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A NYOLCVANÉVES XII. PIUS PÁPA

Eddigi életrajzai majdnemhogy habozóan, szinte csak az érde
kesség és "teljesség" kedvéért, megemlítették róla, hogy mint római
papnövendék és fiatal pap - leginkább az ókeresztény archeológia
iránt érzett vonzódást. Ha életpályáj a szaktudományos irányba for
dul, nem lehetetlen, hogy mint a katakombák régészetének egyik min
den időkben legtudósabb professzora írja műveit évtizedeken át fá
radhatatlanul s ad elő valamelyik római egyetemen. S milyen patetikus
volna ezt í g Y állítani ellentétbe a valóban megfutott élettel és sze
reppel: hogy végülis nem a tizennyolc-tizenkilenc század előtti felira
tok és képek, hanem az Idők Jelei közt olvasva mint Krisztus földi
Helytartója irányította az egyház hajóját.

Az ellentétbe-állítás azonban nem mondana igazat. Mert az ős

keresztény élet iránt oly szenvedélyesen érdeklődő hajdaní fiatal pap
s a mai tiarás, titáni aggastyán: ugyanaz az ember és ugyanolyan egyé
niség. Az akkori tudósjelölt ífjú papnövendék, az elmult század vég
ső évtizedében a római egyetem legtündöklőbb hallgatója - a krisztusi
élet jegyeit kívánta kiolvasni és közölni a katakombák falának jegye
iből, ma pedig a jelen idők jelei közé vési ugyanezeket. Lényegének
legbensőbb magva a pap, aki Krisztusé és Krisztust közli az emberek
kel. Ugyanaz a pap, aki felszentelése után azonnal káplánságot vállal
s a maga római szülőnegyedének egyik templomában misézik, gyón
tat, áldoztat. Személyes képességei. nyelvismeretei,' az embereken- és
a helyzeteken való átlátás csodálatos ajándéka nyitnak neki utat lel
kipásztori vagy tudományos pályafutás helyett az egyházi diplomácia
felé, még XIII. Leó végső éveiben. Még.látta - s a benyomásnak rá
is nagynak kellett lennie - Rampollát, az. akkori államtitkárt, bíborá
fól, világhírétöl, kíséretétől övezetten, a Vatikán pápai lakószárnyá
nak harmadik emeletén. ahol az államtitkárság fogadótermei és hiva
tali szobái vannak, s ahol később ő maga, PacelIí Eugenío, három
teljes pápaságnak volt munkatársa egyre emelkedöbb rangokkal az
Egyház középponti kormányzatában. Az államtitkári hivatalsor ab
lakai a Szent Péter Templom terére néznek, Bernini csodálatos osz
lopsorának két félkörére, a- vizüket magasba ontó szökökutakra, a ke
reszttel koronázott egyiptomi obelíszkre, s az apostolalakok tizenkét
méteres köszobraíra a San Pietro erkélyén. Ez azonban innét a csak
fizikai látvány. A harmadik emelet ifjú hivatalnokának a Terra
bolygó egész felületére kellett látnia íróasztalát ól !

Látta ezenkívül - s a huszadik század egyháztörténetének ed
digelé talán e z a legnagyobb jelenete - az új pápa, X. Pius állam
titkárának. Merry del Val bíborosnak bevonulását hivatalába s hal
Iotta az "lnstaurare omnia in Christo" a "megújítani mindeneket
Krisztusban" jeligéjű pápaság egyházkormányzati programmbeszédét.
amikoris Merry del Val odamutatott a feszületre s így szőlt: "A 'mi
polítikánk a megfeszftett Krisztus l" Ki sejthette volna vajjon, hogy
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az egyik· sápadt, magas, szemüveges vatikáni titkár - utóda és foly
tatója lesz mind a kettőnek, egyiknek egyszer majd később az állam
titkári, a másiknak pedig majdan a pápai székben! A történelem
azonban szereti az ilyen jeleneteket.

Egész eddigi kormányzatából bizonyos, hogy a későbbi XII. Pius
nak legnagyobb élménye X. Pius pápasága és Merry del Val állam
titkársága volt. Minden bizonnyal r á jellemző, hogy ezt a két s z.e n
t e t választotta eszményeiül. Hogy X. Pius halála után éppen ne
gyedszázaddal a nyomukba lép, akkor még ki tudta volna megmon
dani? Hiszen az első világháború jött, új körülmények, két új pápa
is, és mind a kettőnek elsősorban k i f e l é kellett fordítani tevékeny
ségét, a diplomácia, a világesemények felé. De amikor XI. Pius pápa
Pacellí Eugeníót mint a Vatikán és a Kuria hivatalainak legnagyobb
személyes jelenségét választja maga mellé államtitkárnak. különös,
egyszerre mindenki megsejti körülötte a majdan homlokára szálló
tiara arany derengését. S ez a hozzáfűzödö sejtelem nem volt köz
napi jelenség. Századok óta oly meglepetésszerűen jöttek ki a meg
választott pápák a konklávéból ! A vatikáni köztudat, a római nép
ösztöne, s a modern időben a világsajtó: általában abban értettek
egyet, hogy sohasem lehet tudni, még egy konklávé előtt sem, ki lesz
a pápa. De hogy XI. Pius államtitkára az lesz, az színte magától ér
tetődő közvélekedés lett Rómában és ahol csak küldetéseiben meg
fordult az egész világon; ez ismét csak egyik határozott és felötlö té
nye a huszadik század egyháztörténetének.

