gyulladtak meg
a lámpák. Egyszerre hátbavágta valaki. .

- Né, a Rozál! Az Arva Rozál!
Tera volt, a Süttőék Terája. Az is Pesten szolgált, Hogy eddig nem

találkoztak, mikor ő már majd egy éve itt van! Nem szokott kimenni
vasárnap aNyugatihoz ? Mind ott korzóznak; no majd most vasárnap
kibeszélik magukat, ötre várja az őránál a banánszigeten.

Tera akkor míndjárt faggatni kezdte: milyen a helye, mennyit fizet
nek, mi a dolog.

- A, bolond vagy te, Rozál! Annyiért én a kisujjamat se mozdíta
nám meg! Kihasználnak azok téged, és még a béred se adják meg ren
desen! No megállj, majd én szerzek neked olyan helyet, hogy mind a
tíz körmöd megnyalhatod ! Ha hazamégy, egy-kettő ki vele: vagy emel-'
nek, vagy felmcmdsz.

- Nem lehet - motyogta Rozál. - Mi lesz a Buksival ?
- Mi az a Buksi?
- Hát a gyerek!
- A gyerek? - kacagott Tera. - Mit fáj neked a más kölyke? Aki

világra hozta, törődjön is vele! Még a kutya is maga törődik a kölyké
vel!

- Nem úgy Van az ...
Nem tudta volna megmondani, hogy van. Szerencsére lányok, legé

nyek jöttek. környékbeliek, szomszéd falubéliek.
- Nahát! Az Arva Rozál! Alófejű Arva Rozál! s örvendeztek neki,

vihogtak, hajladoztak, kacarásztak este nyolcig. De Rozál nem nevetgélt,
nem is értette, min mulatnak; csak álldogált, vagy sétálgatott velük, me
rev derékkal, mint egy facövek, lófejét ingatva, szótlanul, mintha ott se
volna.

Még kétszer-háromszor elment a Nyugatihoz. Már mind tudták, mí
lyen a helye, és hogy nem akar fölmondani. Mikor föltűnt az utcán, szí
káran, csontosan, az ócska berlíner-kendőben, azzal fogadták:

- Jön a Buksi Rozálja!
A következő tavaszon Tera hazament.
- Édesanyám írta, kellek otthon a nyári munkára, Meg aztán őszön

úgyis megesküszünk a Jóskával ...
Attól fogva Rozál sem járt többé a Nyugatíhoz,

Osszel egyszerre két levelet kapott. Az egyiket Tera írta; ezt olvasta
el először. Hogy megvoJt a lakzi, de közben Rozálról sem feledkezett el:
van itt egy katonaviselt derék özvegyember a faluban, nemrég költözött.
ide, három kis gyereke van, asszony kéne a házhoz, s három ilyen buk
síért, meg egy ilyen megállapodott emberért megéri, hogy otthagyja azt
az egy Buksit.

A másik levél pedig így szólt:

"Kedves Rozál kisasszony,
Megbocsásson, hogy ismeretlenül soraimmal háborgatni bátor va

gyok. Sok jót és szépet hallottam Magácskáról kedves barátnéja, Süttő

Terézia kisasszony részéről. Melynek alapján bátorkodtam magamnak bá-
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torságot venni arra, hogy kegyedet soraimmal felkeressem. Negyvenhá
rom éves özvegy ember vagyok, három gyermek édesapja, kik édesany
jukat szomorú betegségben elvesztették, az én kedves első feleségemet;
kinek emlékezete legyen áldva. Hideg otthonomban a Magácska kedves

. melegsége tudna nekem s kedves gyermekeimnek szíves állapotot hozni.
Bátorleodom tehát azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulni kegyedhez, vol
na-e szívében hajlandóság egy katonaviselt komoly felnőtt emberrel életét
megosztani és neveletlen gyermekeinek elhalálozott édesanyjuk helyett
édesanyjuk lenni. Szíves válaszát várja kegyedtől reménykedve tísztelő

híve és kezének kérője:

Banes István asztalos mester.
U. I. Egyben tudatom anyagi helyzetemet, mely szerint teljesen fel

szerelt múhelyem van itt helyben és hozzá másfél hold szölőrn, mit most
szereztem, a hartyáni határban."

Rozál a szebájában ült, kétszer, háromszor is elolvasta a levelet. Egy
derék, megállapodott ember, aki feleségül kéri. Banes István asztalos
mester. Vége volna a küszködésnek, Biztosítva volna haláláig. Maga elé
meredt, karját a térdére, arcát a tenyerébe támasztotta. Akkor halkan,
félénken kinyílt a cselédszoba ajtaja. A fiú állt ott, Buksi, a már na
gyocska, sovány, ideges Buksi. Azt mondta:

- Anyuka megszökött egy illetővelIsztambulba.

Olyan halkan mondta, hogy Rozál először nem is értette. Csak akkor
fogta föl a szavait, mikor a fiúcska már ott ült mellette a cselédszeba
nyikorgós, vassodronyos ágyán, és lassan az ölébe hajtotta a fejét.

- Rozál, te ugye nem vagy olyan, mint anyuka? Te ugye soha nem
hagysz el engem ?

- Nem, - mondta Rozál. Érdesen, reszelősen felelt, mintha berozs
dásodott volna a torka az évek folyamán. - Én soha nem hagyom el a
kis urfit.

Az úr hangja hallatszott a konyhából.
- Rozál? Hol van, Rozál kérem?
- Itt vagyok - felelte. Fölállt, lesímította a szoknyáját, kiment a:

konyhába.
Az úr fején csillogott a konyhai lámpa világa. Füle fölött kétoldalt

volt némi kis haj, pár őszes tincs; a feje többi része egészen kopasz volt,
alul, körben, rózsaszínes, fent, a tetején furcsa halottsárga. Arca is puf
fadtan fakó. Halántékán finoman gyöngyözött a verejték. Zavartan, elve
szetten állt a lámpa alatt, szemüvegét törölgette.

- Azt akarom mondani, Rozál kérem... A feleségemre egy ideig
nem számíthatunk a háztartásban ... Magának kell ellátni mindent, mínt
ha maga volna a háziasszony... Tekintettel a nagyobb munkára és fe
lelősségre, ezennel felemelem a fizetését... Elsejétől visszamenőleg...
Mennyi is volt eddig magának? Persze, nagyon kevés, azt sem kapta
meg rendesen ... Hiába, ilyen körűlmények között... Szóval adok magá
nak havonta huszonöt pengót . .. Nem, harmincat, Rozál, harmincat ...
Harmincötöt . .. Csak vigyázzon erre a Buksira ...

Megsímította a gyerek arcát, mert az közben odatipegett hozzájuk;
hangja elcsuklott, furcsa hörgés szakadt föl a melléből ; válla megrázkó
dott; megfordult és kisietett a konyhából. .

Buksit már nem Buksinak hívták, hanem Ervinnek. Iskolába járt;
reggel ment el, délben jött haza; szerette a számtant, mérnök akart lenni,
Az ügyvéd úrból igazgató úr lett; dolgozószobájában szanaszét levélpapí~
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rok, boritékok hevertek: "Bel -és Külkereskedelmi Vállalat. Igazgatóság".
'Egy délelőtt váratlanul beállított az úr testvére. Szakasztott az úr

mása, de ennek haja is volt. Hosszas, izgatottan viattkoztak odabent; az
ajtót nyitva hagyták, minden szó kihallatszott a konyhába.

- Az ilyen gründolásoknak többnyire ez a végük. Megmondtam ne
ked, de te nem hallgattál rám.

- Lehetetlen. Mondom, hogy lehetetlen! Egy tőkeerős vállalkozás
csak úgy egyik napról a másikra ...

- Először is nem tőkeerős. Másodszor az ilyen tőzsdei krachok .•. '
- Szóval szerinted menthetetlen .
- Optimális esetben börtön nélkül Rosszabb esetben ...
Ekkor, végre, becsukták az ajtót. Később az úr testvére, elment. Az

úr sokáig járt fel-alá a szobájában, Rozál egy órán át hallotta a lépé
seit. Majd fiókokat nyitott, csukott. Utána sokáig csönd volt. Rozál ak
kor leszaladt a fűszereshez, mert nem volt paprika a háznál.

Mikor visszament, nekilátott a főzésnek. hogy készen legyen az ebéd
kettőre, mire Ervin úrfi hazajön. Bent megcsendült a telefon. Csengett,
csengett, de nem vette föl senki. Egy negyedóra mulva újra csengett.
Aztán egy újabb negyedóra mulva ismét. .

Rozál azt gondolta: "úgy látszik, amíg odavoltam, az úr elment ha
zulról." Benyitott a dolgozószobába. A telefon még egyet rikoltott, aztán
elhallgatott. Az úr ott fékült ráborulva az íróasztalra, a Bel- és~ülke

reskedelmi Vállalat eimkés papírjaira. A fehér levélpapiron vörös patak
ban kanyargott a vér s az asztal szélén ütemesen csöpögött le a földre.
Olyan egyhangúan, mint egy vízcsap, A fejtől nem messze, az íróasztal
barna lapján, meg két sötétkötésű könyvnek a fedőlapjánkülönös, szap
panyhabszerű kis pamacsok fehérlettek, fehérjükben vékony piros szá
lakkal.

Rozál lement aházfelügyelőhöz.

- Krámer úr kérem, legyen szíves, intézkedjen, amit kell. Az úr
megölte magát, míg én lent voltam a boltban.

A házfelügyelő ismerte a családot. Először az úr testvérének telefo
nált a bankba, ahol igazgató volt.

Ervin három napig a nagybátyjánál lakott. Mikor a halottat elvitték,
Rozál nekíállt, hogy fölsúrolja a parkettot s eltüntesse a szebából a vér
nyomokot meg a szétfröcskölt agyvelő darabjait. De a temetés után
mégsem ide gyűltek, hanem a szalonba. A bankigazgató azt mondta:

- Kedves Ervin fiam, legcélszerűbbnek látnám, ha intézetbe men
nél. Azt hiszem, neked is jót tenne a környezetváltozás. ez után a meg
rázkódtatás után ...

- Itt maradunk Rozállal - felelte a fiú. - Nem akarok elmenni
innét sehova.

- De Rozál talán szívesen hazamenne a falujába Végtére is nem
lehet íl!y rendelkeznünk egy független ember sorsával .

A fiú felelet helyett kiment a konyhába.
- Rozál, ugye itt maradsz velem?
Rozál éppen a temetés utáni villásreggeli edényeit mosta el. Felnézett,

egyik kezében a ronggyal, másikban egy kistányérral.
- Ifen, maradok - mondta érdes, rekedt hangján, és szeplős, csú

nya Iéfe íével 'rábótintott,
Az il'az/tató eltűnődött,

- Hát, ha mindenképpen így szeretnéd ... No, majd még beszélünk
a dologról. Utóvégre nem azért lettem a gyámod, hogy erőszakoskodjam
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veled. Ismered a fölfogásomat: mindenkinek a maximális egyéni szabad
ságot. Azt hiszem, nem lesznek diferenciáink egymással.

Másnap délelőtt, míg Ervin iskolában volt, ismét becsöngetett. Be
hívta Rozált az úr volt dolgozószobájába.

- üljön le kérem - mondta és belevetette magát az egyik karos
székbe.

Rozál is leült, félszegen, éppen csak a fotöj szélére. Térdére tette a
kezét és csöndesen várakozott. Az igazgató mintha gondolataiba merült
volna. Végre mégis elkezdte:

- Nézze, kedves Arva Rozál, nyíltan beszélek magával; olyan régen
van a háznál, hogy valósággal családtagnak tekinthetjük. Hiszen tanúja
volt ezeknek a sajnálatos dolgoknak, ezeknek a tragédíáknak, amelyek
szegény öcsém életét földúlták . .. A sajátos viszonynál fogva, amelyben
az unokaöcsémmel került, ugyebár... Hogy is fejezzem ki magam ...
Attól fogva, hogy szegény Rita sógornöm azt a meggondolatlanságót el
követte. Ervin csodálatos módon úgy ragaszkodik magához, mintha az
anyja volna; mondhatnám maga az egyetlen lény a világon, kedves Rozál,
akihez ragaszkodik. Ert engem ?

.- Igenis.
- Mert ha nem ért, ha túl elvontan fogalmazom meg a dolgot, csak

szakítson 'félbe nyugodtan, mondja, hogy nem érti. Megértette?
- Igen.
- Ervin ragaszkodik magához. Zsarnoki módon ragaszkodik, hogy

helyesen fejezzem ki magam. Gyermeki naivsággal egyszerűen igényt tart
a maga életére. Ertí, kérem, mit mondok? Magának nem volt magán
élete, nem lehetett magánélete. Ez a szegény anyátlan gyermek ... No de
hagyjuk ezt. Arról van szó, hogy maga hajlandó-e továbbra is vállalni
ezt az áldozatos szerepet az unokaöcsém mellett. Ez a kérdés. f:rti ?

- Nem értem, kérem.
Az igazgató türelmetlen mozdulatot tett.
- Ej, kérem, az a kérdés, hogy marad, vagy nem marad.
- Maradok.
- Nahát, akkor ezzel végeztünk. Maga itt marad, gondoskodtk az

unokaöcsémről. A bérét tőlem fogja kapni. A lakást én fozom fenntar
tani, maguknak azzal semmi dolguk. A háztartás költségeit én fedezem.
Tőlem kapja a pénzt, nekem számol el. Megértettük egymást? Egyéb
ként minden marad a régiben.

- Igenis,
- Az unokaöcsémnek azonban nincs szükséze három szobára. Egy

szeba természetesen az övé. Magának ott a cselédszoba, remélem meg
feJe1.

- Igenis.
-- A másik két szebára én tartok igényt. Bizonyos célokra. bízonyos

hivatalos célokra, érti, bizonvos megbeszélésekre, időnkint igénybe fo
gom venni azt a két szobát. Ha valamí kívánságom van ezzel kapcsolat
ban, azt előre közlöm magával. Ertette ?

A lépcsőházból még egyszer visszajött.
- Ha külön munkáia votna. azt opr<;"e küiön meafizetern m;lp:>n"k.

Bs ha esetleg a feleségem feljön vatamilven okból. mondiuk meetáto
gatni az unokaöcsémet. maga nem tud semmit. ~rti? Akármit !<:{>rdpz
nek, maga nem tud semmit. Na, Isten vele. Rozál. Ha valami baj van,
csak forduljon hozzám bizalommal. Isten áldja, fiam, Isten áldja ...



64.1

Igy éltek éveken át. Rozál egyre csontosabb, egyre szikárabb lett.
'Kezdett őszülni a haja. A sok munka elnyűtte. Húsz évvel többnek lát
szott a koránál. Ha beszélt, kivíllogtak nagy, sárga Iófogaí. Nagy 16fejét
ingatva járt az utcán, a lépcsőházban, az udvaron, a gangon. Ez volt az
ő világa. Ismerőse nem volt. Levelet nem írt, nem kapott. Senkije nem
volt ezen a földön. .

Ervin elvégezte a gimnáziumot, leérettségizett, beíratkozott az egye
temre. Szótlan, tűnődő, ideges fiatalember lett belőle. Néha köhécselt.
Nagybátyja elvitte egy tüdőszakorvoshoz. Az megállapította, hogy kez
dődő csúcshurutja van.

- Elsősorban a városból kellene kiköltöznie. Valahova a budai he
gyekbe. Gyengetüdejűekneka jó levegő fél egészség.

A bankigazgatónak volt egy kétszobás, kertes villája a Farkasréten.
Azt fölajánlotta a fiúnak: költözzék oda, a ház úgyis üresen áll, legföl
jebb ha a nyári hónapokban töltenek ott pár hetet. No de a nyaralast
majd megoldják másként. Egyelőre Ervin egészsége a legfontosabb.

A bankigazgató már túl járt a hatvanon. Nem volt szüksége már
diszkrét tárgyalásokhoz a lakásra. Ervin kiköltözött Rozállal a Farkas
rétre, nem messzire a temetőtől. Osz volt, avarszag. köd; langyos, szo
morkás ősz. Ervin szorgalmasan járt az egyetemre. Nem mérnöknek írat
kozott be, hanem rm'fvészettörténésznek a bölcsészetre,

- Tudod mít, Rozál? Jövőre, vagy két év múlva elmegyünk Olasz
orszáaba. Te is velem jössz. Megnézzük Firenzét, Assisit, Rómát, Siénát...
Vilásot fogsz látni, Rozál ...

Esténkint Rozálnak ott kellett virrasztania mellette a szobában, s
nézegetnie sorra a rengeteg könyvet, amit Ervin hazahozott: festménye
ket, szobrokat, épületeket. Fájt a háta, égett a szeme, sajogtak a csont
jai. Gépiesen ismételte. valahányszor Ervin új lapra fordított:

- Jaj de szép ... Istenem, de szép ...
Néha olyan fáradt volt, hogy nem is látott semmit. De erőt vett ma

gán, elhessentette magától a ködöt; ránézett Ervin vékony, ideges ar
cára, erre a kicsit lányos, kicsit elgyötört, finom, sápadt arcra, s ilyenkor
nazy, ernyedt békesség terjedt el benne. Homályosan arra gondolt: mi
volt az élete? Dolgozott. dolgozott. Mindig másnak. Mindig másokra.

Mi volt az élete? Nem is volt élete. Ez az élete itt, az a fiatalember.
Ez a kisfiú, aki az arcába dobta a mosoaatórongyot, Aki megverte őt és
sírva a karjába borult, amiért az édesanyja olyan gonosz volt hozzá.

Ahogy így elnézte ezt a kettős képet: az olasz templomokat rnutogató
fiatal férfit, meg a hajdani zokogó, vad, kétségbeesett kisgyereket: sze
rette volna mezsírnosatní. Néha olyan erős volt benne ez az érzés, hogy
önkéntelenül meaemelte a kezét. De aztán szerény cselédmozdulattal ujra
visszaejtette az ölébe. .

-.Egy este Ervin ecvszerre odafordult hozzá.
- Mondd csak, Rozál, rnit szótnál hozzá, ha megnösülnék ?
Rozál rábámult, olyan elképedve, hogy a fiú elnevette magát.
- No ne félj, öreg Rozál, messze vagyunk még attól! Csak tréfál

tam! Különben is - tette hozzá eltűnődve - ha megnősülnék. velem
maradnál. ('fYY. aho"vfln edn;!!. Hová is mennél, nem igaz?

E'l lanozta tovább az albumot.
De Pozálnak mintha mearebbent volna a szívében. Igaz: hová

menne? Nincs hová mennie, üres előtte a víláz. El'Yszer csak vége van,
nincs tovább. és ő belehullik a semmiségbe. Odaadta az életét ennek a
fi(mak. Ha visszaadták neki, mit csináljon vele? Ezzel az ő elfáradt, el
öregedett, elcsontosodott életével?



ls' amíg Ervin ruháit kefélte, tűnődve, szorongva szimatolta a fiú
esebkendöín az idegen kölnivíz illatát. Néha leült ilyenkor és hosszan
maga elé bámult. Vajon milyen lehet a lány, aki elveszi tőle Ervint ':
Megpróbálta maga elé képzelni. Hol szőkének látta, hol barnának, hol
kék, hol fekete szeműnek, a hangját hol bársonyosan mélynek, hol vidám
madárcsacsogásnak. Csak olyan lenne, aki megérti, úgy, ahogyan ó meg
értette. Olyan, aki mindent oda tud adni érte, ahogyan ő odaadott mín
dent, Hiszen annak, akihez gonosz volt, akitől elszökött az édesanyja, soha
nem adhat eleget, aki szeretni akarja ...