Vajjon mi volt az, ami a rzíkár, magas termet, a hosszúkás Iö,
s a zárt és mégis inkább mosolygó vonások felett elöre is ott világol
tatta a Hármas Korona tündöklését? Valami megnevezhetetlen, ami
akár a lámpából a láng, belöle magából sugárzott elő, az alak, az
arc, a zárt pillantás és a mosoly mögűl. S azoknak, akik az 1938-as
Eucharisztikus Szeritévben nálunk is látták őt, mind ez a megnevez
hetetlen, bonyolult és titokzatos hatás volt a benyomásuk róla. A. lé
lek bensöségének, összeszedettségének és mélységének hatása. Azt
sejthetjük - m a még megalapozottabban és határozottabban mint
akkor- hogy ő maga is azzá lett, mint akiket példaképeül választott.

Azután 1939 jött, XI. Pius pápa halála, a második világháború
első villám jelei, összeült a konklávé, s valóban ő, akit a Gondviselés
erre előre kiformált, lesz a pápa. A Vigilia akár egyházi, akár világi
olvasói előtt - kell-e méltatnunk pápaságát ? Ezeken az oldalakon,
amelyek annyit emlegették őt és intézkedéseit, szűkséges-e ismertetni
mindazt, amit az egyházi élet elmélyítésének belső vonalán tett?
Hisz mind tudjuk, melyek azok az intézkedései, amelyek egyenesen
korszakot alkotóak a keresztény életnek a jelen korhoz való alkalma
zásában. Az esti miséknek engedélyezése egymaga elegendő lett volna
arra, hogy mint a liturgia célszerű és- időszerű alkalmazásának óriása
szerepeljen a pápák sorában. Ez az intézkedése azonban csak egy a
többiek nagy vonalában. S mint ahogyan az őskereszténységből a mo
dern világba felújított esti misével a Szent Aldozatot hozta közelebb

170



a mai ember életlehetöségeihez, úgy a szentségí böjt rendelkezéseinek
athangolása által magával az Eucharlsztiával tette ugyanezt. További
liturgikus rendelkezésekkel és engedélyekkel pedig az egyházi év ese
ményeit igyekszik mélyebben vésni a mai ember élményvilágába; a
a pápasága alatt szenttéavatottaknak számával a keresztény életnek
főkép modernkori hőseit emelte az Egyház oltáraira; az ősi mariolo
giai hittételek dogmává való emelésével viszont tovább építette a
krisztusi Tanítói Hivatal rnunkásságát, s ugyane hivatalában adott
szakadatlanul és ad ma is oktatást minden hívőnek a keresztény élet
minden kérdésében.

Talán még liturgikus műkődésénél is nagyobb és mélyebben szán
tó hatást ér el ezzel a páratlan tanító· tevékenységével. Ebben, a te
kintetben méltán csatlakozik a századforduló nagy tanító pápáihoz:
XIII. Leóhoz, X. Piushoz és XI. Piushoz. Sőt átfogóképesség és egye
temesség tekintetében túlszárnyalja valamennyit. Nemzetközi foga
dások alkalmával mondott beszédei megannyi remekbe készült fejte
getések a tudomány és a gyakorlati élet legkülönbözőbb kérdéseiről.

Mínden felvetődő kérdéshez, még a legelvontabbakhoz és a leggya
korlatibbakhoz is a tökéletes illetékesség igényével szól hozzá. Ezért
akárhány beszéde egyenesen a világszenzáció erejével hat. Ezek a
beszédek nemcsak XII. Pius pápaságának maradandó momentumai,
hanem egyúttal korunk tudós lelkiismeretének beszédes bizonyítékai is.

Valóban ugyanolyan pap ő, mint aki egykor a katakomba-emlé
keken hajolt a keresztény élet legősibb jelei és hagyományai fölé.
Csodálatos életmű és csodálatos élet! Formálásában bámuljuk a
Gondviselést, amely előre megszabta ezeket a képességeket, s bámul
juk azt az embert, aki szabadon, a maga akaratából illeszkedett eh
hez a szerephez és töltötte be azt. Életét szemlelve azt is láthatjuk,
mint valósíthatja meg az ember a teljes szabadságot s ugyanakkor a
.vele kapcsolatos isteni terveket. Szentséges Atyánk életének talán
ez a legszebb s legemberibb és legistenibb tanulsága !

Ijjas Antal

HARTYANI FESZOLET

Kezed-lábad szabadon:
sróf tart a. derekadon,
temetői Krisztusom.

Sovány tested öntöttvas;
ezüstszínre mázoltak
együgyűen, gyöngyalak.

Fád keríti kerítés,
hasztalan: vadvirág és
gyom töri át, szelíd nép.

Ölelgeti bús fádat,
csókolgatja vaslábad
igazlelkű áhítat.

.Rossa szolgád is rádköszön;
szava, mint a rács-közön
átkúszó virágözön:

körülfonja derekad
s - ahol a sróf belemart 
mint a repkény, rátapad.

S z e d ő Dénes
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Sík Sándor

"HA OLYANNÁ NEM LESZTEK,
MINT A GYERMEK. "

(A GYERMEKI VALLÁSOSSÁG)

A JJyermekí szót a vallásossággal kapcsolatban négyféle értelem
ben is használjuk; aki tehát a gyermeki vallásosságot teszi vizsgá
lódása tárgyává. annak négy kűlönböző, bár egymással rokon jelenség
gel kell foglalkoznia. Mindenekelött ~ erre utal a $ZÓ tulajdonkép
pen való értelme - vizsgálnia kell a gyermekkorban lévő ember val
lási életét. Ez volna a tulajdonképpeni JJyermekí vallásosság, a val
lási életnek az a formája, amelyen többé-kevésbé mindnyájan keresz
tülmentünk, és amelyet a gyermekkorból való kinövéssel többé-kevésbé
mindnyájan elhagyunk. Vannak azonban emberek, akik a szó teljes.
értelmében sohasem nőnek ki a gyermekkorból, akik a szellemi élet,
olykor a testi élet síkján is elmaradnak a fejlődésben; ezeket immár
nem mondhatjuk gyermekeknek, mert ami szép és értékes a gyermeki
lélekben, abból alig maradt meg valami náluk, de mégis gyerekesek
maradnak. Az ilyen JJyerekes ember vallásos élete sokban hasonlít a
gyermeki vallásossághoz, valójában azonban inkább annak karikatú
rája. Vannak aztán olyan emberek, akiknek egész öröklött lelki alkata
a gyermekihez hasonló vonásokat tartalmaz; akik keresztülmennek
ugyan a természetes és egészséges testi fejlődésen és ennek során
maguk mögött hagyják a gyermeknek korhoz kötött, primitív tulaj
donságait, mégis, egész életükön át megmarad bennük valami, ami a
gyermeki lelkiséggel rokon: ezeket nevezzük naiv embereknek. Fő jel
lemvonásuk a dolgoknak, mint maguktőlértetődővalóságoknak, prob
lémátlan tudomásulvétele. Mint emberek, elérhetik akár a legnagyobb
formátumot és értéket, lehetnek nagy tudósok, sőt művészi lángelmék
is, de lelkiviláguk és így vallásosságuk is - gondoljuk egy Assziszi
Szent Ferencre, vagy egy Fra Angelico képeire - mindvégig megőriz