De Ervin sokszor ideges volt, kedvetlen és szomorú. Rozál érezte.
hogy a lány nem olyan, amilyennek lennie kellene.

Már a második őszön laktak a Farkasréten a víllában. Alkonyat volt.
ilyenkor a temető felől leszáll a köd; könnyezni kezdenek az ágak. Csön
gettek. Egy fiatal nő állt az ajtóban, fekete, kékszemű nő. Ervint kereste.

De Ervin már jött is. Izgatottan félretolta Rozált; ajtót nyitott, be
vezette a lányt:

- Hagyd csak, Rozál, majd én... majd én ...
Az előszoba egyszerre tele lett az Ervin zsebkendőinek idegen illa

tával.
Tíz percig sem tartott az egész. Könnyű macskaléptek surrantak át

az elöszobán, kattant az ajtó, a könnyű kis sarkak, távolodva, végigfu
tottak a kapuhoz vivő keskeny aszfalt úton, a bukszus-sövény közt, aztán
erősen becsapódott a kapu. Utána nehezebb férfi-léptek, ugyanígy vé
gig az előszobán, a kerten, a kapuig, s egy név, rekedt, riadt kiáltás.
tompán a ködben, kétszer egymás után:

- Judit! ... Judit ...
Sokáig állt a vasrácsos kapunak támaszkodva. Aztán megfordult, s

visszament a házba. Késő estig ült a sötétben, és Rozál nem mert be
menni hozzá. De amikor az óra kilencet ütött, mégis benyitott.

- Hozhatom a vacsorát?
A fiú megmozdult a karosszékben, a sötétben.
- Nem - mondta tompán, messziről. - Nem kérek vacsorát.
Aztán, mikor Rozál hátralépett:
- Ne menj el, Rozál. Maradj itt. Gyere ide, ülj ide a rekamiéra. Én

is melléd ülök, Rozál. Jó, ha itt vagy; olyan nehéz az embernek egye
dül. .. Olyan nehéz .. ,

És mintha valami tűrhetetlen súly húzná lefelé, ültében lassan le
hajtotta a fejét Rozál ölébe. Arca az öreg lány kezén pihent; és Rozál
érezte, hogy a fiú szeméből melegen szivárog a könny a kezére. Akkor
ft másik kezét lassan, félénken a fiú fejére tette, először alig érintve
a haját, aztán egészen ráejtve érdes, pókos Greg kezét, s elkezdte símo
gatní, mint egy kisfiút.

Talán egy órát is ültek így. Aztán a fiú fölegyenesedett.
- Késő van, Rozál. Fáradt lehetsz. Menj szépen aludni, Én is le

fekszem lassan. Megpróbálok aludni. Altatót is veszek be, fáj fi fejem ...
egy tabletta Evipánt ... Ugye hozol egy pohár vizet hozzá ?

Rozál reggel ötkor kelt. Először mindig takarítani szokott a, nap
paliban. Mint mindig, most is be akarta csukni az ajtót, hogy ne zavarja
a fiút, aki a szomszéd szebában aludt.

A nappaliban égett a villany. Hunyorogva nézett be a sötét szornszéd
ba. Csönd volt. Rozál maga .sem tudta, míért más ez a csönd, mint más-
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kor, A fiú míntha görcsbe merevedett volna, és a takarót lerugta magá
ról.

Lábujjhegyen odament hozzá, hogy betakarja, nehogy megfázzék.
De akkor valami küiönös, félelmes bizonyosság támadt benne, hogy

nem kell betakarnia, mert soha, soha nem fog megfázni többé.
Az orvos, akit áthívott egy közeli bérházból, sokáig nézte az asztal

kán a feltört három fiolát. A pohár vízből nem hiányzott több három
ujjnyinál.

A szobában, az egész házban még míndíg ott lebegett az a különös,
fanyarkás, rebbenő illat, amit a lány hagyott maga után alkonyatkor.

A temetőben a bankigazgató, mielőtt beszállt volna az autójába, oda
intette magához Arva Rozált.·

- Maga, fiam, holnap délelőtt jőjjön el hozzám a bankba. Tudjuk,
milyen hűségesen szolgálta szegény unokaöcsémet. Nyugodt lehet, nem
fogunk megfeledkezni magáról. Kap majd annyit, hogy vehet rajta ma
gának egy-két holdat otthon.

Az autó elsuhant, a gyászolók elmentek. Kevesen voltak: a családból
csak a bankigazgató, s kívüle a fiú néhány egyetemi társa. Kora dél
után volt, alacsony, ólomszürke éggel. Szitálni kezdett az eső. Az út las- .
san megfeketedett, mintha azt is bevonták volna fekete posztóval.

Arva Rozál fázott, összevonta magán a kendőt s elindult gépiesen
lefelé a lejtőn. Egyre sötétebb lett. Most már mindig ebben a nyirkos
sötétségben fog menni, egyedül. Mi lesz vele? Ráncos arcát finom kis
tűivel szurkálta az eső. Vehet egy-két holdat otthon? Neki már nincs
otthon a földön. üres rnínden, ő is üres, az egész élete üres lett. Megy
lefelé a temető mentén az úton, egy üres Arva Rozál, akiben nincs már
semmi.

Elment a ház mellett, ahol laktak, és eszébe sem jutott, hogy betér
jen. Lábai mintha ólomból lettek volna. Nemcsak a lábai: az egész teste,
Mintha egy halottat hurcolna az ölében. Egy halottat, úgy, ahogyan há
rom napja az élő pihent az ölében. De hiába akarná megsímogatní: -nín
csen. Az élők akkor a legsúlyosabbak, amikor már nem élnek.

Világosabb városrészre ért, ahol több a lámpa. A járókelők meg
megfordultak, nézték ezt a csúnya, szíkár öregasszonyt, ezt a lófejű, im
bolygó árnyékot. O nem vette észre, hogy nézik. Csak ment, át Budán,
át a hídon, át Pesten, az idegen, sosemlátott városban, míg egyszer csak
úgy érezte, hogy már nem bir tovább menni.

Kis téren állt. A tér sarkán templom; gyenge fény szűrődött ki a
kapuján. Végre valahol leülhet. Ülhet békén, nem kérdezi senki, mít
akar, honnét jön. Belemerülhet a homályba. A semmiségbe.

Bement és leroskadt az egyik padban. Sokáig nem nézett, nem látott
semmit. Később, mikor szeme megszekta a rozsdás, homályos világítást,
kezdte sorra kivenni a tárgyakat: a szobrokat, oltárokat.

Oldalt, üveg alatt, egy oltár fölött, halvány fényben' egy szebor de
rengett. Egy asszony, kék palásban. szenvedéstől merev viaszarccal. Az
ölében egy test, egy férfi, egy halott, olyan súlyosan. hogy színte kifor
dult a földre az öléből.

De mégis az ölében tartotta halott fiát, akármilyen súlyos volt is.
Arva Rozál nézte, nézte a szobrot. O is egy halottat tartott az ölében.

Ketten voltak, és míndeayíkük egy-egy halottat tartott az ölében.
Lassan, lassan lehajtotta a fejét apadra.



ESZMÉK É S TÉ I~YEK Irja Mihelics Vid

Meglehetősen általános az a ·vé
lemény, hogy a görög és latin mű

veltség nyelvi megnyilatkozásaival
foglalkozó tudomány, a klasszika
filológia ma már semmiféle na
gyobb meglepetéssel sem szolgál
hat. Úgy látszik azonban, erre a
tudományra is érvényes a kime
ríthetetlenség tétele. A minap meg
jelent egy könyv, Paul Rabbow tol
lából, amelyről Nikolaus Greite
mann azt írja a Wort und Wahr
heitben, hogy nem is sejtett mér
tékben gazdagítja és mélyítí isme
reteinket: az antik szellemi életet
egészen új fényben állítja elénk. A
könyv kettős címe: "Lélek\'ezetés
- A lelkigyakorlatok módszere az
ókorban."

Akik olvasták őket, tudják, hogy
Plato és Aristoteles- után az úgyne
vezett epígonok, mint Marcus Aure
lius, Seneca, Musonius, Epikuros és
Epiktetos e két legnagyobbhoz ké
pest különösebb benyomást nem
tesznek reánk. Rabbow azonban ki
mutatja, hogy például Marcus Aure
lius • "Beszélgetései önmagával"
nemcsak egyszerűen elmélkedések,
hanem ezen túlmenően az aszkétí
kus önbefolyásolás, az autoszug
gesztió tipikus technikai formáját
jelentik. Az ókori gondolkedók
szorgosan kifejlesztették a lélekve
zetés (pszíchagogíka) rendszerét,
amely a szellemi torna (aszkézis)
segítségével az akarátalakításra és
a lélek békességére irányult, s
amelyben az elmélkedés (meditáció)
központi helyet foglalt el. S ha
ezeknek a gyakorlatoknak célja
csupán a lélek nyugalma volt is,
bennültkell látnunk "az európai'
medítálás bölcsőjét", mert előreve

títették .Loyolai Szent Ignác "exer
citia snirítualiav-ínak mődszerét,

sőt felépítését is. A három szer
kezett elem, nevezetesen: az "elő

domborítás" (procedens gradatim),
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a "kiszélesítő feldolgozás" (per par
titionem vagy e contrario) és a
"szemléletessé tétel" (evindentia) a
"körülmények" (circumstantiae)
számbavételével. mindezek az euró
pai szellem tipikus termékei, ame
lyek sarkalatosan különböznek a
perzsa-arab szufizmusnak, az Izlárn
mísztikus irányának. gyakorlataitól
vagy az indiai aszketizmus elmélyü
lésettől. Ennek az antik lélekveze
tésnek nyomait minduntalan feIfe
dezzük az európai szellemi életben,
főleg a késő középkorban, egészen
Szent Ignác nagyszabású művéíg,

amely nem a kezdet, hanem a
csúcspont ebben a fejlődésben.

Növekvő csodálattal értesülünk
Rabbow könyvéből - irja Greite
mann -, hogy azok az úgyneve
zett humanisták és laik:us filozó
fusok, akiknek fejtep.;etéseit a tü
relpmről (,.De patientia") és a lélek
nyugalmáról (Seneca: ,.De tranquil
litate animi") valamiképen lekicsi
nveltük. valójában Ielkrevakortatot
vp<tp7,tek s annak a TnP,..,ptM fog
lalták írásba. Igazi lelkigyakorla
tok voltak ezek, és pedia az "ön
n''l<t"khavonl1l~s''. a ..rptrAitp sni
rituel1e" (anachoresís) értelmében,
még ha nem is állaottottak mea er
re szízorúan meahatározott napok
ból VMV hetekből álló Időkeretet.

Meztalál luk ezekbr-n a művekben

az akarat formálásának eszménvét.
a jó aondotatokhoz (bonnes nensé
es) svoktatást, nagy <ondolatok meg
szivlelését vagy uralkodóvá tételét,
jelmondatok meatanulását. hoev a
velük kapcsolatos helves elhatáro
zások okáhól m innp""l'''r kp 7nt'-l le
<venek, végül az önvízsgálatot, fő

leg este a lefekvés előtt. abhan az
iránvban, hogy történt-e haladás
vaev milyen hibák estek, Céltuda
tosan keresztülvitt gondos önmeg
figyelés és önelemzés volt ez a lel-

kiismeretvizsgálat, egy olyan mód-



szer szerínt, amely . az "examen
particulare:' és az "examen gene
rale" jellegzetességeit tartalmazza.
Voltaképen csak most, Rabbow
meglátásai alapján értjük meg
ezeket az úgynevezett "önbeszélge
téseket", a beléjük tűzdelt pateti
kus önmegszólításokat, amelyek ja
vulásra és kitartásra buzdítanak, a
jóknak talált elhatározások rögzíté
sét. Azok az idézetek, amelyeket
kijegyeznek költők és gondolkodók
műveiből, a lelki olvasmány, a "lec
tio spiritualís" szerepét viszik. Vi
lágosan kitűnik, hogy nem az idé
zetek mennyiségére fektetik a súlyt,
hanem arra, hogy minél mélyebben
behatoljanak az egyes mondások
értelmébe. Nem ritkán még mások
közvetlen lelki gondozására is kí
sérletet tesznek - példa rá Sene
cától az "Epistolae morales" -, és
kirajzolódnak náluk a lelki töké
letesedést szolgáló gyónás kezdetei
is.

Magától értetődik, hogy a keresz
tény lélekvezetéssel szemben na
gyok a különbségek. Az antik
"gyónásból" például teljesen hiány
zik a bánat s bármiféle vallási vagy
szakrális mozzanat. Rabbow sem
kívánja csökkenteni azt a tisztele
tet, amelvet Loyolai Szent Ignác
teljesítményének páratlanságá és
naavszerüsége méltán kelt ben
nünk. amit azonhan bizonyít: az
európai szellem - a kinyilatkoz
tatás közvetlen segítsége nélkül 
már akkor kidolgozta a "disciplina
spiritualis" olyan formáját, amely
eléggé helytálló és erős volt ah
hoz, hoav magába tudja fogadni a
keresvténység egészen más irányú
eszméinek gazdagságát.

Rabbow munkája - állapítia meg
Greitemann - esemény a klasszi
ka-filológia területén. Nagyban hoz
zájárul az ókori retorika jelentősé

gének tís-tázásához és finom elem
zéseivel félreérthetetlenül beigazol
ja a, összefüggést az antik és a ke
resztény lélekvezetés között. Szem
~tűn6 párhuzamok tárulnak fel

Loyolai Szent Ignác és Cisneros kö
zött, utóbbinak "Exercitatorium"-a
és a németalföldi-francia bibliai hu
manizmus között, vagy az utóbbi
és az "Imitatio Christi" késő kö
zépkorí köre között, amelyet szo
rosan előírt imagyakorlatok, az
atyákból és a klasszikusokból sű

rűn vett idézetek s mindenekelőtt.

a "rapiaria", a jó gondolatok fel
jegyzései jellemeztek.

...

Az idei irodalmi Nobel-díjat, mínt
emlékezetes, az izlandi Halldor
Laxness kapta, akire mi 1953-ban
figyeltünk fel, amikor a Béke Vi
lágtanács nemzetközi díjjal tüntet
te ki. A közelmult napokban ma
gyar nyelven is megjelent egyik
hatalmas regénye - ő maga "hős

költeménynek" nevezi -, a "Füg
getlen emberek", amelyből most
már mí is közvetlenül megítélhet
jük, míért tekintik őt Észak talán
legnagyobb ma élő írójának.

"A hír, hogy Laxnesst az egyik
legmagasabb nemzetközi elismerés
ben részesítették, megörvendeztet
te, de nem lepte meg az irodalmi
köröket" - állapítja meg Pierre
Para! abban a művészí portréjában.
amelyet Aragon hetilapja, a Lettres
Franraises számára festett. "Lax
ness műve, amelynek az utóbbi
években elébe helyezték Ernest He
mingway és Wiriston Churchill mű
vét, pontosan megfelel a skandináv
stílusnak, amely kedves a Nobel
díj zsürljének s amelyet így hatá
rozhatnánk meg: sarkvidéki kör
nyezet, miszticizmus meg népi Iíriz
mus a mélabú és az igazság alap
ján. A választás mélyen megörven
dezteti azokat is, akik csodálkoztak
annak láttára, hogy hosszú idő óta
tiizonyos politikai osztracizmussal
kirekesztík a haladó törekvésű író
kat, ellentétben a Nobel-díj igazi
hagyományaíval." Paraf egyébként
ekként jellemzi Laxnesst: "Epikus
regényíró. naturalista, akinél az
égő szocíálís tiltakozás az álmodo-
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z6 és sarki tisztaságba merül, amely
elválaszthatatlan a zordon tájtól.
ahol született."

.Laxness Rejkjavikban, Izland
fővárosában született 1902 április
23-án. Rejkjavik büszke lehet me
legvizű gejzirjeire, amelyek körül
veszik, lakósainak olvasási rekord
jára, akik a világ legnagyobb könyv
fogyasztóinak számítanak, és parla
mentjére, amely állítólag a legré
gibb a földkerekségen. Izland 1944
ig a dán királysághoz tartozott, az
óta független köztársaság..

Halldor Laxness, akinek apja
munkásember volt, 17 éves korá
ban hozta nyilvánosságra első köny
vét. Ennekutána kezdte meg külföl
di útjai sorozatát. "Egészen küiö-,
nősképen a monostorok vonzották,
a claírvauxí és a luxemburgi" - ir
ja Paraf. "Annyira vonzották, hogy
ez az izlandi fiatalember, aki pro
testáns hitben nevelkedett, a kato
likus vallásra tért át. Isten-keresé
se úgy tűnik fel, mint az evangé
liumok kulcsának szenvedélves ke
resése. És amikor a svéd Akadémia
örökös titkára, A. Ostertina 36 év
vel később kiemeli a Nobel-díjra
történt választás fontosságát, ha a
maga liberális állásnontjáról bírál
ja is Laxness bizonyos marxista
koncepcíóit, nem mulasztia el hang
súlyozni, hogy' ez a regényíró po
litikai értelmet adott a keresztény
parancsolatnak: Szeressétek egy
mást.'''

Mint Paraf rnondja, "vallásos ta
pasvtalásatnak eredményét" svűrte

le Laxness "Le Grand Tisserand de
Cachemire" círnű regényében. (A cí
met, sajnos, nem tudom biztosan
lefordítani. Lehet, hogy ..A kasmi
ri nagy takács", de az is lehet, hogy
"A nagy sáls-övőv.) Ezután isrnpr
kedett meg Laxness az amerikai
világgal s ennek a társadalmi for
radalomért leginkább harcoló írói
val. amilyen Dreiser és Union Sin
elair. A legnacyobb befolyást, mint
mester és barát, az utóbbi gyako
rolja reá.
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Válamivel később tárult fel Lax
ness előtt a szovjet kör. "A Szov
jetunióban tett látogatásai - álla
pítja meg Paraf - határozottan
forradalmi irányba terelik írodal-

. mi működését, A Szovjetunióban
szerzett benyomásairól szó16 ké1
kötete, amelyet némelyek úgy ér
telmeztek, rnínt választ André Gí
denek, felfedi azt az igazi megráz
kódtatást, amelyen a Kelet köztár
saságaival való érintkezései során
ment keresztül. Figyelő rokonszen
ve egyre melegebbé válik. Mint a
Béke Mozgalom harcosa, Világtaná
csának tagja, e mozgalorn egyik
legnagyobb díj ában részesül s foly
vást a legerélyesebben foglal állást
a fegyverkezési verseny ellen, mint
egyik legutóbbi regényében, aa
"Atom-állomás"-ban is."

Laxness már említett művein kí
vül Paraf elismeréssel szól a mult
nak sventelt "TzIandi harangokv-ról,
az izlandi tanya parasztjainak éle
tét ábrázoló "Független emberek"
ről és "A tündéri nyár kastélvá"
ról, amelynek hőse csak a szellem
dolgaival akar Ioglalkovnt. Legki
válöbb müvének a ,.sal ka Valkav-t
mondia, amel vet filmre ls feldol
goztak s eddig a legtöbb id'e
gen nyelvre fordítottak le.

Salka Vajka egy kislány neve,
aki anyjával együtt végigéli egy iz
landi fjord f'alucskájában "a sze
génység és az emberi magánvosság
mérhetetlen slvárságát". Éhség és
hideg üldözi őket, de kijut nekik 82
emberi gonoszságból is, amint ke
rr-énv munkáiukat végzik a halfel
dolgozó üzemben. Anya is, leánya
is áldozatul esik ugyanannak a ka
landornak. Az anya végül öngyil
kos lesz, Salka Valka pedig mazá
ra marad reménytelenségével és ál
maival. Ez a regény is "az ember
és az őt környező erők mondáia,
arnelvek hol szövetségesek, hol el
lenséaosek. a lep';<:,yakrabban pedig
kövömbösök irányában".

A ..Salka V:>.lka" a szervő ritka
értékeit tanúsítja, de ami a hasonló



történet nagyszerűségét illeti, Parat
szerint Laxness mégis elmarad
Victor Hugo mőgött, mint ahogy
a hasonló környezet leírásában
Hans Christian Andersen is verhe
tetlennek bizonyul. Nem kétséges
azonban, hogya Nobel-díjat megér
demelte Laxness: hatalmas írói te
hetség. S örvendetes ez a kitüntetés
azért is - folytatja Paraf -, mert
tükrözi a nemzetközi légkör derü
lését. Ez a derülés "vetődött rá ar
ra a bíráló bizottsáara is, amely
nek hajlandóságai földrajzilag és
politikailag nem egyszer szűkeknek

látszottak". Az izlandi kormány is
nemes zesvtussal fejezte ki elisme
rését: közölte, hogy minden adó és
illeték alól menresíti a Laxnessnek
juttatott Nobel-díjat.

Más forrásból hO'náfúzhptpm még
a Parafnál olvasottakhoz. hogy Lax
ness "Eladott bölcsődal" címmel
egy négyfelvonásos drámát is írt,
amelyet tavaly mutatott be a rejk
javiki Nemzeti Szinház. A darabot
az idei év májusában a moszkvaí
Kis Szinház is előadta.

Ebben az évben volt szávadtk év
fordulója az első párisi világk iátl í

tásnak, amely mint világkiállttás
ekkor már a rrás,,<1il, VOlt. A7. el
sőt ugyanis még IlJ51-ben rendez
lék meg Londonban. a Kristálypalo
t ában. Kifejezett céliuk akkor mé'~

az volt. hogy bemutassák az emberi
haladás hű képét és rneaietöl ték a
kultura és a gazdasági fejlődés fő

irányait. .Az időnont. arnelvben e?
<1 navyhírű párisi kiál1ít;í.s létrejött,
kevéssé kedvevett a békés nemzet
J:özi versengésnek. Akkor-íban ért
<",nil< lp"""lságosahh s7'lkasz6ba a
krimi háború.' A baljóslatú jelen
tésekből már olva', kén hont'Jl<n
u'1t ki. mintha a' s~ö"pjséges anvol
f'rancía seregek döntő veresézot
s~en"l"(lnénpk "'7ehas.,top,,1 fa1".inál.
Ez volt a hattér. a""jh.". l-TT. 1\1..,,..,,,_
IfYln csás~"" rnint diszetnők megnyí
tot ta a kiállítást. Beszédében remé-

nyét fejezte ki, hogy rövidesen fel
virrad a béke korszaka, amely ma
gával hozza az összes népek dolgos
együttműködését.

Ha beletekintünk a kiállítás vas
tag katalógusába. az első érzésünk
az, mintha a mai embernek még
SPTYl volna akkora oka a büszke ön
teltségre. Igaz, hogy szédületes ha
ladás történt a tudomány és a tech
nika legkülönbözőbbágaiban. de ha
figyelmen kívül hagyjuk a leg
újabban hozzáférhetővé tett atom
erőt, akkor az elmult század ki).
zel sem volt olyan gazdag az ere
deti felfedezésekben és találma
rivokban. mint az a kereken ötven
e<:~tpndő, al'Ylply a párisi világkiál
lítást megelőzte. S bívonvos, hnpY
ma - meaint csak figvel~pT\ ld"'il
hazvva az atomerőt - aligha kép
zelhpWnl<" npm7etkö7i hprnpt<ltót,
amely ehhez a párisi vilá~kiá1Ht4s

h07 foghatóan nyűgözné le aJáto
gatót,

"Az íparrolímpíája" - ezt a ne
vet adta egy korahel i króni1'~" <l lTi
állításnak, amelyen a nagyközönség
zöme először került szembe az em
beriség sorsit br-folvásoló. kult",.",
ját megváltoztató rnűszakí alkotá
sokkal. Berregtek az első elektro
mos motorok, felragyogtak a 250
gyertya-fényű vlllanvkörték, üzene
teket vitt és ho-ott a gornbnyomá
sos táví-ó, elektromos órák l""'"t.'lt
ták az időt, 'volt már egy mozdony,
arnetv 120 kilométer,-s sebessé-t-rel
robo-ott. Külön os-tálvt kal)ott a
fénvkénezés. Néhány évvel előtte

mondtak búcsút a dR<fllerrotipiának
s tértek rá arra az el[árásra, amely
lényegében napiainlTia, megmaradt.
Ebben az évben. lR55-ben je1pntek
mr-« a roárisi n i s:1 '!ok h rm az első ri
portkér-ek. kövtük otvanok, a,.,..,plye-
ket a tHv"li K,.im-fé1s7iO'pt r-sataroe
zőin vett-k fel. A kiá1lí t :,s('ln kÖ"'r
s7('l'Yllp"p tptt. e'!és7en O1,sS t"""""é
s.,pb'í fénykérv-k O'"r Olv<lTl tölT"le
tesele é<: rn,~"p<:7i"k: vo1t'lk, hoNY
eg v kr-ltikus boldogan irta: J.,,,'lk
a színok hiányzanak, de nem két-
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séges, hogy a technikai haladás a
közeljövőben ehhez is elsegít,"

A tudományok pavillonjaiban a
legnagyobb érdeklődést az Anders
Retzius elvei szerint csoportosított
emberi koponyák keltették. Retzíus,
az 1860-ban elhunyt stockholmi
egyetemi tanár volt tudvalevően a
módszeres európai rasszkutatás
megalapítója. A mechanika körében
a beszélő bábuk vonzották a leg
nagyobb közönséget, Némelyiket
meg is lehetett vásárolni, elképesz
tő árakon. Volt egy beszélő bábu,
amelyért 500 frankot kértek.

A világkiállítás rendezése közel 4
millió frankba került. Ennek az
óriási összegnek háromnegyedét be
lépődíjakból szedték be, a hiányt a
résztvevők hozzájárulásaiból és ál
lamsegélyből fedezték.

Az akkori ujságokat forgatva, ta
lán az lepi meg leginkább a mai
olvasót, hogy - szöges ellentétben
a nagyközönség lelkesedésével 
bőven akadtak bíráló hangok is.
Egy jeles tudós, akit forrásom saj
nálatos módon nem nevez meg, a
bezárás napján szószerint ezeket ir
ta: "Iparunk ünnepe kápráztató
látvány volt a szemnek, de kevés
gondolatot nyujtott az értelemnek."
S egy másik "méltatás" még keser
nyésebben jegyezte meg: "Mennyi
dolog, ami nélkül nyugodtan meg
lehetnénk l" Nem hiszem azonban,
hogy megütközhetnénk azon, ha a
kor élesebb elméi sem ismerték fel
a hatalmas vállalkozás jelentősé

gét. Végtére is csak nekünk köny
nyű megállapítanunk, hogy azok a
dolgok, amik a kiállításon felvonul
tak, úgyszólván kijelölték a hala
dásnak szinte valamennyi útját. S
ahhoz is nyilván a mi korunkba
kellett jutnunk, hogy más okból is
őszintén értékelni tudjuk ezt a pá
risi világkiálJítást. Ennek rendezőrt

ugyanis annyira áthatotta a népek
testvériségének és békés együttmű

ködésének eszméje, hogy nem tűr

tek semmit, ami a háború szelgála
tában állt volna. Nem szerepelt a

kiállításon semmiféle katonai fel
szerelés. Egyedül a németek. állí
tottak ki a játékpavillonban egy
csomó ólomkatonát. Merőben más
ként festett tehát ez az első párisi
világkiállítás, mint 1867-ben a má
sodik, amelyen már termeket töl
töttek be az ágyú- és puskamodel
lek.

•
Szintén kiállítás, hozzá még PÚ

risban, de egészen más idejű és jel
legű, amiről Desm~nd Ryan számol
be a Time and Tide hasábjain. A
"Bibliotheque Nationale" termeiben
tették közszemlére Picasso 280 raj
zát, Iitográfiáját s mindazt, amit a
franciák a "gravlft'e" címszó alá fog
lalnak. Egyes bírálók többre érté
kelték ezt a gyüjteményt, mint Pi
cassonak a "Pavillon de Marsan'
ban kiállított 140 olajfestményét, az
igazság azonban az mutat rá
Ryan -, hogy a kettő kiegészíti
egymást és csak mindkettőnek fi
gyelembevételével alkothatunk tel
jes fogalmat erről a különös és sok
irányban úttörő művészí lángelmé
~l.

A metszetek "a meztelen csonto
kat fedik fel" Picasso művészeté

ben, egyben tanúsítják Picasso tö
kéletes rajztudását és a legkülön
Iélébb anyagokon való uralkodását.
Több sorozat van köztük, amelyek
megvonják az egymást követő fes
tési korszakok kereteit. Bennük
olyan fontos művek, mint a "Mér
tékletes lakoma" (1904), "Pierrot"
(1917), "A forrás" (1921), a Mino
taurus- és Tauromachia-csoportok
amelyek előrevetítik a "Guernica"-t
és a "Profilok"-at (1948). KiemeIí
Ryan a művész műterrnéről készült
sorozatot, továbbá a Cocteau, Bal
zac és Buffon műveihez készült il
lusztrációkat. Utóbbiaknál külörr
Picasso-eredetíség, hogy előbb a
rajzok születtek meg és csak az
után keresték ki hozzájuk a leg
megfelelőbb szöveget,

Már sokfélesége miatt is bámu
latos a ma 74 éves Picasso életmű-



ve - rrja Ryan, Annyi itt a stí
lusváltozat, hogy ezt az egész élet
művet egybe kell néznünk ahhoz,
hogy ugyanannak a mesteri kéz
nek folytonos jelenlétét állapíthas
suk meg. Ez a kéz a Pablo Diego
.Iose Francesco de Paola Juan Ne
pomucerno Crlspín Críspíniano de
la Santissima Trinidad Ruíz Pi
casso keze, egy és egyetlen kéz,
mint ahogy egy és egyetlen sze
mélynek a neve ez a tömérdek név
IS, amelyek katalán, baleár és baszk
rokonságokat fejeznek ki. "Am 
teszi hozzá Ryan - még ez a sok
név sem túl sok ennek az ember
nek a jelölésére, akiről a végső ité
let: vagy energumen (ördögtől meg
szállott) vagy derniurg (kőzvetlenül

teremtő istenség), attól függően,

hogy művét diabolikusnak, vagy
prometheusinak tekintjük-e."

Ryan míndenesetre sajnálja, hogy
Picasso korai alkotásaiból nagyon
kevés szerepelt a kiállításon. Ez volt
a fiatalos "klasszicizmus" ideje,
amelyet nem sokkal Párisba érke
zése után, kereken ötven évvel ez
előtt a "kék periódus" váltott fel. Ez
ment át azután a "rózsa periódus
ba", híres harlekinjeivel (bohócai
val) és egyéb cirkuszi figuráival.

A kubista korszakot, amely 1910
től 1917-ig tartott, jóval bővebben

világította meg a kiállttás. Picasso
akkor az "objektiv" művészet prob
lémáira vetette magát, azon a pon
ton folytatva, ahol Cézanne abba
hagyta. Olyan kérdések izgatták,
mint a mélység érzékeltetése a
perspektíva szokásos felhasználása
nélkül, s az "objektivitást" odáig
vitte, hogy a dolgok véasökí« fel
színes szemléletének már csak az

. maradt az esvetlen feladata. hogy
a művészt a harmóniák, vonalak és
egymással társuló formák lírai
kombinálására ösztönözze.

Ezután követke-ett a "rózsa pe
rión llS" rövid feltámadása, de 19~5

re Picasso már szilárdan lekötötte
magát ahhoz a festészeti formához,
amelyet hol expresszionizmusnak,

hol dekompoziciónak, hol új-szím
bolizmusnak hívnak, Úgy írták le
akkor őt, mint "az emberi arc Tor
quemadáját", és tekintettel metsze
tcíre, mint azt a művészt, "akinek
a keze mindenre képes". Picasso
irányát azokban az években két
rnozzanattal jellemzik. Az egyik,
hogy megragadták képzeletét Rim
baud sorai: "Tárgyakat többé nem
adunk vissza, csupán érzéseket,
amelyeket vonalak, színek és fol
tol, keltenek; utóbbiakat a külví
lágból vesszük, de leegyszerűsttjük

és megdolgozzuk őket ... igazi va
rázslat." A másik, hogy nagy ha
tást tett reá egy francia katona
tiszt esete. Ez a tiszt megmutatta
a róla készült egyenruhás fényké
pet egy afrikai benszülöttnek, aki
utána ide-oda forgatta a képet, de
semmiféle hasonlóságot sem tudott
felfedezni. Végül is a benszülött
megrajzolta, hogy mit lát ő a tiszt
hez hasonlónak, s a rajzból egyik
törzsi istenének bálványképe kere
kedett elő. Kisvártatva a néger
megjegyezte, hogy ejnye, elfelejtet
te a zombokat, s most sebtiben oda
biggyesztette azokat - dicsfénysze
rűen a fej köré.

Picasso eljárásának lényege Ryan
szerínt abból áll, hogy ugyanannak
a dolognak különböző aszpektusait
egymásra rakja, s könnyen lehet,
hogy ezt a deformációt idővel még
revelációnak fogják tekinteni. Az
már most sem valószínű - hangoz
tatia Ryan -, hogy akadna néző,

akit le ne nvügözne az óriási ..Gu
ern ica", minden "dekomooztciója"
mellett és annak ellenére, hogy
semmi szín sincs rajta, minden
csak fekete, fehér meg szürke. S
aki hOZ7á akarná edzeni a szemét
er'Y új látási módhoz, helvesert cse
lekodné, ha belemélyülne Picasso
utolsó sorozatába. az "Algiri nők"

be. s avután víssvafelé nyomon ld
sérné Picasso alakulását az "ülő

assvonyv-on (1937) keresztül a
"Hölgy a kutyával" című képig,

amelyet a század elején festett.
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~rdekes talán ideiktatnunk ma
gának Picassónak néhány észrevé
telét a saját teljesítményéről. ,,~n

nem keresek, én találok." "Én nem
fejlődöm, én vagyok." Emberi és
politikai hitvallását fejezte ki tö
mören a német nagykövet előtt,

amikor az megkérdezte, vajjon ő-e

a szerzője a guernicai vérfürdőről

látott elrettentő, szivettépő mester
műnek. "Nem, nem én; önök !" 
hangzott a válasz. Amikor valaki
kifogásolta, hogy képeiben lerontja
a női formák összhangzatos egysé
get, ezt felelte: "Igaz, a képek nem
hasonlitanak pontosan a modellek
hez, de feltűnő, hogy a modellek
milyen gyakran válnak hasonlókká
a képeimhez." Végül: egy hölgy,
miután megszemlélte Picasso egyik
művét, amelyet ócskavas-darabok
ból komponált, kissé indulatosan
kérdezte tőle: "Mi a művészet?"

Picasso válasz helyett elnéző mo
sollyal kérdezte vissza: "Mi nem
az ?'4

•
Új életrajza jelent meg Newton

nak E. N. da C. Andrade tollából,
aki a fizika professzora a cam
bridgei egyetemen, mondhatni te
hát: tanszéki utóda a korszakalkotó
tudósnak. Érthető így, ha nagy te
ret kannak könyvében a külön
cambrídgeí emlékek. Annál is in
kább, mert Newton n,,""'cc;ak a ta
nári éve;t töltötte itt, 1669-től 1701
ig, de Cambridgeben is nőtt fel s
ennek egyetemén végezte felső ta
nulmányait.

Isaa- Newton 1643-ban született
s mindössze 26 éves volt, amikor a
cambrldveí e!!Vptem tanárának hív
ta meg. Lángelméjét mutatja azon
ban, hogy addigra már meglehető

sen kialakultak mindazok a meglá
tásai és feJismerései, amelyek ké
sőbbi munkáinak alapjai lettek. Ki
alakuttak pedig ama 4-5 év alatt,
amelyeket a dinton-a n-easzerzése
után woolsthorneí otthonába vissza
vonulva egyedül a tudományos el-
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mélkedésnek szentelt, Legtöbb
könyvét azután, köztük csillagászati
és optikai műveit, cambrídgei ta
nársága idején irta meg. Tanszéké
től csak akkor vált meg, amikor
a királyi pénzverde vezetőjévé ne
vezték ki. Két évvel utána, 1703
ban megkapta a hazájában elkép
zelhető legnagyobb tudományos ki
tüntetést: elnöke lett a Royal 80
cietynek, az angol tudományos aka
démiák együttesének.

Ez vázlatosan a keret, amelyben
Andrade részletesen megrajzolta
Newton alakját és munkásságát,
J. A. Spiers ismertetéséből kitűnik,

hogy Andrade nemcsak a matema
tikai fizikában tekintély, hanem
szakavatott művelője a tudomány
történelemnek is, különösen e tör
ténelem Newton-korabeli részének.
Amennyire azután így másodkéz
ből rnegitélhetem, könyvében nem
is a szakmabeli fejtegetések szá
míthatnak ujdonságnak, hanem
sokkal inkább az a kép, amely
Newton egyéniségéről és kora tu
dományos állapotairól bontakozik
ki benne.