bizonyos problémátlan, naiv stílust. Ez a JJyermekded vallásosság,
bármily rokon is a gyermekivel, mégis egészen más jellegű. - Ennek
a háromféle vallási életformának tanulmányozása után még egy ne
gyedik feladat is áll a vizsgáló előtt: meg kell felelnie arra kérdés
re, mit ért gyermeki vallásosságon az Úr Jézus, amikor az Isten or
szágába való bejutás feltételeképpen azt kívánja tőlünk, hogya ss«:
mekekhez hasonlóvá legyünk?

A Ilyermek vallásossága

Képzeljünk magunk elé egy kis gyermeket, amint este édesanyjá
val imádkozik, vagy angyalinak tetsző áhítattal az első szentáldozás
hoz járul, és próbáljunk a magunk tapasztalatai, emlékei és a modern
gyermek- és vallás-pszihológia világánál megfelelni arra a kérdésre.
hogy mi megy végbe ennek a kisgyermeknek a lelkében.
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· A gyermek lelkiéletét, kivált vallásosságát alapvetően jellemzi,
hogy kevés benne az értelmi igény. Nincs még benne kritikai ösztön;
az okság-keresés ösztöne megvan ugyan benne, a miért? elég korán
megjelenik ajkán, de csak egy lépésre terjed: beéri az első szóval, amit
kérdésére feleletül kap. Igy aztán korlátlan hiszékenység jellemzi,
mert korlátlan a bizalma azokhoz, akiktől fogalmait, tehát vallási fo
galmait is kapja. Ez előtt a gyermeki tekintet előtt egybeolvad a ter
mészet és a természetfölötti világ, amint egybeolvad egyideig a való
ság és a mesevilág is. A vallási fogalmakat, személyeket,történeteket
(Biblia) éppen olyan egyszerűen fogadja el, mint a mesebeli esemé
nyeket; hogy a világot a jó Isten teremtette, - hogy karácsonykor
az angyalok hozzák a karácsonyfát, - hogy husvétkor a nyuszi hozza
a piros tojást: ez az lS számára mind egyenrangú valóság. Ami ezek
ben a dolgokban irreális, azt előbb-utóbb kiigazít ja a tapasztalat és a
tanulás, de az a szent bizalom, amellyel az őt körülvevő felnőttek felé
fordul - aszerint, hogy a szent dolgoknak és a ·gyermeknek kijáró
felelősségtudatos tisztelettel használják-e fel, vagy visszaélnek vele,
- döntővé válhat egész életére, az emberekhez és a vallás világához
való viszonyára.

Jellemző a gyermeki vallásesságra a természetfölötti és isteni
dolgok antropomorf felfogása. Istent, angyalt stb. emberi módra kép
zel el. Nem is lehet ez másként, hiszen elképzelni a felnőtt is csak
embermódra tudja ezeket az elképzelhetetlen valóságokat. A felnőtt

azonban tudja, amit a gyermek nem tud, hogy ez csak emberi elkép
zelés, nem a tulajdonképpeni valóság. A gyermek képzelőtehetségét

nem korlátozzák a reális élet tapasztalatai, a felnőttek is ilyen em
berszerű módon adják eléje a vallási motívumokat és főként - ez
talán a legdöntőbb, - a képek, amelyeket úgy szeret és amelyek gon
dolkodását izgatják és irányítják, megerősítik ebben az antropomorf
vallásosságban. Az Isten neki olyanféle, mint édesapja, vagy mint egy
szakállas nagyapó, aki a felhők felett ül, az angyalok p,*dig szép fe
hérruhás nénik, hosszú szárnyakkal stb.

Az embernek Istenhez és a természetfölötti világhoz való viszo·
nyát olyanformán fogja fel és éli is gyakorlatilag, ahogyan a legősibb

időktől máig többé-kevésbé minden primitiv lelkiség szokta: az un.
mágikus magatartás formájában. A vallástörténetben olyan nagy sze
repet játszó mágia lényege az a hit, hogy vannak bizonyos eljárások.
szavak, tárgyak, dallamok, magatartások, amelyekkel a természetfö
lötti lényeket rá lehet kényszeríteni az emberi akarat teljesítésére.
Hogy a kényszerítő eszköz egy pár értelmetlen szö-e, vagy az esti
imádság alkalmával elmondott Miatyánk, az nem változtat a lénye
gen, ha az imádkozó azt hiszi, hogy az istenség automatikusan köteles
öt meghallgatni. Hogy a gyermek az imádság szerepét igen sokszor
ilyen má~ikus varázshatás formájában képzeli, abban legtöbbször ·nagy
része van az öt imádkozni tanító felnőttek primitív, a mágikus maga
tartást súroló imádságának. Tipikus példája ennek az az iskolás
1!yermek, aki imádkozik, vagy önmegtagadást gyakorol azért, hogy az
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iskolában ne hívják ki, vagy hogy a meg nem tanult leckéből felelni
tudjon.