Rendkívül sokoldalú és sokféle
érdeklődésű ember volt Newton.
Képességei közül hol ez, hol amaz
jeIIemezte életének különbözö sza
kaszait.Ragyogó matematikus - ő

alapozza meg a differenciál- és in
tegrál-számítást -, megsejtésekben
gazdag kísérlet! és elméleti fizikus,
aki egyszeriben megváltoztatja a
mindenségnek addigi, még mindig
csak Aristotelesből táplálkozó szem
léletét, amellett azonban alchimista
és szenvedélye a teológia is. Egé
szen meglepő. hogy egy olyan kor
ban, amelyben divat és érvényesü
lési eszköz az öndicséret, mennyire
visszahúzódó Newton s mily vég
telenü! szerény, Oszintén csodálko
zik, szinte megretten, amikor nagy
ságnak kiáltják ki és ismerik el.
Félénk és érzékeny természet. Any
nyira bántja még a gondolata is
annak, hogy esetleg tévedett s emi
att bírálat érheti, hogy egyik-rná-



sik fontos közölnivalóját éveken ke
resztül elfekteti. Andrade kimutat
ja, hogy volt életének egy idősza

ka, amikor a körülötte támadt ví
tak miatt valósággal üldözési má
níában szenvedett és még legmeg
hittebb barátai elől is elzárkózott.

A KIS ÚT

Szerencse, hogy később erőt vett
magán és túljutott a lelki-szellemi
válságon. Tudományos ellenfelei is
sorban megtértek hozzá, úgy hogy
amikor 1727-ben 84 éves korában
meghalt, a saját hazájában is osz
tatlan hódolattal vették körül.

Ha lelkiismeretet vizsgálok, őszintén beláiom, mennyi hibám,
sőt bűnöm van, mennyire kicsinyes, szűk látókörű, önző, meggon
dolatlan, gyáva, haszonleső, stb. vagyok. Ilyenkor haragszom ma
gamra s néha egyszerűen csak meüállapitom, hOgJ) nem sokat érő

vagyok, máskor szinte megvetem magamat va.qy kétséebeesem
magam miatt. Ha viszont cselekedeteim indítékai/. nézem, azt látom,
hogy minden cselekedetem mozgatója a túlzott önértékelés. Ho,qy
minden. csak akkor szép, jó, és helyes, ha olyan, omilaennek. éli
képeelem. a seépet, jót és helyeset, s megkívánOln az emberekzől,
hogy ők is úgy lássanak és cselekedjenek, aho.qy én láiot« és te
szek. Hogyan lehetséges ez: egyfelől az őszinte önlebecsülés, máR
felől a rejtet', de le nem tagadható imértéketés t És hogyan lehet
erről leszokni 1

Egymásnak ellentmondó hajla
mok szinte mindenkiben vannak.
Sokaknál ez nem észrevehető,mert
szavaik, cselekedeteik, viselkedé
sük az ellentétes tendenciák egy
mást kiegészítő hatásaképen. gát
lásmentesen jönnek létre. Már Aris
totelés etikája beszélt az "arany
középútról', vagyis arról, hogy az
erény mindig két véglet közt a köz
bülső helyen található: virtus in
medio. A bátorság erénye például a
vakmerőség és gyávaság végletel
között, a helyes önérzet önmagunk
túlértékelése és túlzott lebecsülése
között, a remény az elbizakodottság
és elcsűggedés között, Ezt az elgon
dolást a keresztény etika is tartha
tónak vallja, de hangsúlyozza, hogy
az igazi erényeknél a közbülső hely
nem ,.semlegesítést", elvtelenséget.
kiegyezést jelent, hanem a szélső

ségek pozitiv tartalmának találko
zását, a szembenálló hailamok sa
játos értékeinek biztosítását, ami

úgy jön létre, hogyaszembenállók
kölcsönösen fékezik, fegyelmezik
egymást: a helyes önérzetben mín
dig van önértékelés, de bizonyos
mértékű önlekicsinyítés is.

Akiben az ellentétek kölcsönös
fékező hatása gátlásmentes, mert
feszítő erejük minimális, az kívül
belül kiegyensúlyozott, nyugodt,
igazi problémáktól mentes ember.
Ide tartozik a nyárspolgár, akinek
"erényei" nem küzdelemben szület
tek, hanem ajándékképen kapta
őket már a bölcsőben vagy még
előbb. De a szentek közt is talál
kozunk ilyenekkel. Nem mintha a
szentek összetéveszthetők lennének
a nyárspolgárral. A nyárspolgár
parlagori heverteti szellemi erőit,

nála a veleszületett jó és rossz haj
Iamok egyforma természetességgel,
gátlásmentesen, legfeljebb a pilla
natnyi érdekekhez alkalmazkodva
nyilatkoznak meg. A szent azonban

legyőzi a rosszat, benne az önneve-
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lés és a kegyelem is működik, bár
egyik-másik jó tulajdonságát eset
leg készen kapta, talán éppen azt,
amit a hozzá nem -értők legjobban
csodálnak benne.

Nehéz volna egy-egy konkrét
esetben kielemezni, hogy egy hősi

es fokban gyakorolt erényben
mennyi a természeti adottság,
mennyí az önnevelés és rnennyí a
kegyelem. Egyik-másik régi hagí
ografus és némelyik regényíró ha
mar kész az itélettel, mikor a szo
katlant mindig a természetfölöttivel
azonosítja. A mélylélektani tájéko
zottság vis·'C'''t "llenke7,öjét ered
«ényezte sokaknál: mindennek ter
mészetes magyarazatat keresik és
Assziszi Szent Ferenc szegénységet
épp úgy természetes hajlammal ma
gyarázzák, mint Keresztes Szent
János "mazochista" önsanyargatá
sait. Egyházunk okosan és óvatosan
jár el ilyen esetekben. Gondos vízs
gálat után megállapítja, hogy a
szerit élete Istennek tetsző volt
(amiből logikusan következik, hogy
voltak természetfölötti erényei),
azokat az erényeket is felsorolja,
amelyekben a szent követésre mél
tó, de hogy ezek közül melyik erény
volt természetfölötti s melyik ter
mészetes, azt nem definiálja.

Mi lesz abból, akiben nagyok a
belső ellentétek? Ilyenekből lesz
a nyugtalan, dinamikus, belső vagy
külső életükben vagy mindkettő

ben movgalmas cgvéniségek. Ha
szellemi énjük erősen tartja a gvep
lőt, akkor naggyá lesznek. Ha cven
ge a szellern ereje, akkor szetesett
ség, kíszámíthatatlanság, szeszé
lyesség, meabízhatatlanság. sőt

meghasonlás is következhet. Mínt
ha két lé'ek laknék az ilyenekben.

Ha fejlett az értelmük, de gyenge
az akaratuk. akkor Ovidius mód iá
ra meglátják a jót, kívánatosnak
is tartják, mégis a rossvat cselek
szik. Ezeknél az akaratot kell erő

síteni. Akiben az értelem ereie is
feiletlE'n. az Idáia sem jut el. E"vik
végletből a másikba esik az ilyen,

és nem tudja belátni hibáit, míndíg,
azt tartja helyesnek, amit éppen
cselekszik.

De vannak közbülső állapotok is,
s az Ön esete ezek közé tartozik.
Lami szeretne, de látása bizonyta
lan s rendsverint az akarat sem
elég következetes. Értelmileg álta
lában az szekott lenni a baj, hogy
egyszerre csak egyiket veszi észre
a mélyben küzdő ellentétek közül,
a másikat meg "kiszorítja tudatá
ból", mint a szakirodalom mondja.
De csak a tudatból lehet valamit
kiszorítani, nem a lélekből. A· tu
dathól te'jesen vagy csak rés-ben
kiszorított továbbra is megmarad a
lélekbon s mindent megtesz. hogy
legalább is kerülő úton, szóhoz jus
son.

Előfordulhat például, hogy lelké
ben az alázat kerekedik felül,
itverikor csak gyarlóságait látja és
többé-kevésbé alázatosan is visel
kedik. Máskor többé-kevésbé büsz
ke és önző a viselkedése; ilyenkor
nem a maga hibáira gondol, hanern
másokéra s e'rnarasztátia őket,

mert nem úl!yélnek vasv beszél
nek, ahorry Ön látja a szép-t, jót.
és helyeset. Ez a teljes kiszorítás
esete.

Máskor pedig a levelében vázolt
lelkiáttapot következik bp. Annyi
ra "tl'rzi ?yar1ósál1<Ít s oly vi 1áp:G
san látia korábbi tetteinek önz!') in
dtékait, hozv szirite kptsppb<'psik,
Vi1áp-o~an 'át ;1vpnkor és ős?intén?

Nem látja világosan a helyzetet.
Mert nem vesz! észre. hogy önző-

nek itélt cse'ekedetetben milven
arányban szerepelt (esetleg cssk fé
kező szerepbem az alázat is, és f'ő

lep" nem veszi észre azt, hovy ebben
a rnostaní alázatában hogy jd sze
rephez az önzés. Nem veszi észre,
hovv mikor ílvenkor érdemte'r-n
nek érví mar-át Tst"n S7prE't"tf>re
V:>P"Y valami konkrét szeretetszol
f'á1a tr R. ezt az érderntelensévt «on
dotatot tn 1án 87 Istf'n-S70l"áltlttrí!
vasv R ff'lebFlráti szolvátattól irtó
zó önzés diktálja, így akarván meg-·



akadályozni az önmaga feláldozásá
val járó cselekedeteket. Sőt maga
az, hogy sokat foglalkozik önmagá
val, nyugtalanul elernezgetí índíté
kaít, kesereg az önzésén. szintén
lehet az önkeresésnek fordulatos
megnyilvánulása. És őszinte

ilyenkor az önlebecsülés? Szándék
tekintetében az. De nem őszinte

olyan értelemben, hogy feltárná a
most jellemzett pillanatnyi helyze
tet és nem láttatja meg, hogy amit
ilyenkor alázatnak gondol, az nem
a szentek erénye, hanem veleszü
letett természetes hajlam, amely
ből jót-rosszat egyaránt lehet esi
ná'ní. Erény csak akkor lesz be
lőle, ha Irreálís eszményképét (amit
egyesek fölöttes-énnek, mások fik-
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tiv céloknak mondanak) realizálja:
ha felismeri, hogy azok közé tarto
zik, akik "tiszta" alázatra talán so
hasem képesek, hanem ilyen vagy
amolyan formában minden cseleke
detükbe. sőt érzésükbe előbb-utóbb

belelopakodik az önkeresés, -és
elfogadja ezt az igazságot minden
következményeivel együtt. Nem
úgy, hogy beletörődik, hanem úgy,
hogy vállalja a fáradságot, amivel
önkeresését minden esetben lelep
lezze és ártalmatlanná tegye. Ha
ezt vállalja és megteszí, akkor lel
kében a veleszületett alázat-haj
lam "szeretet erénnyé" lesz, ha meg
imádságos élete eredményekép a
kegyelem is segíti munkájában, ak
kor természetfölötti erénnyé, Eo

A BREVIÁRIUM ÉS A MISEKöNYV REFORMJA. A RHu
sok Kongregációja, mint emlékezetes, 1955 március 23-án dekretu
mot adott ki, amelyben jelentős egyszerűsítéseket hajt végre az
egyházi szertartásokar szabályozó rubrikák terén. Ezi a nagyfon
tossázú rendelkezést már kiadásától kezdve úgy kommentálták
mindenütt, mint az első lépést a liturgia tervezett széleskörű re
formja felé. A dekretumban foglalt előírások 1956. január l-tm lép
nek életbe a latinszertartású katolíkus Egyház számára s így ta
lán nem lesz érdekleten a rendelkezésnek néhány porutját ismer'
tetni,

Mindenekelőttmegállapítható, - és ebben az eddig' megjelent
kommentárok megegyeznek , - hogy a mostani rendelkezés célja
az egyszerűsítés. A rubrikák túltengése aS7.ázadok folyamán néha
nagyon nehézzé és bonyolulttá tette a tájékozódást a liturgia te
rűletén. Előfordult az is, hogy ellentét támadt ft rubrika betű
je és <Il liturgia szelleme kőzött. Most arról van szó, h()g'Y ft rubri
kák sűrű indája alól Ielszabadíteák, napfényre hozzák a szent
liturgia igazi prtékoét. A litunda reformjának ez az első lépése
tehát, azt mondhatnánk inkább neeativ jelleg'Ű, a célja az egy
szerűsftés, ritkítás - mint ahogy a kertúsz is tavasszal levasrdossa
II sűrű, egymást keresztező, és így a fejlődést is glÍJtló ágakat.

A dekreteum négy nagy fe:iezetben tárgyalja anyagát. Az: el
"Ö ezek kőzűl az egyházi naptárban bekövetkező változtatásokat
közlí. Ennek leglényegesebb momentuma, hogy ezentúl mecszű

nik az u. n. "semiduple,x" ünnep, ami amolyan később kialakult
'itmenet volt az ősi "simplex", vagyis egyszerű és a "duplex",
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vagyis <Il kettős szertartású nap között, amelyen a hétköznapi Zilo
lozsma mellett az ugyanarra a napra eső ünnep zsolozsmáját is
elmondták. Mcstantól fogva az eddigi sémiduplex ünnepek lesz
nek asimplexek, a simplexekről pedig ezentúl csak megemlékezés
történik. Ezáltal az egyházi év során 32 nap válilk u. n. feriaVÍl.
vagyi,s egyházi értelemben vett hétköznappá, .amihee még további
2Cl' jön a nyolcadok reformjával kapcsoleitban.

A vasárnapok terén az az ujdonság, hogy Advent valameunvi
vasúrnapja és nagyböjt első vasárnapjától a Fehér-vasárnapig
rninden vasárnap, valamint a Pünkösd-vasárnapja elsőosztályú

duplex vasárnap lesz, ami azt jelenti, hogy ezeket a vasárnapo
kat semmiféle arra a napra eső ünnep nem nyomja el, így pl. ha
tőr'ténetesen úgy esnék, a december 8-i Szeplőtelen Fogantatás ün
nepe sem. További ujdonság, hogy a vasárnapok ritusa ezentúl
duplex lesz, valamint az, hogy megszűník az u. n. "akad'ályozott
vasárnap". Előfordultugyanis, hogy valamelyik vasárnap egy esz
tendőben nem korült soera, Igy aztán annak mlséíét és zsolozsmá
jM valamelyik szabad napon előre el kellett mondaní. Ezentúl csak
meg kell ról,a emlékezni.

Jelentős egyszerűsítés történt a vig.iliákkal kapcsolatban. Ügy
uevezett kíváltsázos vigilia ezentúl csak kettő lesz, karácsony é",
pünkösd, ünnepe- előtt; (a nagyszombatot a dekretum ünnepnek szá
mítja.) Az eddigi 14 vigiliából csak .a korban legrégebbi öt marad
meg, laz Aldozóesütö'rf.ö,k, a Keresztelő Szent János ünnepe (jún.
24), fi Péter Pál, a Szent Lőrinc ünnepe (aug. 1.) ős fi Nagy
boddogasszony ünnepe előtti.

A lesrjelentékenyebb egyszerűsítés a nyolcadok terén követlee
zik be. Lestújabban ugyanis már 18 ünneenek volt oktává ia, ami,
ha összeszámítjuk, 144 napot foglalt el az e,gyházi évből, Míndozek
helyébe oa dekrétum értelmében csupán három nyolcad marad meg,
Karácsony, Husvét és Pünkösd oktávája. Az eltörölt nyolcadok
napjai köznapok lettek, de az' eddigi oktávás nazvobb ünnepek
kőzül néhánynak előnapia kűlőnleges jelleget kapott.

A szentek ünnepeinek megülése terén is történtek kisebb vál
tozások, fi legszámottevőbb ezek között, hogv a nagyböjt tartama
alatt nemcsak II szentrnise, hanem a zsolozsma is a uagybőjtről

mondható.
A dekretulll második része fi meeemlékezések terén vezet be

jelentős egvszerűsítéseket, míz a harmadik rész la Breviáriumban
bekövetkező váltoatatásokat tárgya.lja. Ezekre nézve a papság ter
méssetesen meg fogja kapni a szükséges értesítést. Nem pap ol
vasóinkat az elmondottakon kívül a misekönyvben bekövetkező

változások érdeklik. Ezen fi téren az első egyszerűsítés a szontmise
könyörgéseivel kapcsolatban történik. Egys·zer 8 mindenkorra meg
szűnnek az idöszakokra szóló u. n. általános mesremlékezések. A
halottakért vézzett énekesmiséknél. pedig ezentúl csak eg-yetlen
oratiót szabad mondani, a csendes miséknél szabad, de nem kell
hármat. Az év köznapjain a jövőben ha szentek rnezemlékezése van
a zsolozsmában és a misébenva pap a misét tetszése szerint mond
hatja a köznanról, v,ag-y ünnepi módon megemlékezhetik a s'lel1'trőJ.

A g-yász,misében a Dies iraet ezentul csak .akkor kell mondani, ha
a holttest jelen van a templomban, vagy temetési misét monda
nak. A Credót ezentúl minden vasárnapon és elsőosztályú ünnepen
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el kell mondaní. A praefatiot illetőleg ezentúl minden misének ft
sajátos praefatiója mondandó, ha ilyen nincs, a liturgikus időé,
vagy az áltaíáuoe. Ez pl, azt jeJenti, hogy a karácsonyi praefatiót
ezentúl nem kell mondani augusztus 6-í Urunk színevál.toeása ün
nepén, sem Úrnapján, sem az Oltáriszentsézröl szóló misékben. Ha
sonlóképpen az apostolok praefatiója nem mondandó ezentúl a
pápák miséjében. A dekrétum utolsó pontja végül egy sokat vi
tatott kérdést hoz nyugvópontra, ezentúl nem lesz más utolsó
evangélium, mint a szokásos Szerut .Iános r. fejezete, csupán a
karácsony harmadik miséiében Iesz más evangélium az utolsó he
lyett, miután ennek a misének evangéliumi perikópája éppen a
szőbanforgó Szent J ános-részlet, A másik kivétel a virágvasárnap
utolsó evangéliuma. amikor a magánmisékben a Jézus diadalmas
jeruzsálemi bevonulásáról szóló szentírásrészletet kell olvasni, mi
ntán ez az evangéliuma barkaszentelésben kerül sorra, és a ma
gúnmisékben pálmaág vagy barkaszendelés nincs.

A 75 ÉVES MIHAIL SADOVEANU nemcsak a legkimagaslóbb
élő román ír6, hanem az egész Dunavidék e,gyik leanaauobb mai
írója. is. Az oly sokuiio ttüár és förök rabságban sinylődő román
ság Q, XIX. századlJa,n önálló ne1n?cti életének me.qindufásáva;l
eaJ/ütt villámgyors iramban bonuikoeiatto. ki szellemi éle'ét is.
11fihf/il Sadovenau a legjobb példa erre a gyors virá.qbaszökkenés:'
re. Ha magyar irodalmi példákhoz lwson.'íl,juk, azt kel mondar
nunk, hogy ő egyszeményben a rom.án irodalom J 6kai-.ia, Móricz
Zsiamondja. de leoúiabbnn már Veres Pé'er és Szabó Pál szereoét
ig betölti. Rendkivüli .qazdaf/ságú író tehát, s nemzetének minden
táján, mindenfajta lakóJa között otthonos. Miiveiben meaelevened
npk Moldva lankái, aKárpátole havasai, a Baraatm pusztaság és
Dobrudesa meg a Pm!h és Szerel közötti teriilet benél'esillő tá
jai. Több elbeszélése részben Erdélnben ,iá

'
szádik s székely sze

replői is vannak, mint a .Broe, a madész" című nagy elbeszélésé
nek. S a székely népi humort i.s sikerül éreztetnie,

Az 1880-ban, Poscani-ban seiile'ett író apai áaon. Ol~éniából
e'űzött birtokos cwltÍdból származik. Ezek oe ő'<,ei Mohlnál)'1. tele
pedtek 8 off öss?eházn.qo({fnk fl para.s?fok1)()[ lett fii7dhérlők u~ó

daival. Az álmodozó lelkü7e '71 Scdooeansi kis(1?Jermek ~~nrátó' ioa
un a román és az orosz irodalom klasseikusainnk: emTlí;iiSn nii?'eke
dik, hamarosan Iui'tirozott irán1Jba tör a. tehetséoe: szé 'tépi Euripi
des n1/omán irt verses trnqérliájáf és elfi)'/ fnm", népé..,.pT;; h71 é~e

kese kíván lenni e,qyediil. És népének 'fejTödésével lénést tartva
teszi mea az uta.t a romantikus hm)((.,qi seerelmi tro oédidk PS a va
dászélmények édess?n?'1Í elmesélésétől kezdve a népi realizmuss-al
lá' ott parasztre,qényekig.

. Hatalmas nueloműoéezmár első írásaiban is. a név nyel1Jén.ek
- ízét, zamatát káttizza le hon aulatos, a tranezoen/lensbe átcsapó irti

sotbos« s 'fl'l.űveiben mindeniiH ott érezhe'ő Mnldo1,ánnk. a román
"Dunán+úl"-nak 1111elvi iiriikiséae, Az első viláahrlhorú üfán ÚJ,
nnayvárosi. s"ociális nroblémák kettik fel a fi.qllelmét. A .Hold
béli emberek"-ben kernietlen iróniá1JOl mufatJa mea a vilál11,tirn.qi
ranara emelkedő Bnlwre.ql pa.namf/viláaát s az i.anzi. népükhöz
hű románok szenoedését ebben a talmi, zürzavaros kapitalista for-



gatagban. Elvezet bennünket a századforduló táján benépesülő
Pruihon, Seereten túli puszlaságokba. a .Veremiakék" honába,
ahol még a töröktőL nemrégen szabadul/an. földbevájt visk6kban
fo. y t le a parasztság élete. míg bojáraí külföldre meneküUek a ho
ni tájak sívársága elől.

I smét egy hatalmas koriordulá után, 1944 ősze után megmufa.t
ja ennek az oly sokáig rabszolgasorsra ítélt népnek bekapcsolódá
sát a modern gazdasági életbe. "Mitrea Cocor útja" című regényé
nek hőse a parasztság egy tagját realizá ja s bemutatja a mai dol
gozó parasztság egyik tipikus képviselőjét.Uj tipusú hős ez s az új
ember törekvéseit személyesíti meg. Sadooeanunak, népe seerelme
sénele a történelmi fejlődés adta meg a perspektívát ahhoz, hogy
tudja, mit kell a dolgozó parasztságnak tennie jö1)ője érdekében.
[{is árva gyermeket mutat be. akit testvérei nevelés ürügyén ha
lálra dolaoetainak; majd hogy büszkeségét letörjék. béresnek álli'
ják be egy bojárhoz, ahol a saját testén érezhe i az elnyomás ke
serveit. A fiú azután katonaként a frontra kerül, u/á ja a iasise:«
háborút, de munkásokkal találkozik, akik vele egyformán gondol
koznak és megértetik vele az új éle 'formát, ameismele hősünk
egyik kiformálója lesz paraszUársai között.

Sodooenau mesterien ha.sználja a nép nye.l'vét salakjainak rl'
alisztikus érvénye sokszor döbbenetes. ÚJ. eddig ismere'len. ember
tipusokkal ajándékozta meg Európa irodahná! ez a na.qy mesélő,
aki teoretikusnak épp oly kitűnő. mint amilyen máalku« erővel
tudja a természetei és népének transzcendens hajlatnait is ecsetelni,

-í -ó.

A SZEN'.r VINOE-KON:FER~jNCI.AKELÖ~'U'I'ÁRA. A Szent
Vince-konferenciák korunk leg-elterjedtebb és legáldásosabb mÍÍ
ködő szooiális intézményei közé tartoznak Elter.iedtsésrük szemlél
tetésére legyen elég annyit említenünk, hogy 1936-ban nyolcvan
orszázban tizenötezer konferencia több, mint kétszázezer tagg-aJ
működött, Az intézmény célja a szó levtágubb g-y,akorláA.a. éspedix
lehetőleg személyes szolzálat formájában. Megalanítűsának érdo
me, mint ismeretes, a francia Ozanam :B'rigyesnek, akkor mé'-r, fi
atal egyetemi hallrratónak, később n Sorbonne európai hírű taná
rának nevéhez fűződik. Ozanam 1833-ban hivta életre az első con
fercnce de eliaritét egy Baillv nevű nyomdatulajdonos és öt eg-vc
terni hallgató társaságában, és az egyesület egy-kettőre elterjedt
HZ eg'ész kultúrvilágban.

Kétségtelen, hocy a Szent Vinee-konferenciák minden Izében
eredeti alkotása volt a na,gy szoeiális apostolnak. F..lletrehívár:..áho7
részben kora szociália- viszonyainak szemléléséből, részoon eaját
lelke hevületéből merf tette az liAztönzést. Alapításában elsősorban

az a vágy vezérelte, hogYa ré/ó hagyományok útjár61 messze le
tért laikus társadalomnak Ievalább az irsralmas szeretet műveinek
gyakorlásával ismét mt'"d,ot HilinH az E!':'yhá7, cselekvő életéhe> való
szerves visssakapcsolódásra, E ...ért művét kifejcz,etten a laikus vi
lágra alapozta és az egyháziaknak csak az irányításban juttatoM
szerepet.

De bármily u.iszerűnek és eredebinek ha jatt Ozau am NKOnd CI

Iása, a maga. idedében. cq; még nem jelent,i azt, hogy előtte senki
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máR nem kí.sél'letezett hasonló megoldással. Hiszen míndjárt szo
ciális mintaképéről, Páli Szen t Vincéről tudjuk, hogy a szegény
gondozás rendszeresitésére és a lelki igények fokozottabb kíelégí
tésére az úgynevezett dames de la charité számára már 1617-ben
bevezette a conirétie de la charité tartásának szokását, Valamivel
később, 1620-ban a laikus Iérfivilágra is kiterjesztette ezt az in
tézkedését ésa serví toura des pauvres részére szdntén rendszeres
konferenciák tartását rendelte el.

Az öskeresés azonban nem állott meg itt, Ujabb kutatások
ugyanis kiderítették, hogy Ozanam eszméje még messzebbre, e""ó
szen a XVII. század elejéig nyomozható' visszafelé, Megbízható
adatok szei-int már a század kezdő éveiben egy külön szegénygon
dozó egyesület alakult azzal al kimondott céllal, hogy pontos hely
színi vizsgálattal győzí5dj& meg apápaí támogatásért folyamodó
CIsaládok vagyorui helyzetéről. VIII. Kelemen pápa rendelkezése
értelmében minden plébáuián két nemes embert kellett megbízni
P.'LZCl a nagy tapintatot igénylő feladattal.

Az esryesűlet középpontja a San Lorenzo in Damaso-templom
plébániáján nyert elhelyezést, Eredeí.iben reánk maradt a templom
plébánosának és kanonokjainak 1602 január 4-én kelt meghívó

le.v61e, melyben az ügy megbeszélésére ésa szükséges tisztviselői kar
ő,;szeállit&;ára tanáoskozásra hivták össze a plébánia terűletén
lakó nemes urakat. A felhívás nagy Ielkesedést váltott ki. Azonnal
1J'g'y ideiglenes bizotf.ságot választottak ie-hát és a via del Pelleg-ririo
mentén levő üzletekben próbaképpen néhány ládát állítottak fei
uiamizenagyiijtés céljából. A kísérlet kitűnően bevált, a begyült
alamizsna mennyiségo Illessze meghaladta a tervezők számítá
sait, Erre végleg megalakult az egveeület és ügyeinek vitelére vi
z.itátorokat, alami:..mug';)'i.1jt,őkel. békéltetőket, raktáruokot másné
von pénztárost (easaiorc), ti.tkárt (segl'etu,rio) és ellenőröket vá
la sZ'toítak, sőt :ió olasz szokás S7RI"int még bíboros-protektorról is
gondoskodtak.

Az egyesület, ruint említettük, elsősorban információs cél ok
ra alakult. Ezen a e(~lkitüzésen azonban minddár-t meg-indúlásakor
j ÚIt elte l1W!!'Ú' és ta',!',Íai egyszerű körnvozettanulmányok végzése
b01yertt kezdettől fogva It,,- irgalmas szei-etet legkülönbözőbb meg
nvilvánulásainak gyakorlására helyezték működésük súlypontját.
Külőnősen nagy szeretettel f'ogl alkoztak az éhezőkkel. hajlékra
lanokkal és ruhátlauokkal. A. betegeket sűrűn meglátogatták, vi
gafJ:dalták P." kdtartásra buzdították: ha pedig állapotuk súlvosra
fm'dult, eWkélSzíleW~k öket n. boldoz Jdrnúlásra, Volt gondjuk ar
l'n is, hogy II g-yerllleli:e,ket a keresztény tanításon való rnegjele
r.ésre öszWnözz,éJi,. [.,zeg'élJY, í isztességes és 'erkölcsös lányok ki
házasításáru goudoskodtak hozomány szerzéséről. N em Ieledkez
tf'.k meg a börtönök ezerencsétlen lakóiról sem, s6t szeratetük
leleményessézéhen még' arra is gondol lak, hogy bajba jutott 8Z,C

g'é.ny embertársaik számára megbizható istenneves ügyvédet sze
rezzenek.

Az alamiasnu egy részét pénzben f izették ki. Altalános elv
volt. hogy It tagok iíLszáz mai líra értékét meg nem haladó ÖSf>ZÜ'
g"f,t bármikor kiutalhattak. Nagyobb összeg Iolvósításához azonban
már a tanács hozzájárulása is szüksézes volt. A k iutalások a leg
kiilőnbőzőbh elmeken Hi!'t'(>lltl',k. Például Bizonyos Alexander nevű
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nőnek négy tallért adtak házasság; eímén, Katalinnak öt tallér"
mutrácvásárlásra, Sűrűn visszatérő tétel a kereeztény oktatásban
tanúsított szorgalom jutalmazasa és hozományadás. De még sű

rűbben szerepeínek a természetbend adományok, mint péLdJául al
ujszülötteknek szánt pólyák, kötések, lepedők, szalmazsákok, vász
nak és így tovább. Mindez - évenkdnt áH'ag háromezee-tallér ér
tékben, - részint a tagok hozzádá.rulásából, részint a via del Pel
legr-inot és a Carupo dei B'iortt kőrnyezö házakban végze'tt ala
mizsnagvüjtéeböl, részinc a jótevők adományáből, esetleg laisebb
hagyatékokból tevődött össze.

Az egyesület amellett, hogy sok ember életét meg'könnyítette
és.Telderftette, a tagok életének megszemtelésére is észrevehetően

kihatott. Mert . legtöbben megseivlelték az alapszabályok figyel
meztetését: -Mível az irgu.lmasság műveit sseretet nélkül érdem
szerzően gyakorolni nem lehet, a szeretet pedig semmiképpen sem
fér össze a bűnnel. igyekezzenek tisztán tartani magukat a bűn
től.« Ennek a programnak megf'elelően belépéstik napján, az év
nagyobb ünnepein és Szent Lőrinc vértanú ünnepén szeartáldozás
hoz járultak, miudennap lelkiismeretvizsgálást végeztek és igye
keztek hivatalbeli kötelességeiknek minél pontosabban megfelelni.

Az egyesület egészen a XIX. század elejéig, fennállott és mind
végig kifogástalanul működött, Reánk maradt jegyzőkönyvei éi'
iratai fontos művelődéstörténetiadalékoka barokk- ős felvilágo
sodáskorabeli Róma szoeiális arculatának megismeréséhez,

Nincs rá adatunk, hogy akár Páli Szerit Vince, akár Ozauam
tudomással birt volna 'a' San Lorenzo in Damaso mallett működó
szegénysegélyező egyesület működéséröl. Programjuk meglevő ta
lálkozása tehát osak újabb bizonyítéka annak, hogy a keresztény
szerétet leleményessége minden korhan megtalálja a korviszöuyok
nak legjobban megfelelő megoldásokat. (bgy.)

ORTEGA Y GASSET HALALARA. Aki magyar és kxdolikus.
az egy kissé mindenképpen latin is és e latinitáson keresztűl. érti
meg a mediterrén kui.urát, Oríega y Gasset, a madridi egye/em
egykori metafizika tanára nem énhe,ő meg a Földközi tenger kék
sége és éles napsütése nélkül. N em mintha ez a ragyogó tollú gon
dolkodó-művész maga homályos lenne. Ellenkezőleg, éppen tiin
dök.ő és tiszta stilusa az, ami varázslatába vona kortársait. Meg
volt az a tehetsége, hogy a legnehezebb bölcseleti témákon a leg-

. könnyedébb gráciával vezesse át o va:;óit. Az édesen szóló sd
liszta és gondolkodó azonban mindent, amit az északibb gonáolko
dóktól vett át, a mediterraneum. kék-amny mgyogásába.n maclatott
be. Észak mélységébe dél világo:;:;ágát árasztotta; Ezért is olyan
csábító minden írása, akár egyetértünk vele, akár nem. Értlté Ő,
hogya két világháború válságai közt gyötrődő nyugati nemzedé
keket o yannyira meaeire. te. Meg azu,án ő maga is a nyugati
válság-irodalom legékesebb tollú képviselője. Életreszóló élménye
az első világháború után szétesett spanyol társadalom, amelynek
válságairól, lelki szé:esettségéről az "Espana invertebrada" című
1922-ben megjelent könyvében raizolt megrázó képet. Az európai
válság-iroda,omnak egyik legjellemzőbb vonása, hogy pompáSa11
és meggyőzően adja elő a diagnozist, de felajánlott orvossága leg-
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többször silány és nevetséges. Orteaa azonban nemigen gom1ol (R

vosságra. Megelégszik azzal, hogy elbűvölő ékesszólással, páratlan
izléssel, fö, ényes e 'eganciával - csevegjen.

A bölcseleti irányok közül még leginkább az u. n. életfiloz6
fusokhoz áll legközelebb. Adósa Nieieschének és Bergsonnak, de
meetere Goethe és Hegel is. Darwin fejlődéstani szempon/jaiba be
leo vadnak Platon ideái. Élet é.~ szellem finom és a.rányos vegyü
lékéből párot italt nyu}t klasszikus szőlőleve,'ekkelékesített arany
serleaben. Ez a nemes nedű azonban nem válik olyan itallfi, am,ely
az oltáron Kriezlu» vérévé lénueoiühetne át. Mert ha, ő méluen
átélt spa.nyolsága révén menrhe.etlenűl ka:folikus is, gondolkodása
lényegében' mégis csak inkább pogány. A tömegek ltizadásu (Rebe
lion de las masas) cimű világhírű könyvében rendkívül találó ké
pet rajzol környezetének és korának szétesőben lévő társadalrnáról,
de a ieltoulá lömegekre a pogány bölcs fölényes metme'ésével,
nempedig a szeniek szenniedé yes szere'ei ével ·va.gy a kommunis
ták iorradolmi szándékával tekint. Pedig ft nyugati táreadalom
helyzetét nemcsak élesen. vi.'á,qosan, sze lemesen, de helJ/esen is
me." tudja, fogalmazni. "Embereket látni, - írja - akik eUévedtek
saját útves,ztőjükben, meri nincs semmi, aminek életüket odaad
ják. Minden parancs- és rendeszme sárba van taposva. Lii/szól.fI'.Q
ez a szabadság .. , Va.lójában nem az. H a az élet önmagában fel
szabadul, elveszti önmagát, üres lesz és eéltolas: ... El vlln veszve,
ha egyedül van önmagá'pal. Az önösség labirintus. Élni annyi,
mint egy célra elhaidua lenni". Orteaa felismeri társadalmá.nak
krieisét, a mnuuü! ka,pita,,1ista. és liberális társiulalom benső be
tegséflét s belőle fakadó tehetetlenséoé', nmetuet honfitársa, Ma
dariaga is nem egyszer megfigyelt. Az önösség labi1'Ínfusából azon
ban nem vezet ki ez a gondokodó-müvész, mert végül is nem m?l
tat ja meg azt a célt, ami felé el kellene hajíltatnunk. Azt mondia
kora emberéről, hogy' "sohasem néz k,i önrnagából", de nem mu
tatja meg azokat a cslllaaolcai, ameittekre feltekint sen. Or'eun nem
mequálrani akar, hanem el akar bűvöni. "El iema de nues'ro
iiempo" címü tanulmánYában a nemzedékfogalom elemzéséből k:i
indu'va megkísérel valami célt adni, arnikor oda lyukad ki, hogJl
a jelen kor nemzedékénele tetodasa: "megkísérelni a vilá.o rendezé

-séi az élet szempontjából." Viszont: "az élei önmaga rendezi ér-
tékeit", S az ember akkor él helyesen. ha enaedi, hotnt az élet vi·
ave. A kuliura, a spontán é'et elrendezte értékek világa és nem
is irhafó elő, hogy az élet rnit tegyen, sőt ae! nem is sznbrtd elő

írní. De hol itt a cél, az ember é.~ a kuliur« cé7ja.? Bölcselőnk nem
mondia mea. Mint minden szabadaondolkodá. ő is érzi, hogy ret
tenetes doloa eszménuek és normák szerint é'ni, de azt is tudia,
ho.oY nélkülük emberként é'ni - lehetetlen; Az önmaoát rendező
sponfán éle'rM beezél s ez az élet Orteoa. ismere'len istene, az em
ber titokzatos ,Qondviselője,aki azonban nem nyilafkoz~atj'lki mar
.oáf. Orlega lényegében c.~a7ódottszaba.de7vű. aki észrelJeszi és
fel'árja a polnári társadalom. hire'lenséoét, kiiiresedését, eszmei
tarta.lmat~ansáqát.de se kedve, se elszánfsá,qa, hogy maaa tíízzön
ki eszményeket honfiJársai és kortársai számára. Mé.Qís, mintha
itt-ott sei'ene va.'amil. Leaaltibh is erre »all, amikor ,.A szerelem
ről" cimű művében odaoe'i: Meg va,oyak győződve róla, hogy az
európai lélek valami új isten-tapasztaláshoz van közel, ennek a
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roppant horderejű, mindennél fontosabb realitásnak valami új
heCáJásához." Reméljük, hogy Orteaa y Gosset. ez a ragyogó euró
pai jelenség, akiben olyan művész~ módon összefonódott az élet és
a szellem seerelme, a gondo~at mé ysége és a kifejezés konnsted
I;ége, annyi talány és rejtelem fejtegetése és megmutatása után oz
élet egyetlen bizonyosságán át, eljutott a minden érlelem és l,j
f.á.qosság Aiyjához. (Szigeti Endre)

II. RÁKúCZI FERENC ÉS SZÉCSÉNY VAROSA. (A kurue
országg'yűlés 250. évfordulójára.) "Tanítóim állásomnak megfelelő

erkölcsöket fejle8Zltettek ki lelkemben és a Te imádásodra vezettek.
Te tetted ugyanis, hogy ifjú koromban előljáróimmalszemben igen
engedelmes voltam,' így ír önéletrajzában II. Rákóesi Ferenc.
Ezoknek a nevelőknek volt egyike P. Bárkányi János, szécsényi
házfőnök.