Az erkölcsi érzék, amely a gyermeknél is sokszorosan összeolvad
a vallási motívumokkal, megmarad a primitív egocentrizmus keretében
mindaddig, amíg egy okos, egészséges erkölcsi ráhatás magasabb indí
tékokat nem fejleszt ki lelkében. A cselekedeteknek a gyermek életé
ben az ösztön a rugója: az a jó, ami kellemes. Igen szembetűnően

szokott ez megnyilatkozni pl. a bírvágy jelentkezésében. Amint a cse
csemő ösztönösen utána kap mindennek, ami érdekli, a kisgyermek
féltékenyen őrködik azon, ami az övé, és megkívánja, (ha lehet, el is
veszi) azt, ami a másé. ("Nem adhatom neked a cukrot, mert az
enyém.") Ugyancsak töretlenül működik a gyermek magatartásában
a rokon- és ellenszenv ösztöne: aki neki rokonszenves, ahhoz kedvesen
símul hozzá, aki ellenszenves, arról nem óhajt tudomást venni. A má
sik döntő motívum a gyermek erkölcsi életében a jutalom, illetőleg a
büntetés. Szívesen megteszi a jót, ha tudja, hogy jutalom várja érte;
ha nem is- szívesen, de tudatosan óvakodik a rossztól, ha tudja, hogy
büntetés jár érte.

Mindezeken a közismert jellemzökön túl van ualami titokzatos is
a gyermek vallási életében, amit kevésbé vesz észre a tísztán elméletí
szempontból kutató. Nem is könnyü ezt a valamit szóba foglalni, in
kább csak megérzi az, aki szeretettel és bizonyos kongeniális áhítattal
figyeli a kis lélek fejlödését. Nagy általánosságban talán azt lehetne
mondani, hogy már a legkisebb gyermekben is van valami alkalmas
ság, valami réhangoltság a vallási motivumok befogadására. A régi
hasonlatot lehetne itt használni: a szem nem tudná felfogni a fényt,
ha nem volna ő maga is valamiképpen fényszerü. Nincs itt helye e je
lenség filozófiai vagy teológiai magyarázatának. A nevelő számára
maga a tény jelentős: a gyermekkel lehet beszélni természetfölöttiek
ről, mert van benne valami, ami ösztönösen be tudja fogadni azokat.
Annál inkább, mert a gyermek szellemi működésében még nem diffe
renciálódott a megismerés, az érzelem és az akarás; az ő szellemi be
fogadóképessége egységes és azért - bármilyen paradoxul hangzik is
- bizonyos értelemben teljesebb, mint az elvontan gondolkozó felnőt

té: bármilyen primitíven, de hangolva van a vallási kozmoszt közve
títő egész-élmény számára. És talán lehet itt még egy titokzatos. de
a keresztény ember megtapasztalásában tökéletesen reális mozzanatra
utalnunk: a vallási életünkben és így a gyermek primitív vallási életé
ben is szűntelenül ott munkálkodő kegyelem szerepére. Henri Bre
mond, a francia vallásos érzés történetéről irt nagy munkájában meg
kapóan mutat rá erre: "Az elsö gyermekkornak a kereszténységet
közvetlenül követő években egyáltalán nem nehéz a látható dolgok
fátyola mőgőtt megkülönböztetni a láthatatlan világot ... Valójában
a kis megkeresztelt lelkében csodálatos dolgok mennek végbe, és
ezeket olykor észre is vehetjük, hajó szemünk van."

Ennek a tanulmánynak nem célja a gyermekek oallásos neuelésé
ről szólní, de azt hiszem, ez a néhány megfigyelés is a szent dolgoknak
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kijáró nagy felelősség tudatát ébreszthetí föl mindenkiben, akinek Is
tentől rendelt hivatása a maga vagy mások gyermekeinek nevelése.
Hiszen már ez is megadja ennek a nevelésnek legfőbb szempontjait;
a negativokat is: nem szabad a gyermeknek hazudni, nem szabad a
vallási motívumokat a mindennapi élet pedagógiai eszközévé szállítani
le, és a pozitivumokat is: a természetfeletti motívumokat a természetes
fejlődésbe beépítő szervességet, folytonosságot, a kötelességnek és a
szeretetnek, mint legfőbb morális indítékoknak beídegzését és az egész
nevelésnek harmonikus, koncentrikus menetét. Evvel a kérdéssel a Vi
gilia 1951. júliusi fűzetében foglalkozott. (Stadler Frieda: A kisgyer
mek vallásos neoelése.] "Szükséges - írja egy jeles belga nevelő (Van
Steenberghen) -, hogy a vallásosság harmonikusan legyen szétosztva a
gyermek lelkének különböző területein, mert ha az intellektuális elem
túlsúlyba jut, az a veszély fenyeget, hogy kegyelet és erénynélküli spe
kulatív vallást fejleszt; az akarat túlsúlya vak és kemény vallásosságot
igyekszik létrehozni, a hit befolyása és a kegyelet hajlama nélkül; a
puszta érzés pedig könnyen olyan vallásossághoz vezet, mely határo
zatlan és tartalomnélküli. melyben a hit és az erény nem igen kapnak
helyet,"