Ö volt az, aki II kétszeres török hódoltság és pestisjárvány
után, Isten kegyelmében bízva, vasakarattal és izzó mazvar szívvel
ujből megalapította Szécsényt és II környékbeli községeket. Az er
dők rengetegeibe és a barlangokba menekült népet visszacsalossat
ta é-s a kormos romok eltakarítása után hozzálátott rendtársaival
~ütt az építéshez. Nem lehet meghatódottság nélkül olvasni a
széosénvi kolostor történetének lapjait, melyek leírják az ujjáhpí
tök küzdelmeit, összehasonlítva saját munkájukat a fog,ságból visz
seatért választott név szent építkezéeével. P. Bárkánvi azonban
nemcsak a Palócföldnek volt lelke. Mint országos hírű, ll'agyb~l.
tású szónokra, egyben tudós és szentéletű férfira terelődött rá az
()7.vegy Zrinyi Ilona figyelme, és udvari papjának, valamint fia
nevelőjének kérte meg, igy kerűlt p. Bárkánvi Munkáes várába.
A kis fejedelmet nemcsak a hit elemeire, de az írás-olvasás tudo
mánvára is ö oktatta, A mestert és tanítványt őszinte szeretet kö
tötte össze, Látjuk ezt II Fejedelem már idézett nvilatkozatából, de
az alábbi sorokból is. mellvekkel a páter, a tanítvány ABC-s köny
vét dedikálta: "A bölcsességnek kezdete az Úr félelme. Kitől min
don jókn.ak áJdását kívánja Páter Bárkánvi János a méltósázns
és naeyságos nevendék fejedelmi nagoy Rákóczi famill iának rnél
tósázos esemetéjáre, Rákócz.y Ferikére. Kinek az Ür naníaí! so
kakra terjessze, földön, mennyben örökösen nag-yro nevelle." Ked
ves jelenet lehetott az, míkor a kis Fejedelem a szerető nevelő
ölében ült, vagy arnikor a térdén Iovasrolt: mert A'l,t, i<j felje"'Yflzt('
a törlénetíró. Különösen nagy volt fontossároa Rákóczi lf',lk~heTl

a katolikns nevelésnek, mikor 87,. az i ntranzizen sen protestáns
Thököly Imre személyében mostoha apát kapott. ,.Gyal<ran rnp'j{
kfsérelték, hogy vallásomból kitérítsenek" olvaehatiuk a fejP(\f'
lern önéletrajzában, (.8 bizoriv igen kemény szavakkal ("kígyó")
jellemzi mostohájánaik katolikus hite ellen irányuló tevékeny&é-
g'lÓt. .

A nevelő és tanítvány jóviszonya természetesen később is meg
lát~zott Il ferences rend és a Fejedelem által képviselt eszmék vi
szonván. Amikor az ezer sebből vérzd orsv.á.g' ügyét a Gondviselés
akl1ra1tából Rákóczi a magáévá tette. lCig'jobb támosratóit a bará
tokban találta. A szabadságharc élesztésének: a lakosság felrázá-
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sának és fegyveTbe állításának fontos munkájáért méltán nevez
ték őket "kuruc barátoknak."

A törfénetírás bőségesen tájékoztat bennünket a szabadsáznare
kezdetéről. Hogyan került a veeetőszerep egyre iobban Rákóci.i
hoz és hogyan lett ő személyében és törekvéseiben is megtestesü
lése az örök mag-yar seabadságvágynak A felkelés által teremtett
helyzet leg'la.1izálására és az új jo·grend megalkotására volt hívat
va a azécsényi országgyűlés.

1705 szeptemberébon érkezett Rákóczi Szécsénybe, Hazajött. Ott
honnal várta őt e1rY kolostor, malynek lakói, legelsősorban a már
idézett P. Bárkányi szeros kuruc-kapesol ataí révén. t iszfelettel
jes ezeretettel voltak irányában. Az annyiszor rombadőlt kolostor
nak szinte csodálatos módon megmaradt 14. szásadbeli része' lett
a Fejedelem szállása. A maga nemében páratlan építéstechnikádú
és szépségű, u. n. kövponti-oszlopoa gótikus terem, a sekreetvs fo
lett, ezóta viseli a Fejedelem nevét. És kelti mindmáiglan annyi
látozató lelkében a vallásos hazafiság szent érzését. A századok
áhítatával mcgszentelt falak, az Euchariszti.a közelsésre, a fö,ldi.
dicsőségének teljéhen lévő Fejedelem mélységesen vallásos lelké
ben mindmegannyi szent indítás volt: szeréuven. az uralkodói fml
ség pompája és gazdagsága nélkül élni, dolgozni, harcolni ees
szegény nemzetért ...

Valóban szegény nemzet! Szécsény ennek is tanúja volt. Ö87.
szedöttek püspökei, főpapjai, megyéi és rendjei és világ-caszólé.
lelkesedéssol "az Haza szabadságáért összeszövetkezett masrvarok
és szövetséges rendék ig-azán való vezérlésére Vezérlő Fejedelem
mé" választották Rákóezit, Ünnepi mise, iidvrivalgás, áldomás, do
a következő napokon már éppen vallási külőnállásuk miatt a pár
tok és Híul'ak egyéni gravarneneikkel jöttek elő, Széthúzás, 01lNI
ségeskedés váltotta fel aminapi eg'ység-e,s vívátot. Nem tudták
megteremteni az,t az erős szervezeti egység-et, mely a szent cél
érdekében ö,;,sze.fog-vR a nemzetet, a szabadsáeharcnak szerenesés
véget biztosított volna. .

Ilyen kőrülménvek miatt október elején vég'et ért a szécsénví
ország-gyűlés, a kolostor krónfkása pedig felje.gyezte a távozó
Feiodelem nagylelkű gesztusát, hozyelamizsnaképpen 160 forintot.
adományozott a Povarello fiainak. Érezzük, hogy ennél sokkal
többet is adott: lelkét hagyta a vidéken és a szent falak kÖ7,1itt.

(Bognár Lajos)

ARANY JANOS LEVELE EGY ESZTERGOMI FOTOGRA
FUSMESTERHEZ, A múlt század harmadik harmadában élt é~'
működött Esztergomban Beszédes Sándor fényképészmester, aki
mesierséaének kiváló szakembere oolr. Ujtajta, abban az időben
igen fe'jett eljárást dolgozott ki, melsmek segítségével a klasszi
kus mesierek alkotásairól sikerült reprodukciókat készített. 1875·
ben Esztergomban kuult a Dürer Albert "Kisebb passiójáról" ké
szített "tényvésefi ufánza/ait", folió kiadásban, 37 képpel. 5 fmntos
áron. Beszédes a reprodukciókat a Simor János hercegprímás érté
kes gyüjteményében lévő eredeti Dürer-metsze:'ekről készí/ette.

Az új nyomdatechnikai eljárásról beszámolt az Besteroombon
kiadott "Irodalmi Ertesítő Buzárovits Gusztáv könyv-, zene- és
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képkereskedéséből" c. folyóirat 1875. évi 8. és g. száma. (Buzárovit.s
jómódú nyomda.ulajdonos és könyvkereskedő volt, aki éveken át
kiadta a lenti hosszú című folyóiratot. Ebben reklámízű kommű

nueet« "neUetL gyalCran tarw"mUs cikkek, kdnyvrecenzlók, irodatmi
hirek. is meoiecencek.) A Beszédes Dürer-reprodukcióiról szóló cikk:
a következőket irja: "E találmány a fényképet a titographia terére
heiueeu: at. A fenyképnek a saJá"ságos módon etökészl.e"t kőre
való leeecete által az eredetivel teljesen összhangzó, attól alin meg
különbözteihe.őmásolatot eredményez". (117. old.)

"lI'ényvéseti uiánzatai"-ból Beszédes kuldöd egy-egy albumot
az uralkodónak, Simor hercegprimásnak, Treiort AgostOn vallás
és ICOZlJte a.ali'Ugyí mtniliz,erneh:, baró tsvna bvmonnatc, az ah:tCuri
idők görög származású bőkezű mecénásának, valamint a Magyar
Tudpmányos Akademuinak. Arany János, mint a Magyar Tudo
mányos Akadémia lőtitkára a következő levéllel nyugtázta Be-
szédes kiadványának á.oécelét: .

"igen tisz.eu Uram! A Magyar Tudományos Akadémia folyó
cetéber hó 4-én tartott összes idésén szerencsém volt bemuta,tni
Dürer Aibrectü Ú. n. "Kisebb Passtáiának" azon diszes kiadású
példányat, me.uet tisz.eli uraságod könyviárunk részére felajánlni
ssineskedett, Az akadémia teljes méltánylattal és hazafiúi öröm
mel veue tudomásul a találmány jelesliégét, melyről a valóban
művészileg ktátliwil lapok ianúskodnak, s köszöneiét fejezte ki a
beküldött példányért, mely könyvtára egyik díszét fogja képezni.
Miről, midőn szerencsém van értesíteni, tisztelehel maradok alá
zatos szolgája Arany János főtitkár. Budapescen, 1875: Oetáber
7-én."

Arany levelének eredetije valószínűle.Q elkallódott, de meglehet,
hogy Beszédes valamely leszármazott jánál lappang. A szöveg a
már tárgyalt folyóirmban megjelent. (1875. évf. 121-122. oid-)

Sorainkkat a magyar nyomdatechnika egyik elfeledett tovább
fejlesz.őjénekemiékét igyekeztünk a feledés homályából kiemelni,
akinek nagyjelentőségű eljárásáról Arany Jánosunk "hazafiúi
örömmel" szerzeit tudomást. Arany levelét azért közöltük teljes
terjedelmében, mert az "irodalmi É'rtesítő" c. esztergomi helyi fo
lyóirat még a szakemberek előlt sem ismert, tudomásunk szerint
csupán az esztergomi városi könyvtár folyóíraltárában található.

(Dévényi iván)

130 ÉVES A TUDOM'ÁNYOS AKADÉMIA; eo 130 esztendős
gazdag multnak itt most csak katolikus vonatkozásaira mutatunk
rá. Katolikus papok is tetemes összegekkel járuUak hozzá az ala
pításhoz, mint Guzmics Izidor bencés aj.át, Pázmándi Horváth
Endre plébános, Horváth János püspök. A szabadságharc után
újabb félmillió forintnyi adomány tette lehetövé az Akadémia tu
dományos munkálkodásának megindulását; s ehhez a ka:tolikus
főpapok és káptalanok is nagy mértékben hozzájárultak, főként

Bartakonics Béla és Haunald Lajos.
A katolikus főpapok bőkezű adakozása a későbbi években sem

szünt megj csak a hatvanas évekből a következő nagyobb adomá
nyokról van tudomásunk: Kunszt József érsek az Akadémia palo
tájának építésére, a csanádi püspök és Simor János bíboros az
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alaptőke növelésére udományostak egyenként 10-10 ezer forintot.
Scitovszky érsek és Ipolyi Arnold püspök neve pedig a nagyobb
elapítványok létesítőinek névsorában szerepel.

Ama katolikus egyház. nemcsak az anyagi áldozatokból vette
ki a részét, hanem e tudományos intézmény szellemi értékeit is
nagy mértékben növelte. - Már az Akadémia munkásságát előké

szítő bizottságban is szép számmal van képviselve a katoliku8
klérus: a 26 tag közül öt katolíkus pap: Batnicz Lajos szombat
helyi paptanár, Fejér György, a pesti egyetemi könyvtár igazga
tója, Guzmics Izidor bencés szerzetes, akkor a pannonhalmi főis
kola tanára, s a fentebb említett Pázmándi Horváth Endre és Hor
váth János. - Az előkészítő munkálatok befejezése után 183l-ben
kezdte meg működését a tudós társaság. A 22 rendes tag között
ismét felleljük Bitniez, Guzmics és Pázmándi Horváth nevét. A;I
ugyanebben az évben megválasztott 16 tiszteleti tag közül pedig
hadd említsük meg Döme Károly pozsonyi kanonok, Kolosváry
Sándor veszprémi kanonok, Kopácsy József veszprémi püspök,
Kresznerics Ferene vasmegved plébános és Szepesy Ignác pécsi
püspök nevét.

Érdemes megemlíteni. hogy az l832-ben első ízben kiadott 200
aranyas akadémiai nagyjutalmat a már többször említett Páz
mándi Horváth Endre téti (később pázmándi) plébános nyerte el
"Árpád" eímű hexameteres hőskölteményéveL (Nem kise-bb mű
vek versenyeztek vele, mint Vörösmarty "Csongor és Tündé"-je és
Széohenyi "Hitel"-e!) - Sőt a következő évben is katolikus egy
házi férfiú kapja a nagyjutalmat: Kresznerics Ferenc "M.agyar
Szótár"-áért,

Ugyanebben az évben megjelentek az első akadémiai kiadvá
nyok. Munkatársaik kösül unegemlítdük Arvay Gergely szombat
helyi premontrei tanár nevét, aki a "Külföldi Játékszín" c. SOTo
zat számára lefordította Moliere "Nők iskoláját".

A nagyjutalomma! kitüntetettek sorában később is találkoznak
katol ikus papi személyek: l84l-oon Horváth Mihály (a későbbi

csanádi püspök) "Az ipar és kereskedelem története Ma.gyaror
szágon" c. művét, l854-ben pedig Jedlik Anyos bencés szerzetes
"SúlyÜ's tostek természettana" c. munkáját jubalrnazzák a 20f!
all'annyal. .

Az 50 aranyas Marczibányi-rnellékjutalmat 1857-hen Ipolyi Ar
nold (a későbbi váradi püspök) "Magyar mithológiá"-ja nyeri el,
1862-ben pedis Czuczor Gergely költeményei. - A bencés Czuczor
más téren is fontos akadémiai szereped tölt be: l844-től ő szerkeszti
lUZ akadémia legnagyobbszerűkiadványát, a magyar nyelv nagy
szótárát.

A szabadságharc utáni általános letargiában csak egy évti
zed múlva kezd új életre támadni akadémiánk. S az ekkor (1858
han) beválasztott új tagok - Arany, Gyulai, Jókai, Szász Károly,
Tompa - illusztrális társaságában ott találjuk Tárkányi Bélát i~
6 neves papköltöt.

l879-ben Fraknói Vilmos c. püspök, történetíró követi a távo
zó Arany Jánost a főtitkári székben. Ezidőoo'u vál asztják tagg-á
Bogisich Mihá.'y egyházi zoneköltöt és zenetörténészt és Csik]}
Gergely drámaírót, aki a szimnűvek jutalmazására abap ított Ka
rácsonyi-díjat gyors egymásutánban négyszer is elnyeri.
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( J{unszeru Gyulai

A XX. ssázadban a legnevezetesebb akadémikusok egyike pro
hászka Uttokár székesfehérvári püspök. 1902-b~m Vargha Damján.'
nyerte el az irodalomtörténeti. s 19M-ben Stk Sándor "István ki
rály"-ával a drámaírói jl1ta1mat. (k. ou.)

150 ÉVES "A KAPOLNA". A délnémetországi Tübingen 100
zelében, Wurmlingen nevű falu mellett, a vadregényes Ammerbera
hegység nyugati lejtőjén, egy [e'Uwtőkert ke.uis-noeepén. kis kápol
na-épület emelkedik, az Ú. n. "Wunnlinger Kapel e". Nem ez más
félszazados (ez jóval régibb), hanem Ludwig U'tuand-nak rá.a seálá
világhíres dala, a "Die Kapeile", A [eledhetetlen bájú kis költe
ményt 1805. őszén irta az akkor még csak 18 esz etuiős Uhland.
Hegyes-völgyes vidéken, egy nyárbó. őszbe haló napon szűtetett

ez a költemény egy ifjúkorból férfikorba lépő fogékony lelkű költő

kebelében. Varázsának tu.ka lalán éppen abban van, hogy kelet
kezése körülményeinek mindeme dialektikus lcetlőssége benne re
zeg, egybeolvasz,va a szelíd mélabú kibékilő harmóniájában:

Dombon áll egy kis kápolna,
Mé ázón a völgybe néz;
Lent a réten, forrás melleit
Pásztorfiú fülyürész.

Bánalosan búg a harang,
Gyászos ének hangzik e.;
Elhalkulnak a vig nó: álc,
És a gyermek fölfigyel.

Ott viszik a sírba őket,
Kik vigadtak itt alant ...
Pásztorfiú, néked is szól
Egykor ott a kis harang!

RÉTI ISTVÁN KöNYVE ANAGYBANYAI MÜVÉSZ'l'ELEP
RöL. "Ha Nagybányáról beszélünk, vagy írunk, nem szabadulha
tunk meg bizonyos elfogódottságról, Mintha valamennyien érde
mes östinkre emlékeznénk, alázatos tárgyszerűség, kemény mér
téktar tás van a hang'ukban", - irj,a eg'yhelyü t Kassák Lajos?
Mindezideig azonban a nagybányai művósztelepröl átfogó, alapoh
munka nem állott rendelkezésre, El a hiány szűnt meg a közel
múltban, amikor napvilágot látott Réti Is,vánnak, az 1945-ben el
hunyt kiváló Iestöművésznek, nagyszerű pedagógusnak és lm.gy
kultúrájú esztétikusnak "A nagybányai művésztelep" e.v-vaskös,
számos reprodukcióval ellátott munkája,

Réti István a magyar festészet o korszaknyitó tőmörülésének.

a nagybányai művésztelep megalakításának és virágbaszökkenté-

l Kassák Lajos: KépzőművészetünkNagybányától napjainkig. Bpest, 1947. Ma
gyar Mükladó kiadása, 5; old.
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sének nemcsak egyszerű szerntanúja, hanem irányító egy·éllisége
Iii. von. 'iehlll.e'tlC.1 ana, hogy hel! ouruagarot a kouyvuen ahg
aug elllWKCZIK illeg, a kradu a llugybuuY,UUK kUZOLtÜllK tarLOz.KOUÚ
kortársát, Lyka 1l.arulYL kerte lel, hogy u könyv éíen adjon jel
Iemzesi. rcetrror, a,KllWK neve Nagyllally,a fo;!;'u.1máwl etvarasztua-
ta dan, .