Gyerekes vallásosság

Mindenki érezte már egy édes gyermekarc láttára az ismert heinei
vers (Du bist wie eine Blume) mély igazságát, és mindenki sóhajtott
már melankólikusan, rnikor ráeszmélt ennek a tiszta szépségnek mu
landó voltára. Pedig a gyermeki lelkület elmúlásánál sokkalta szomo
rúbb az ellenkezője: ha természetellenesen megmarad. Az egészséges
fejlődés megváltoztatja, helyesebben átalakítja és másfajta értékek
felé fejleszti a gyermekarc és a gyermeklélek szépségét; ha ez nem
történik meg, ha valaki megmarad akár testileg, akár (ami gyakoribb)
szellemileg a gyermeki színvonalon, annál ez egészségtelen, természet
ellenes. beteges jelenség, immár nem gyermeki lelkület, hanem annak
karikatúrája: a gyermekes, az infantilis ember. A gyermeki vonások
megmaradnak, de ellenkező előjellel. Ha az ilyen ember vallási életét
vizsgáljuk, kibontakoznak előttünk a gyerekes vallási élet szereneséf
len és veszélyes vonásai. Veszélyességük elsősorban onnan érthető,

hogy az ilyen félrefejlődött, helyesebben íejlödésben elmaradt embe
rek száma a szellemi és méginkább éppen a vallási élet terén nagyobb,
mint gondolnók. Hiszen igen sokan vannak, akik testileg fejlődnek,

még többen, akik testileg is, szellemileg is fej lődnek a ternrészetes
szellemi élet íejlödése során, vallási életük azonban megál] azon a

. ponton, ameddig a gyermekkori vallásos tanítás és neveles segítette el
öket, ennek megszűnte után már csak a készböl, az egyre jobban hal
ványodó készből élnek, ha ugyan egyáltalán élnek belőle. Sőt még to
vább mehetünk az infantilis vallásos élet veszélyességének belátásá
ban, hiszen az egészségesen fejlődő, nagykorú vallásos életet élő em
berekben is fel-felüti néha fejét a mindenestül meg nem semmisült,
illetőleg mindenestül ki nem fejlődött gyermekkori vallásosság egy-
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egy idétlenné vált - a ráirányuló érett tudat előtt persze immár ko
mikussá, illetve szégyenletessé vált - emléke. Ilyen idétlen suroioance
pl. amikor valami kedvező dologról szólva hozzátesszük, hogy "jó
órában legyen mondva'', mikor valamit "Iekopogunk", mikor félünk a
l3-as számtól, de ilyen szégyenletes infantilizmus akárhányszor a fe
lelősségtől való kényelmes húzódozás is.

Ennek a gyerekes vallásosságnak legfőbb jellemzője az értelmi
fejlődésnek megrekedése az egész szellemi, vagy legalább is a vallási
téren, holott a gyermekkor végének, illetve az ifjúkor kezdetenek ép
pen az értelmi igény föllépése volna a jele. Ennek a jelenségnek szá
mos oka lehet. Akárhányszor egyszerűen értelmi gyengeségből szár-·
mazik. A butaság ellen, a közmondás szerint, az istenek is hiába küz
dének. Az ilyen emberen nem lehet segíteni. Arnbár talán még ezt a
kategorikus itéletet sem mondhatjuk ki, hiszen a vallási élet nemcsak
az értelem dolga, hanem a kegyelemé is, a Lélek pedig "ott fú, ahol
akar." Másoknál az általános szellemi érdeklődés hiánya akadá
lyozza meg a fejlődést. Aki nem tanul, nem olvas, nem érdeklődik a
szellemiek iránt, az lassanként - minthogy a szellemiekben megállás
nincs - lecsúszik, eltompul és veszedelmesen előbb-utóbb hasonlóvá
lesz az előbbi kategória embereihez. Ismét másoknál a szellemi lusta
ság, a kényelemszeretet, vagy a gyávaság, a gondolkodástól való féle
lem, az értelemmel járó és az Istennel szemben lerázhatatlan felelős

ségtől való írtózás az oka az infantilis elmaradásnak.
A gyerekes vallásosság veszélyes következményei igen sokfélék.

Az ilyen ember ki van szolgáltatva mindenféle babonának, vakhitnek,
tulzott és hamis tekintély tiszteletnek, hitigazságok, vallási előírások

gépies felfogásának, a felelősség-áthárítás minden fajtájának. Ha él
is bizonyos vallási életet, dajkára van szűksége (a lelkivezetői viszony
gyerekes felfogása).

A gyermeki vallásosságot jellemző antropomori felfogás az ilyen
visszamaradt valláscsságú emberben akárhányszor gyerekes vallási fo
galmak és az Istenhez való gyerekes viszony formájában marad vissza.
Az ilyen ember képzeli el az Istent, mint mennydörgö, bosszúálló ag
gastyánt. "Az Isten elvette gyermekemet, tehát mcstantól fogva nem
leszek vallásos r' Haragszom-rád-ot játszik az Úristennel; "szakít" az
Istennel. Az isteni gondviselés az ő számára azt jelenti, hogy ami az
ő érdeke, az az Isten űgye, tartsa tehát az Isten kötelességének őt
megsegíteni. A poklot úgy képzeli el, mint tüzes kemencék sorozatát,
amelyekben a középkorí misztériumok ismert alakja képében elgondolt
Iölábú, farkas ördögök vasvillákkal gyötrik a kárhozottakat, stb.

A gyermek mágikus magatartása az ilyen infantilis lélekben a
szentek, képek, stb. tiszteletének babonás elfajulásában jelentkezik.
Hogy á. hívő ember feszületet, rózsafűzért vagy érmecskét hord ma
gánál, annak megvan a nagyon értelmes és nagyon szép oka; hogy
nem-hívő ember is akárhányszor érmecskét hord a nyakában, az is
megérthető, hiszen édesanyjára emlékezteti, vagy arra a kedves kézre,
amelyből kapta; de hogy a vallástól messze álló ember szobrocskát
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hordoz a tárcájában. mert ez "szerencsét hoz", azt már csak az inían
tilis vallási törmelékek magyarázzák meg.