.1olJ\i-ban HOllósy Simonnak, ft Münchenben már nagy tekintély
lyel rendeuseze masyar Iestoruűvesznex a vezetésévei fiatal kép
zomuveszex KCresWJi lel .N agy uany tn. hogy nyaraikat ott szorgut
mas SLUUlUmOK kozepette .ouse« el. hOllOSY hgyelmet .N agy oá
nyara kCL odavaio í iauu müvesz, H,éti István és 'I'norma János
hl v ca lel. hUl.lOSY, tudomás t szerezve az ódon, középknri alaprtású
vaross.a Lel'm0SZ,CLI szepsegetror, fesLols,KoluJava! a nuuennruui eve
ben l\j·agyuanyara tt:HCIJtJ'U'tJ'l,t. A testuk ernatarozásusut sosem bán
tUK meg. .c..nlvVcl borrun.t negye«, narátsagos vulgyes. kIS roivocs
kak ovez-.e varoskat iaiaita,a. A UULtln, a l!'eKctelwgy, a Zazár, az,
Izvora, a l\iOl'gO, u szeouuer-szeub t.ajas, hamar a sarvűknoz nertes.
A novendeaes 101e,g tuag-yurok vona,s, de SOK orosz, lengyel és né
met, es e,gy-Két spauyor, francia, sot meg karku.aai IS axad L KO
zortük.

.1i,uvides·en Nagyhányára költözött Eerenczu Károly és Griin
urata {KCSUUO Ivauyr-Gruuwald) Beta is. J:101WSY neuany ev murva
szemeryi oá.ok nuau. e~LaVO;<IOLt, ekkor negyell d!'ereuczy, H,eti. .rnor
ma cs Grunwaidj szabadiskorát aíapuottaz. .Ji] Oben a szabadisko
laban doigozott nosszabu-rovidebb idon kerese-ül egy sereg tehet
seg'es frat.a; művesz, aKiKoől kesobb képzomüveszetüruc büszxeseg'ei
leetek. üt rútjus Csók 1s<vánt, Koszca Józsefet, tsentcnard; Ayas.ot,
NYltaSSY t:}undor t, Bernáth Aurélt, Szőnyi 1scoásu; ~áiza.y ~ált,
a nagybányai születésű Uzobei Béuu, (Jla.z Oszkárt. Pertroa-Usa
ba V ürnOSL, lJOldlzsár 1scvuns, és l!'erellczy Károly három művész
gyeormekét, ValérI, Noémit és Bénii: Nagybánya fénykora az első

vuágnáború kitöréséig tartot/t, azonb-an még a román impérium
alatt is hosszú idon át működott itt festőiskola,

Réd könyvének első resze a Nagybányára vonulás ideádának
megszületéset, és az ötlet ruegvalósuiását mondja el, Eötvös Ká
roívra emlékeztető derűs, ízes módon, A második rész a telep tör
ténetét tárgyatja,az. alapitó tagok minden nehézségen úrrá lévő
lelkességét, a kezdeti meguemértéssel való férfias szembenézést,

Mert a nagybányai törekvések az első időkben a kozönség és a
kritikusok részéről erős ellenállásba ütköztek. A századvégi ki
álb.tásíárogató a kedélyeskedő, népszinműhangulatú festményeket
kedvelte. A legnépszerűbb művész Margitzay Tihamér volt ebben
a korszakban, édeskés genre-képek feostője. Az 1~96-os ezredéves ki
állításon ilyenfajta című képek nyerték mejr a publikum tetszését
mint Nadler ; "Terefere amosásnál", Peske: "Csak egy szem cse
resznyét", Aggházy : "No, ne izéljon", Roskovits: "Kóstolja, be
édes l", stb, Azonban a nagybányai művészek elmélyült, kitartő
munkája, és a haladó kritika támogatása (Bródy Sándor. Ignotus
Huyó, Luka Károly) végül is elfogadtatták a közönséggel a nagy
bánvalak pózfalan, anekdótamentes, tiszta művészetét. A gúny, a
megnemértés a nagybányaiakkal szemben, a "lila lovak" emlege
tése örökre elhallgatott.

Könyvének harmadik részében Réti a nagybányai művészek
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esztétikai célkitűzéseivel foglalkozik. Párhuzamot VQ/Il a francIa
impreesziomstáz es a nagyuauyaiaa lényegesen különböző stílusa
kozu.t, raruucat a korszas. divalOS, natur-aristu festöjének, Basievn
Lepage-nak a nagyuanyaiasra gyakorolt, nem tartos hatására, \ht
jegyezzüK meg, nogy rceu esztéuxa; nézeter nagyrészt Henri J3erg
sun es Beneaetic () I oce elmeletein alapulnak.)

A negyedIk resz a Ies.orsacaabau ururxodó tanítási módszere
ket tárgyalja. EzeK az alapelvek a művészeti oktatásban nugyreszt
ma is neryranoas, A terep testötanarai a 'I'norma által megrogaí
mazo tt alapelvet tartották szem elott: "A tamtás egyetlen aiaperve
a iermeszec megismertetése legyen."

Muukaja ötödik részeben lt.éti a négy legszámottevőbb nagy
bányai meaternek (Houosy, Ferenczy, Grúnwatd es 'I'hormaj re
meknuvu emberi és műveszi portréját adja. ElóadásmodJábol ki
tűník, hogy Ferenczy zsenije állott hozza Iegkozeiebb, .l!Jgy-egy
moudattai képes felldézni .l!'erenczy örokértékű alkotásait: "Egy
qua ttrocento-i reskó gyengéd, -kornoiy áhitata ömlik el a ilegyi oe
széden, a Három kiratyotoou pedig az erdö sűrújének mesesugailó
titokzatossága rezeg." Unnepeíyes szavakkal Igy összegezi annak
a Ferenczvnek jetentőségét; aki a számos jeles nagybányai tehet
ség közott az egye'tlen zseni volt: "A magyar művészetbeu ott áll ő
is a vezérek között, műveltségének csihogó, elegáns fegyverzeté
ben, tehetsége és erkölcse nyugodt erejében." Szepen ír HoUósy·
jellemzésében a festő rendkivüii képességeivel arányban nem álló
műveszi eredményeiről. A "KukorlCahántás" c. ismert Hollósy
kép elemzése élvezetes is, szakszerű is. Meleg lapokat ír testi-lelki
jóbarátjáról, a történelmi festészet iránti érdeklódésa révén a többi
nagybányai festőtől elkülönülő Thormáról, a "Talpra magyar I"
és az "Aradi vértanúk" alkotójáról. Szepen ir[a róla: "A keress
tény emberiesség szelleme és nemzetének szeretete ösztönösen dik
tálta egész magatartását az élettel szemben," "A Bibliát, főkép az
Újszövetséget mindig olvasgatta.'

Réti évtizedek anyaggyüjtése és évek aprólékos munkája alap
ján megírt könyve még evidensebbé teszi a nagybányaiak felbe
csülhetetlen érdemeit modern festészetünk történetében. A műte
remből a szabadba való kivonulás, a pleinair-Ieatés, az akadémiák
szenvíelen, ride-g modora alóli felszabadulás, egyszóval az őszinte

természetszemlélet és a festői látásmód uralomrajutása az ő nevük
höz fűződik. Nagybánvával torkollott bele a magyar festészet ös
vénye az európai képzőművészet országútjába...Nagybánya kor
szerű problémákat vetett fel, és azokat me.g is oldotta, belekapcso
lódott a nemzetközi vérkeringésbee de nem külföldi minták után
zásával, hanem saját erejéből, óvatosan építve ki saját stílusát.t'''

Nagybánya nagy eredményei átáramlottak az elmúlt évtize
dekben a magyar festészet Iolyamatoaságába, Főleg Bernáth Aurél
és Szőnyi István oeuvre-jére gondolunk, de nem csak rájuk. Vég
vári Lajos mutat rá arra, hogy a nagybányai tradició "vez.etUl el
Berény Róber et az absztrakciótól a természetelvű Iestésig", és "ez
érződik Czóbel Béla festészetében is, ... aki olyan sajátos koloritot

2 Genthon István: Az új magyar festőművészet története, Magyar Szemle ki
adás, 1935. 177. old.
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alakított ki, amely nehezen képzelhető el a nagybányadák nélkül.?"
De Nazvbánva szelleme a fiatalabb nemzedék Ieg'jelentdsebb mes
tereinél is érezhető, elsősorban Szentiványi Lnjosnál és Iván Szi
lárdnál.

Réti könyve megerősíti az olvasót abban a hitében. hogy a 60
esztendős nagybányai művésztelep esztétikai, erkölcsi és festés
technikai hagyatéka a magyar kultúra elvitathatatlan részévé vált.

(DévénYi Iván)

-gRDEK'RS KÉP TUALL1TAS zajlott le ez év márciusában az
Eqyesült Allamok Florida államában, Sarasota városban. A 7ci
állitr1:wn nerJYvenkét amertka; múzeum egy-eml - nJlilván leabe
csesebbnek tartott - műtárgya szereneit. A tfÍrlatró! a sarasotos.
műeeum 'if/en szét: k1állí'ású kar« 'óaust adott ki, amely mind a
neouoenkét műalkoiás reprodukcióját és pontos tudományos le-
írásá' tartalmazza. .

A tennerentúli kiállí'ással kapcsolatban a katalógus európai
áflapozójában két észrevétel támad. Az első: sajnálkozás amiaü,
homl csodálatos remekművek sorra elkerű'nek az elezeoénuedeit
Európából. A má.crod'tk: a furcsa szemoon/ok szerinti váloqa'ás,
amely azt eredményezi, hogyaképzőművészetek7e.qnagyobb kor
szakait és mestereit bemuraini kívánó kiállításról, hiányoznak
olyan meeterek. mint Rubens, Breuahel, Chardin, Tizián, Tint o
re'to, Cézanne. Picasso. Matisse, holott e mes'erek kiváló művei
vannak Amerikában. U gyana7.kor kisebb jelenfőség;f művészek

munkái ki vannak dllitua, Különösen l.'ifa'ha.tó fl XX. száeadi
művéseetei 7'épvise7ő néhány mű kiválo.qa1á.wl. Mindazáltal szá
mos remek: ihletett munk» i.cr szereneit a kiállí'ásnn

A kiállított művek közül 6 szobor, egy rajz, a tőbbi 35 olajfest
mény.

A szobrok T.özöff szereuel etn) rlJ/önyÖrŰ. is1pnséaet ri1Jrrizo7ó
meeonorámio! bronefiaura a Kr. e

'ő'fi
3. P?,ezredb{)7, eQ11 ülő mito

lón;fTi szeméiut formázó nepáli indu» szobor a Kr u'áni 9. szá
zadbá' és e.QU fáhó! ffTrarlO'f..fJ.1.Jőnnéd kézeel meoolko'oet anqyrT,[
a'ak. ismere'len- l:J .crzá".mdi francia fl'I.űvé.crz á'szellemült műs:«. Ám
ezekután nem eléaiiik ki az embert Sin'enis mai német szobráse és
di SpirifQ mai amerikai absztrakt szobrász modoros munkái.

Az etnre'Ien. rajz Rembrandtnak egy ka'apos férfi mellképét
ábrázoló t ollroiz»,

A festmények /fordt Greco egy nagyon szép portréja nyit ja
mea: "Egy Irinitáriu.cr szerzetes arcképe." Ezután az egyik Le
Nain-nek, Louis-nak .Parasztok a házuk e,'őtt" c. ismert képe kö
ve' keei k; majd Zurbaran csendéle'e és Maanasco ..Tájkép cuni
nyokkal" c. műve. -grdekes. ho.qy Francesco Guardi-túl, a 18. szá
zadi ve'encei mes'ertől három kép is volf a kiállí1áson. ő szereneli
a legföbb múvel. Még Eraoonard az a fesUj, Guardi-n kívül. akinek
egynél tbbb képét állították ki. (Két derűs hangulatot sunallrS műve
vott lá' haJó. eny mosolJlnt~ kis,leányt és ~qy bájos qöndőrr;ir"Ű
kisfiút ábrázoló kép.) .A. XIX. száztui derekának művészeté: Millet
női arcképe és Courbet "A 1'ándorköszörűsök" c. képe reprezen
tálja, az impresszionizmust Pissarro egy nem jellegzet~s asztali

a V~CVllr1 Lajos: Szőnyi István. MavészettörténeU Ertell1tl5. 1934. 234. old.



csendéle re és Dettas belettet tanulo leányokat ábrázol6 képe. Az
impresszionizmusra köve kező törekvéseket Van Gogh "Ciprusfák"
c. képe muta! ja be, amelyet a mcster 1889-ben, egy évve. éle. ének
megrázó befejezése clőlt olkoto't.

A XX. századi mesterek niunkái közül a spanyol származású,
de Franciaországban működö t kubisia Juan Gris, a némel Pau,
Klee és a francia Jacques Villon munkáit eme hejük ki, mint
e.ayéni, eredeti alko'tist, Viszon( bánt6 néhány mai amerikai fes
tőművész szerepeltetése. Ezek Braque-oi, Picassát kopírozzák unal
mas'an, erő'lenül, va.QY durván naturalis'a, rossz fo' ouraiuikra em
lékeztető képeikkel kellenek sivár hatást. (Dévényi I uán]

AZ ÚJ NÉMET EGYSÉGES KA'rEKIZMUS. A breisgaui
Freiburgban a Herder cég kiadásában könyvpiacra került az ösz
szes német katolikus egyházmegyék számára készült egységes ka
tekizmus, amelynek megvalósításáta fuldai püspöki konferencia
határozta el.

Az új iskolaévben már ezt használják. Címe: Katol ischer- Ka
techismus. Mindenegvea egyházmegye külön nyomatta ki. A lim
burgí egyházmegye püspöke előszavában igen kedves szavakkal
ajánlja az új tankönyvet lesrkisebb híveinek. A többi között ezt Ír
ja: ." "Ismeritek az isteni Gyermekbarát történetét. Az emberek
gyermekeiket .Jézushoz vitték, hogy áldja meg őket. J ézus mez
ölelte és megáldotta őket. Ezek az emberek oko-san zondolkodtak,
amikor Jézushoz vitték kicsinveiket. Ugyanígy gondolkodik a ti
püspökötök is, amikor ezt az új Katekizmust ma átadja nektek. Az
a hivatása, hogy mínt jóbarátotok. Jézushoz vezessen benneteket;
Segít, hogy Jézust megismerhessétek, megszeressétek, barátotok
ká tegyétek. Jézus pedig a Szentlelket adja nektek, Aki elvezet ti
teket a mennyei Atyához."

Nagy és magasztosan felelősség-teljes hivatást [elölnek meg' e
főpásztori szavak. Hittankönyv, főleg Katekizmus Ieladaiát nem is
iQ'en lehetne szabatosabban meg-fo!."alma",.ni. Hiszen a Ka'+olikus
Katekizmus tlÍ..rgyát tekintve felöleli a ..Denceltum fidei" te1jessé
gét. ezéssét, Elénk tária szent hitünk osipkoszem-Hnomsá-rval w~v

másbafonódó igazsásrait, és általa támad számunkra ".a sntéts,ég-ből

fény, világ-osság árad szivünkbe, hogy fölr'a,"'yo"'jon nekünk Isten
dicsőségének ismere,te Jézus Krisztus arcán." (II. Kor. 4. 6.)

Az új német Katekizmus roppant mumkát. na-rv gondo'Ssá'"(ot,
német alanosságot, és első 'pillanatra feltűnö gyakor1.aliasságot árul
el. Hat részre tagozódik. Az általános alapismereteket taróalrnazó
Bevezetés és néhány főimádságot közlő Függelék közé ékelődék

be a négy nagyobb fedezet:
1. Isten és a megváltás,
2. E.gyház és szentségek,
3. Isten parancsai szerinti élet.
4. Utolsó dolgok címmel.

A könyv összesen 248 kérdést tartalmaz és 136 leckét (a mi ré
gi "Nagyobb Katekizrnus't-könyvünkben 395 kérdés volt, 142 ol
dalon.) Tehát ez lényegesen kevesebb emlézési anyagut közöl, még
egyszerannyi oldalon. Mi töl ti meg akkor e nagy onust1 Ime egy
példa:

668



A 128. oldalon van a 68. lecke, amelynek címe: A felebaráti sze
retet, Az egész két és fél oldalt foglal el. A német gyerekek erről
a tétel ről a következőket tanulják:

J ézus példázatot mondott egy törvénytudónak arról az ember
ről, aki rablók kezére kerül t. Igy szólt: "Egy szamaritánusnak is
arra vitt az útja. Mikor megpillantotta, megesett rajta a szive,
Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat.
Aztán fR1tette teherhordó állatára szállásra vitte és gondját vi
selte." Jézus e szavakkal fejezte be: "Menj és tégoy hasonlóképen l"

Isten mi nden embert szerét. Minden ember Isten képére van
teremtve, Krisztus vérével meeváltva és az örök életre meghíva,
A7ért kell minden embert szeretnünk: minden embertársunknak
telíes szfvvel jót akarnunk, és neki minden erőnkből testi és lelki
jót tennünk l

Minden felebarátunkat Krtsstus akarata szerint kell szerét
nünk! Krisztus minden embert saját testvérének és nővérének tart.
Ö mondta: "Amit lezkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek." (Mt. 20. 40.)

S:r,eretetünkből senkit se szabad kirekesztenünk. akkor sem,
ha valaki más nyelvet beszél, más néphez vagy valláshoz tartozik.

Nekünk Isten gyormekeinf11< és Krisztus tanítványainak ellen
sézünket is szeretnünk kell. Kri"7!tus mondta: "Szeressétek ellen
ség-e,iteoket, stb," (Mt, 5. 44. 45.) Kr-isztus a kel"es'7,tfán imádkozott
f'Uen'lég-eiér t : "AtYám. bocsáss nwp" nekik stb." (Lk. 23. 34.) Szent
István és sokan mások Jézus példáját követték.

Ha valaki meabánt bennünket, megengesztelődvemeg kell bo
csátanunk. Isten is sokszor megbocsát nekünk. Bocsánat után nem
szabad haraeudní. Ha azonban mi bántottunk meg valakit, miha
marshh bocsánatot kell kérnűuk, és az igazságtalanságot jó~á kell
tennünk! '

Isten családiában a hívők 11 mi testvéredvk, nővéreink. Ö1{P,t kü
Iönőson kell Fl7,e,re jnünk ! Szt. Pál mondja: "Togyünk jót mindenki
vel,ff)l~O' pedi go hittestvéreinkkel." (G. 6. 10.)

Szülők. testvérek, rokonok. barátaink, jÓ+pvőink. honfitársaink
állnak leg-közelebb hozzánk; őket is különösebben lehet és kell is
szeretnünk.