A kisgyermek primitív morálja is megtalálja helyét az elmaradt
lelkületű ember életében. A kisgyermeknek az a jó, ami neki kellemes.
Ennek a felnőtt gyermeknek talán még inkább az a jó, ami hasznos.
Még általánosabban: általában az a jó és helyes, amit ő tesz, amit ő

gondol, amit ő kíván. Ugyancsak ösztönösen működik lelkében a má
sik fő erkölcsi motivum is, az ember-félelem. Az ilyen ember cselekvé
sének döntő motivuma, hogy mit fognak hozzá szólni mások, a kör
nyezet, az ismerősök, a föllebbvalók, vagy az alantasok. Karikatúrája
ez a tájékozódás a keresztény tekintélytiszteletnek és az egészséges
felelősségtudatnak, a közősségi erkölcsnek egyaránt. Az ilyen ernber
úgy áll szemben Istennel, emberrel, társadalommal, Egyházzal, de az
egész élettel is, hogy mit kaphat tőlük? mi jár neki tőlük? Ez ismét
ellentéte a keresztény hivatástudatnak és az emberi közősségért vale
élet magas erkölcsének egyaránt.

Akinek lelke előtt elvonulnak a gyerekes embertipus vallásos éle
tének képei és vagy magában, vagy környezetében ráismer annak egYIk
vagy másik jelenségére, nyilván azt fogja kérdezni, mit lehet itt segí
teni? Hogyan lehet ezt a betegséget gyógyítani? Sajnos, nem min
denkin lehet segíteni. Ahol az elmaradásnak fiziológiai vagy az ér
telmi gyengeségben rejlő okai vannak, ott nem sokat tehet az ember.
Ahol segíteni lehet, ott mindenekelőttarra van szükség, hogy az illető

ráébredjen helyzetére, bel ássa fejlődésbeli elmaradottságát és akar
jon mássá lenni. Aki idáig eljutott, az előtt megnyílik a gyógyulás
útja: tanuljon a naivembertipus vallásosságától, amelyet most vizs
gálnunk kell.

Naiv vallásos$á~

Hogy vannak emberek, akik lelki alkatuknál -fogva, tehát nem
csak gyermekkorukban, hanem egész életükön át megőrzik a gyermeki
lelkületnek bizonyos értékes vonásait, akikre tehát mint embertipusra
jellemzők bizonyos gyermeki, helyesebben talán - a magyar nyelv
gazdagsága megengedi, hogy külőnbséget tegyünk - gyermekded vo
nások, annak felismerésére elsősorban az esztétikai tapasztalat, ille
töleg a nagy alkotók lelkisége és művészi formáló módja összefüggé
seinek vizsgálata vezet rá elutasíthatatlanul. A nagyalkotókra való
hivatkozás nemcsak azért tanulságos, mert a vizsgált jelenségek első

sorban azoknál szembetünöle. akik maguk teremtik meg a kifejezési
formákat és nem a hagyományból veszik, hanem azért is, mert ez meg
győz bennünket arról, hogy vallási érték szempontjából nem lehet
kisebbnek mondani a gyermekded, "naiv" vallásosságot, amelyről szől
ni akarunk, a vallásosságnak más Iormáinál. Amint a naiv múvészek
között egyenesen lángelméket., sőt nem egyszer a legnagyobb lángel
mék közül valókat is találunk (már hivatkoztunk Fra Angelicóra, de
de azt hiszem ide kell sorozni Petőfit is), úgy a gyermekded vallásos-
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ság képviselői közt is találkozunk szentekkel, sőt nem egyszer a leg
nagyobb szentekkel ~ gondoljunk csak Assziszi Szent Ferencre és a
körülötte felvirágzott csodálatos szellemiségre. Természetesen megta
láljuk a naiv vallásosság képviselői között az egészen egyszerű kis em
bereket is, sőt talán elsősorban ezeket, -- de nem fogjuk elfelejteni
azokat a felséges szavakat, amelyeket az Úr Jézus éppen ezekről a
lelki szegényekről mond. Ennek a lelkiszegény-tipusnak lírai képét
rajzolják a következő verssorok:

Szeretem az egyszerű embereket,
Akik nem tudnak az eszmék poharáról,
És tenyérrel isszák a forrás vizét.
Akiknek a szó csak önmagát mondja,
És kurta beszédük igen és nem.
Akik nappal dolgoznak izzadással,
És éjjel egyhuzamban, álom nélkül alszanak,
És nincsen mellékíze fekete kenyerüknek,
És nincsen mérge ajkukon a csóknak.
Sohasem láttak szillogizmust
És Pantheont és Parszivált,
De látják nőni a füvet,
És néven szólítják a nyájban a bárányt.
Vasárnap énekes misére mennek
És délután harmonikáznak a kis padon a ház előtt.

Süveget gyűrnek a fergeteg elé, t

És mosolyognak a májusi esőnek,

Harisnyaszárba gyüjtik a garast,
Szebben halnak meg Sokratestiél,
És emberbimbót úgy teremnek,
Akár a kiskert orgonát.

A művészi értékeket legtisztábban és legtermékenyebben legma
gasabbrendű megvalósulásaiban, a legnagyobb művészek alkotásaiból
tanulmányozhat juk. Igy a vallásosság naív típusát is a legtanulságo
sabban és legvonzóbban a nagy naiv szenteken figyelhet jük meg. Szinte
kínálkozik itt a hozzánk olyan közelálló- és oly sokunknak kedves
korunkbeli példa, a Lisieuxi "kis" Szent Teréz gyönyörű alakja.