V ét a szerétet ellen aki egyált1alán nem, vagoy kevésbé szereti
felebarátját. Ilyen, aki nem imádkozik felebarátjáért, nem törő
dik vele, szeretetlon, barátsáztalan, V8lgoy goromba, búsítja vag-y
hetykélkedik vele szemben. Aki felebarátjától irig-yli Isten vala
maly ajándékát, pl. egés.zség-et. tehetséget, ga7da.g:ság-oi., tiszteletet
vagy szerencsér, vétkezik irig-ységg-el. Aki örül más baján, vétke
zjk kárörömmel. Még nagyobb a bűne annak, aki máson bosszút
áll. A szeret1lt elleni legnagyobb bűn az ellenségeskedés és gyű
J;>1et. Szt. János irja: "Aki testvérét gyűlöli, az gyilkos." (Jn. 1. 3.
Hí.)

Viuzaküdezés. 1. Miben mutatkozzék meg felebaráti szeréte
tünk' 2. Mely szavakkal mondta Jézus, hogy felebarátainkban
Önmagát szeretjük t 3. Miért kell megbocsátanunk I 4. Mit kell ten
nünk. ha valakit megbántottunk' 5. Kit szabad és kell különösen
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szeretnűnk t 6. Mondj néhány felebaráti szerétet elleni bűnt l 7.
Ki vétkezik irigységgel 1 - kárörömmel 1 - bosszúállással ,

125. kérdés: Miért kell minden embert szeretnünk 'I Azért kell
mínden ember-tszeretnünk, mert minden ember Isten képére van
alkotva, Krisztus vérével meg-váltva, és az öröküdvöaségre meg
híva.

126. kérdés: Mely szavakkal parancsolta meg Jézus, hogy, el
lenségeinket is ezereesűk. 'I Jézus mondta: "Sz,eressétek ellensé,g-eite
ket. teP.'yptek jót velük, kik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért
akik üldöznek és rácalmaznak benneteket: így lesztek Atvátok
uermekei, aki az ég-hen van. aki napját felragyogtat5a jókra és
rosszakra, és esőt ad igazaknak és gonoszaknak egyaránt."

Jótan1cs az' éle/re: Minden nap egy kis tett a felebaráti szere
tetben l Hogyan' egészen egyszerű: se,gíts, adj, szerezz örömet l

lsten szava: "Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
mi lesz a jutalmatok' Nem így tesznek a vámosok i'l' És ha uem
köszöntitek csak bar átn itokat, mi többet tesztek 1 Nem íg-y tesz
nek a pogányok is' Ti olyan tökéletesek leevetek tehát, mint
mennyei Atyátok." (Mt. 5. 41)-48.) "Aki szeretí Istent. szeresae test
vérét is!" (I. Jn. 4. 21.) "Uj parancsot adok nektek: Szaressétek
egymá,st stb...." (J'n, 13. 34-35.) "Rosszat rosszal senkinek se fi
zessetek t" m. 12. 17.)

Aranyszabály: •.Amit nem akarsz, hogy más neked cseleked
jék, te se cselekedd azt másnak l" (Tób. 4.16.) Jézus mondta: "Mind
azt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek
velük!" (Mt. 7. 12.)

Az irgalmasság cselekedetei: A felebarát iránti szeretet legin
kább az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben mutatkozik meg.
(V. ö. 118. 119. lecke.)

Feladat: 1. Hogyan gyakorolta Szűz Mária a felebaráti szere
tetet' 2. Mondj néhány esetet a szentek életéből a felebaráti sze
retetre vonatkozólag! 3. Mondj hasonló példákat más emberek
életéből! 4. Hogvan gyakorolható a felebaráti szerétet a plébánia
területén , 5. Hogyan gyakorlod a fe Iebarát i szeretetet: otthon, is
kolában. játék közben. az Egyházban, munkahelyeden 1 6. Miben
mutatod meg szeretetedet barátoddal szemben betegségében' 7. Ki
nek van leginkább szüksége szeretetünkre ,

Ime a felebaráti szeretet katekizmusi leekéje. Nag-yjából en
nek technikai beosztása szerint épül fel a többi is. A Szentírásból
indul ki, arra építi fel a mazvaráza-ot, és a magyaráz,atból emeli
ki a kérdést-feleleteket. Ezt aztán beleépíti a gyakorlatba, a gyer
mek mindennapi életébe.

Természetes, hogy a hittankönyv akármilyen jó és gyakorlati
is. önmagában nem elég. Szükség van még jó hitoktatóra és szü
lőre is, aki a magyarázat mellé gyakorlati példákat mond és ki
egészíti az életből vett példákkal azt, amit egy - akármilyen bő 
könyv Elem dolgozhat fel (Bölc.,völgyi ZoUán)
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A VItAGOSSAG U/AINAK KONYVE. NyoÉc esztendeje, 19i-r
ben tedenék fel a Holi tenger nyugati pardán azokat a nagyje
lentőség'Ű szendrási könyv,öredélceket, amelyek azóta is szun. e,en
fog.a,Jwz,at;;ák a cudosokac és a közvéleményt. Mos,anában, hogy
könyvalakbun, modern útirásban. is napvtlágo, láio-t a fontos lelei,
az érdek,ődés újul, erővel fordul feléje. l!Jgymás u.án je,ennek
meg a kütönböző vallásos és tudománuos fotyóirawkban a iiiredé
kek lordí-ásokban is.

Tudvalevő, a töredékek legnagyobb része a jeruzsálemi héber
egye,em birtokában van. Az egyetem nagyhlrü tanára, f:}uJcenik
protesszo« hét esz-etuib munkája" szánta a töredékek koneeruáai
sára, áarásár« és magyaráza~ara. MunJcája gyümölcsekém 1954
ben megjelent a jeruz:;á-emi néber egye,em kiadásában "Az el
rej. ett cetceresek gyuj.eménye". A könyv tartalmazza az eredeci
szöveg fényképmásolatát, a szöveg modern á,írását a hozzáva{ó
terjedelmes bevezetéssel és magYará~atLal. .

A gyüjtemény három részre oszlik. Az első lzaiás próféta szö
oeaének coredékéc tartalmazza, a második egy kéziköny'vtöredéket,
meiunek Sukenik professzor azt a cimet adca: "A vildgosság fiai
nak harca a sö,é,ség fia.i ellen", a harmadik pedig egy himnusz
gyüjteményt.

A második töredékről kívánunk itt rövid ismertetést adni. Bár
nem szentirási szöveg, mégis nagy a jelen,ősége a telet egy'ébb ré
sze szempontjából is.

A könyv annak az esszenus közösségnek a harci szabályzata,
amely annakidején a tekercseket a qumrani barlangban etrei.eite.
Ezek a szabályok nem csupán azért érdekesek, mert bepillantást
engednek abba, hogyan_élt egy-egy esszenus közösség békében és
háborúban, hanern azért is, mert bemutatja a zsidó nép akkori gon
dolkodasát.aeontelűlpedig teirásai, utalásai állal bizonyítja, hogy
a szövegek valóban ősrégiek.

Mint emütettük: harci szabá,'yza.t, a,mely a világosság fiai
nak, Isten harcosainak kűzdelmét szabá yozza a sö, étség fiai el
len. Minthogy szent háborúról van szó, egyúttal szertartáskönyv
is. Hiszen a pap tevékenysége az oUár körül és a harcosé a csata
mezőn és a kűzdelemben, ugy.anannak az istenseoloalamak két te
rülete. Egyik sem kevésbé fontos a másiknál. S ezért van, hogy
a harcosok viselkedését a csatamezőn éppen olyan részletekbe me
nő, aprólékos szabályok irányítják, rnJ,nt a papét az oltár körül.

Mivel szent háborúról van szó, amelyet Izrael fiai a pogányok
és a "Szövetség megszegői" ellen folytatnak, azért a harcban, a
csatamezőn a papságnak olyan fontos a szerepe. mint Józsue óta
soha. Ok irányítják a csata minden fordulóját, harsonáikkal ők
adják meg a jelt a támadásra, a sebesültek [etseedésére, az ő kö
telességük bátorítani a harcosokat s a csata után vezetik a hála
adó és Istent dicsérő himnuszokat.

Ez a harci szel'em. a korabeli zsidó népi lélek és vallásosság
legmélyebb gyökereiből táplálkozik. Innen a harci szabályzat esz
katologikus és apokaliptikus utalásai és az angyaloknak. neoezeie
sen Mihálynak, mint a zsidó nép védelmezőjének ezerepelte'ése.

• A szentírási szövegek szempontjából bizonyító ereje történeti
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uialás,a,ib,an és ootuükoeásciban rejlik. Mint említettük, a szent
háború é, meiuec szabálYoz, a vtlágulSlSág,f.'tUt, az izruetitate, Juaa élS
Benjamin fiai folytatják a "sö.é.ség Nai", azaz edomi.ák moabi
ták, filiszteusok és főképpen Assur Kittimie ellen. Ez u.obbi né
ven pedig a sziriai görög8éget kell érteni, N a·gy Sándor azon utó
dait, akik Sziriában lécesitettek birodalmat. A "söté.ség fiai" kö
zött a könyv megemlíd a "Szöve. ség megszegőd" is. Ez azokat
a zsidókat jelenti, akik eltértek a mózesi törvény,ől, behódol,ak a
görög szellemnek.

A sziriai görögök emlegetése a kézikönyvben egy lui'tirceott
év számot [uiicu. az Oszinre, ség tör, énetében jártas olvasó eszébe.
Mikor kelleti a HOd tenger körn.lJékén húzódó esszenus telepeknek
Paleszi ina felső határán túli görögökkel harco. niok? IV. An. i
ochus Epiphanes idejében, aki két hadjára OL ueze.eit Egyiptom
ba. Egyiket Kr. e. no-ue«. Ez alkalommal teljesen kiioe« oLta Je
ruzsálemet és a Templomot. A másodikJat 168-ban indíto i a el. Ez
utóbbi azonban kudarcba fulladt, mert a rómaiak visszaparancsol
ták.

A világosság fiainak harci szabályzata azt bizonyítja, hogya
tekercseket o,"yan küzüssé.q haszná la és rei.eu e el, ame.u Nagy
Sándor utódai idejében élt és harcolt.

(S. F.)

Felelős kiadó: S í k S á n d O r

Budai nyomda (H) ll:) 28S0 - F. v.: Ligeti M.



SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Önálló. Dehogy is tilos önállóan gondolkozni! De gondolí-e

már arra, hogy rninden k ornak, minden szakmárrak vannak szavai,
illetve van olyan mondatfűzése, amelyet annak a kornak, vagy
annak a körnek minden embere a legnagyobb könnyedséggel meg
ért. de amelyek egy más kor emberének, vagy a szakmán kivül ál
lónak teljességgel érthel etlenek. Vajjon mit fog gondolni a mai
nevelésről egy kétszáz év múlva disszertációját készítő egyetemi
hallgató, ha majd valamelyik mai "klassz" reg ényben azt olvassa,
hogy a tanárok "csőbe húzták" a gyerekeket, de végül ezek mégis
"átejteiték" a tanárt. Am nyilván lesz annyi eszük. hogy komoly
szakkönyvekből tanulmány tárgyává - tegyék a kétszáz év előtti

nyelvjárást, és pedig nemcsak az irodalmi nyelvet. hanem a köz
napi, a tolvajnyelvet. -- az akkori időknek különböző, de minden
kitől ismert vonatkozásokkal teli nyelvét. Ha pedig- ennek a szak
tanulmánynak nem tudnak elé,g évet szentelni, akkor elővesznek

egy jegyzetekkel ellátott kiadványt, amelyben olyanok, akik el-'
végezték ezt a rnunkát, leírták. hogy mire vonatkozik az előttük

homályosnak tetsző szövosr. Nem egyszeríí ez ~ Miért tartja hát
sérelmesnek, ha az E.gyház segítségünkre akar lenni, hogy egy
kétezer évnél idősebb szöveget helyesen megértsünk'

P. P. Igen, a "Tamás vagyok benne" valóhan ana vonatkozik.
hogy Tamás maga akart me.ggyőziídni, hogy a "Jelcnés", amelyet
az apostolok láttak, valóban az (Tr volt. Azóta ..Tamásnak lenni"
annyit jelent, mint "kis.sé kétkedőnek" lenni. De érdemes volna
Tamásnak egy másik szavát és másik magatartását is elménkben
f'orjzatn i, és cselekede-einket hozzá iga7.ítani: Amikor Lázár halá
lának hírére vissza akart az Úr menni .Iudeába, ahol üldözés várt
rá, a7.apostolok le akarták beszélni. Amikor azonban ez nem si
került. Tamás férfiasan odalépett mellé.ie ezekke] a szavakkale
"Menjünk vele mi is, és haljunk meg vele együtt."

H. B. A Korán arab nvelvű, Mohamed maga diktálta tanítvá
nyainak, akik pálmalevelekre, állatok kif'ehér itett lapockacsontjai
ra írták le a tanításokat. E',.e,k a gyakorlati életre adnak erkölcsi
utasításokat, emelkedett, erősen ritmikus nyelven, arnelvet a dob
porg-éshez szokás hasonlítani, és amelybe helyenkint természetután
zó hangok és reeitativ énekek is vovvülnek. Az egésznek olvasása,
vaey meghallgatása rendkívül alkalm-is arra, hogy extatikus lel
kiállapotot hozzon létre. Az igazán vallásos muzulmánok tiirakoz
ni szokvak a Korán bármely más nyelvre való leforditása ellen és
nem arabnvelvű híveiktől meg-kívánják, hogy a Korán megisme
rése és eredetiben való olvasása kedvéért tanuljanak meg arnhul
Mi a mohamedanizmussal (ők ezt az elnevezést nem ismerik cl,
mert valami olyat éreznek benne mintha ők Mohamed hívei vol
ná nnk, holott ők Isten h ívei.l sajnos mindirr csak mint eflensévvel
találkoztunk, azért keveset, és nem rokonszenveset tudunk róluk,
pe,diiO' vézül is e~yistenhivők és bele tudták nevelni híveikbe, ho!Z'y
minden körülménvék közott teljesítsék a vallásuk előírta erkölcsi
paranc!"nl':Jt.

G. M. örülünk, hogy ilyen szép tapasztalatai vallnak ezen a
téren és nagyon köszönjük, hogy velünk is közölte őket és alkal
mat adott, hogy ÖnneI örüljünk. Valaki így fejezte ki ezt szelle
mesen: A jóságot nem lehet elaiándékosni, az valamiképpen mín
dig vieszatér a küldőjéhez, - Igy jár úgyIátszik Ön is,
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V. V. Gondosan elolvast uk apr óbet ű s level ét és azt hisszűk
megér tettük , probl ém áit is, és miudazt, amivel önnragú.t és k örül
ményeit vádolja. D e a z, amiből a me gold ás fakad IIa tu a, az nincs
benne a hat oldalban, azt csak a sorok kőzül olvas tuk ki. Minde u
sikertelens égének oka, hogy túlsokat töpreng, III lel őtt cselekszik,
és túlsokat bánk ódik él> a.ggód ik, amikor vécre múiris (..cp.lekcd ~tt.
Igy energ-iá j a és ideje mer ő gondolati kiélé sre pazartódik, a CBe
lekv ésre nem m arad el&~ frisseség e, bá torsága, ere je. 19y t örténik
aztán, hogy bár nagynehezen el hatá ro zza magát erre, va<,:"y arra .
végül mégis egészen másként tesz, rn in t a h ogyan elgondolta , v a.ln·
mindenképpen rosszul sü l el, akár így , wkár úg y tesz valamit.
Amon nyire level é ből ki clemeztük lelki és id errállupot út, ezt a ta 
nácsot p ró bál juk a dni : m in th ogy "ú ln' is mind ig r ossz" amit tesz,
' .. ne gon dolkozzék so ká, hanem miu tán Is tennek ajánlotta g on
dolatát, fogjon a zonnal annak a mcgval ósí tás ához, a mi l legelőször

gondolt, Ha p edig már meglett valamit, tartsa távol magától az
utólagos mérlcgelést, o ly an form án, mint e~y bűnös gondolatot.
Majd meg!út ja, mcnnvi id eje szabadul í l-"Y fel a helyes és hasznos
cselekvésre. Ez a tanács persze csak addig' érvény es, amíg ez u
töprengő és bizonytalankodó lelkiállapota tart l

Gl. P . N yíre.qy ház a. _ .A t ízparuncsolatru v aló h iv afkozásaa I
semmiképp se leh e! II szon tk épek és szobro k temp lomi nlkalmazása
ell ou érvel n i. :\ 7. iQ:'az.. h OV'Y ben ne van: ..F ara vot t k énet ne es i '
nál j m azaduak." De ez csak IB. fel e a mondatnak. - J el lernz ő pél
dája, hogyan érvel az elfogultság. - A parancs csak II maqn
te tj ess ég -eben érthető . Már pe d ig a másik részben ott van: "ho.<rY
a'lt im ádt ad. " A tízpa r anoso'ut teh :í~ az olyan kének haszn álat ú;
tiltja, amel yeknek ist eni erőt tulajdon ítanak és amelyeket kife
j ezetten iseusésské n t i má dnak. E",t ped ig' az E rryház n"m ns n1r. ho ,ry
nem 8IlQ:'C-di. hanern kifej ezetten és a Iezsúlvosabban elítéli. Elítélné
azt is, ha .ak ár papok, akár lrívek ÍIn' kevdenék k örülvenni ak ár a
kezvkének et és kezyszobrokat is. 'I'örtónhetnek csod áta tos ..im a
!fr,.,e-h.:Jlg.atá sok ilyenek előtt, de ha valaki ezek nek anyagi mi
voltukhan. el h1"1vezésü 'chen r "jl i) f'snrhtov:) p,röt tulajdonítana, azt
az Egyház elsőnek it éln é el bálv ányimádóként.

W. G. Igaza v an : sokszor sem a kortársak. Bem a h ivatalos
kr ltikusok nem is meri k feol RZ irr8z i ze n ét- Am a fol y t llJá"bR n m -ir
nincs israza: "honnan tudo m, hogy érd emes-e nek em fest en i, írni.
muzsik áln í 1" Az igoa'd zse ni n em kérdez! e',rt - ír, muzslk ál, f ",""t.
mert Írnia. muzsik úlnia kell , - mert mondanivat ója van a vil ác
számára. H a feli sm erik. el ismer ik - eq. nacry boldozsá -r szfun1.1"n .
mert c élhoz-érést j elen t. Ha nem ismer ik el . akkor - h a P'V f'lfl!!C
az ideg-ze'e, elhul lza t, de ha csak ery kiesid erős eO'yén is.é~. dnl-ro 
z·ik tovább, me.'! ha csa k ll?-, ír0.ll,,·ZJf·al, vavv a rnű terem l'l'7.ám ál'u
készülnek is művei A m űvész alkot. - most és axt, és Úl7Y, »mit
és ahogyan be"ülről dikJt.áJ:ia a lelke -- fü'!'g'et'~nül attól, hory
mások mit Rzóln ltk hozzá, Az h~a7.i teherséeet teh át nem kell f rl
teni. A tehetséutel~n"'p' g'nek és a dilett.an t izPl nlm a k azonban olyan
sainte tapinth ató jp-l e-i vannak, horrv azt mi nden h"~Riilet.es. PÚl""
tatlan. igazi szakértő majdnem mindíg meg tudja állapítani.
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