Ha a művészet és irodalom világában felismert három tipust,
amelyeket tanulságosan alkalmazhatunk a vallásos élet tipusaiként is,
egy szempontból - úgy tetszik, hogy a döntő szempontból - akar
juk jellemezni, a léleknek az élet problémáival való szembenállását
kell szemügyre vennünk. Sematikusan így fejezhetnénk ki ezt: a naiv
lélek innen van a problémákon, helyesebben számára nincsenek prob
lémák, - a romantíkus lélek problematikus ember, aki benne él a
problémákban és élete az azokkal való küzdelemben fejtőzik ki, - a
klasszikus tipus viszont valamiképpen túl van a problémákon. Nem
jelenti ez, hogy a naiv ember szellemileg igénytelen vagy alacsonyabb-
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rendű, nem szűkségképpen idegen töle a legmagasabb gondolatok. esz
mék, törekvések vil~ga sem, de az ö alapérzése, az élettel szemben
való egész magatartása nem problematikus: az ö számára minden
magátőlértetődő. Megláthatja az élet minden problémáját (gondol
junk Petöfire és az emberi, társadalmi, nemzeti problémáknak arra a
nagy gazdagságára, amelyet költészetében kifejtett), de az ő szem
benállása a legsúlyosabb problémákkal is egyértelmű, magátólértető

dö: amit jónak lát, azt habozás nélkül követi, amit rossznak ismer,
azzal habozás nélkül szembeszáll. Ez a magátólértetődöség a naiv lé
lek legalapvetőbb jellegzetessége.

A gyermeki vallásosság alapvető jelenségének találtuk, hogy a
gyermeknek a vallási téren aránylag csekély az értelmi igénye. A
gyermekded valláscsságú ember értelmileg a legmagasabb tehet
séggel lehet felruházva (aminthogy a következökből kitűnőleg a kis
Szent Teréz értelmileg is igen magas szellemiségnek adta számos tanú
jelét), de életére - vallási életére nézve nem ez a döntő, Az ö Iöjel
lemzöje az, amit úgy szoktak mondani, hogy a szív embere. Rá is áll,
amit a gyermeknél tapasztalunk. hogy lelki életében nem váltak el
egymástól határozottan az értelmi, érzelmi és akarati motívumok. Éle
te alaphangját a szív egyszerűsége adja meg: a szó betűszerinti ér
telmében vett egy-szerűség. X. Pius pápa, mikor egy magasállású
egyházi ember aggodalmát fejezte ki előtte egy annyira egyszerű va
lakinek szenttéavatásával szemben, mint a kis Szerit Teréz, moso
lyogva felelte: "Éppen ez a legrendkívűlibb benne, ez a határtalan
egyszerűség. Gondolkodjék csak a dolog fölött!" Ez az egyszerű

ség mínt föltétlen bizalom - megint egy szó, amelyet a gyermeki val
lásosággal kapcsolatban is használni kellett! - mint magától értetődő

Istenre-hagyatkozás mutatkozik meg. Az egyszerű, naiv léleknek ezt
az alapérzeimét fejezi ki az Advent-oratorium pásztorainak éneke:

Az angyal hívott, gyerünk!
Az Isten követe velünk.
Testvér, nyujtsd a kezed:
Gyerünk, a harsona vezet!
Ne nézzünk se jobbra, se balra,
Csak ügyeljünk a mennyei dalra!
Csak előre, előre nézzünk!
Kutakodni nem a mi részünk:
Bennünket hívtak, gyerünk!
A Jóisten ballag velünk!

A kis Szent Teréz ilyen szavakat talál az Istenbe vetett bizalom
kifejezésére:

Nem azért emelkedem én az Úrhoz a bizalom és szeretet szárnyain,
mert a halálos bűn sohasem ütött sebet a lelkemen. 0, én tudom, hogy
ha a világ összes gonoszságának súlya nyornná lelkemet, még akkor sem
fogyátkoznék meg bizalmam; megtépett lélekkel, de bízva, remélve vet
ném magam az Úr ölelő karjába. Tudom, .hogy ő a tékozló fiút is szereti,
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hallottam, mit mondott Magdolnának, a házasságtörő asszonynak és a
szamariai nőnek. Nem, nem, senki sem tudna engem megfélemlíteni; mert
tudom, hogy mi mindent várhatok az Ö szeretetétől, az Ö irgalmától. Tu
-dorn, hogy minden vétek özöne eltűnnék abban úgy, mint eltűnik az égő

zsarátnokra hulló egyetlenegy vízcsepp.

Megtaláljuk a naiv vallásosságban a gyermekre jellemző vallási
antropomorfizmus jeleit is. Persze, ezt sem gyermekesen. A természet
fölötti dolgoknak elképzelésében nagy szerepet játszik nála az embe
ries, a vizuális, a fogható. Isten az Ő számára elsősorban az Úr Jézus
emberi alakjában jelenik meg. Az egész Jézus Szive-tisztelet, a passió
ájtatosságai (keresztút), a Mária-tisztelet, az egyes szentekhez füződő

áhitatok, stb. mind magukban foglalnak bizonyos antropomorfizmust.
Ez az antropomorfizmus azonban jogos, egészséges, értelmes, hiszen
a meglestesülés tényében rníntegy isteni szentesitést, felbátoritást, sőt

nevelést kapott. A naiv lelkiéletre oly jellemző módon ez a jogosság
bizonyos értelemben tudatos is, tudattalan is. Tudatos nagy általános
ságban, hiszen a naiv vallásos ember tisztában van vele, hogy az em
ber Jézusban az Istent imádja, hogy a Mária-tisztelet valójában az
Úr [ézusnak szól stb. De ugyanakkor aktuálisan tudattalan ez az ant
ropomorfizmus, hiszen amikor imádkozik, nkkor magátólértetődöen

adja oda magát az áhítatnak és föl sem merül benne az egyes motí
vumok teológiai vagy filozófiai jogosultságának problémája. Ez a szent
antropomorfizmus, elsösorban az ember-Jézussal való emberi viszony
adja meg a naiv vallásosságnak azt- az emberies melegségét, az Isten
nel való viszonynak színte családias meghittségét, amely a vallásosság
nak erre a formájára jellemző. Ime, a kis Szent Teréznek egy bizalmas
vallomása a maga áhítatáról:

Az officiumot mindig boldogan mondom el mindennap, bár elisme
-rem, méltatlan vagyok erre a kegyelemre, de ezenkívül nincsen bátorsá
gom más szép imákat böngészni a könyvekből. Tudom, hogy meg is fáj
dulna tőle a fejem, hiszen annyi van, s egyik szebb, mint a másik. Vala
mennyit el nem mondhatom, közülök választani nem tudok, úgy teszek
hát, mint a gyermek, aki még nem ismeri az abc-t: odaborulok a jó Isten
szivére s egyszerűen. bizalmasan elmondom Neki, amit szeretnék, és Ö
mindig megért engem ...

Néha pedig, amikor beáll a hét szűk esztendő és a lelkem olyan szá
raz, hogy egyetlen jó gondolatom, egyetlen felemelő érzelmem smcs, ak
kor lassan, nagyon lassan elmondom a Pater-t vagy az Ave Mari~-~ és
-ez a két ima elragadja, megtermékenyíti. az isteni kegyelem vizével
árasztja el lelkemet.

A gyermeki vallásosság mágikus elemének is van legalább lát
szatra némi párhuzamos jelensége, a naiv felnőtt vallási életében. Aki
kívülről ~ézi például azt a meleg buzgóságot, amellyel az ilyen em

-ber a rózsafüzér-ájtatossághoz vonzódik,vagy azt az örömet, amelyet
a szentképek szemléletében, sót gyüjtésében talál, könnyen nyerheti
azt a benyomást, hogy itt babonás erőt 'tulajdonítanak ezeknek a ked-
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ves kegyeleti tárgyaknak. Ö maga, ha észreveszi, hogy ilyen goromba.
babonát feltételeznek róla, csak mosolyogni tud, - mint ahogy moso
lyogna hasonló helyzetben a katekizmust tanult hétéves gyermek is.
A mágikus felfogás mélyén rejlő jogosulatlan és babonás bizakbdás
helyén a naivul vallásos keresztény lélekben az a jogosult é;: re.ál,is
gyermeki bizalom él, amely nem a tárgyaktól. hanem az Istentol VRrJa
a jót.

Ebben is az a gyermeki bizalom nyilatkozik meg, amelyet mint a
naiv vallásosság alapvető jellemvonását ismertük meg. Aprimitiv
mágia embere a mágikus tárgyak mögött a magában talán rosszindu
latú, de kényszeríthető felsőbb hatalmat látja, a naiv lelkiéletű keresz
tény minden mögöít a szuverén, mindenható, de jóságos Atyát. Amaz
varázslatot művel, ez a "mindennapos csodákat" látja meg: Istennek
a hétköznapi apróságokban is minduntalan megnyilatkozó "előzékeny

ségét" , A kudarcokban, megalázásokban, kellemetlenségekben, szenve
désben is? - Abban is. Ö az az ember, aki tud "remélni a remény
ellenére" is. Kell-e rámutatni, hogy ez a lelkület milyen szépséget és
erőt adna az életnek, még akkor is, ha csak önszuggesztió, kegyes
öncsalás volna? De mondhat ja-e valaki annak, aki olvasta a Hegyi
Beszédet az ég madarairól és a mező liliomairól ? A kis Szent Teréz
ről is azt mondja egyik jeles életrajzírója, hogy "a mindennapi baná
lis dolgokban tudja meglátni az istenit" - az előljárói rendelkezések
ben éppúgy, mint a beöltözése reggelén váratlan bekövetkezett - neki
oly kedves - hóesés szépségében,

A gyermeki lélek moráljának alapjaként az egocentrizmust fedez
tük fel. Ez mint veszély, állandóan fennáll a naiv tipusú ember szá
mára. De neki nagy erők állnak rendelkezésére a veszély ártalmat
lanná tételére, mert el tud feledkezni magáról és tenni tudja a jót
magátólértetődöen,menni a megpillantott-jó után egyszerűen és hatá
rozottan, anélkül, hogy elemezné cselekedetének indító okait. "Jó em
bernek jó utat sugalmas ösztöne mutat": a Faustnak ez a mondata
elsősorban az ilyen emberre érvényes. A kis Szent Teréz élete a má
sokért való imádság és a másokért való engesztelésül felajánlott ön
megtagadások szüntelen sora. Azért lett karmelitává, "hogya lelkeket
megmentse és az Or papjaiért imádkozzék". Önéletrajzának jóformán
minden lapján átsüt az alázatosság Iátyolán keresztülcsillogó önfel
áldozó jóság nielege.

Természetesen a naiv lélektípusú ember is átmegy a lelki lejtő
dés korszakain, az ő vallásos életének is megvan a maga gyermeki,
ifjúi és felnőtti korszaka, de persze a naiv adottság minden életkor-.
ban színezi a korra jellemző vallásos életét. A naiv embernek is meg
van a maga gyermekkora, amikor a gyermeki vallásosság formáiban
éli életét, ami annál is magátólértetödöhb számára, mert lelki alka
tának mindenestül megfelel. Kedves példáit olvashatjuk ennek a gyer
mekszentek életében. Hogy megmaradjunk a kis Szent Teréznél. ime
a "zseniális gyermekségnek" egy bájos példája:
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Egy idő óta felajánlottam magam a kisded Jézusnak és kérve-kértem,
fogadjon el játékszerének. Arra kértem azonban, hogy ne valamilyen ér
tékes ját-ékszere legyek, amelyre a gyermekeknek csak nézniök szabad,
de érintenlök tilos; hanem legyek az O olcsó kis labdája, amelyet üthet,

. lábbal lökhet, átlyuggathat, sutba dobhat, vagy - ha úgy tetszik Neki
- a Szivére is szoríthat. Egyszóval mulattatni akartam a kis Jézust és
úgy átadni Neki magamat, hogy kitölthesse rajtam gyermekes szeszé-
lyeit. .

Ez a szent a maga rövid huszonnégy éves életében megérte a lelki
élet fejlődésénekmind a három fokát. Megélte, - mint ahogy minden
naiv típusú ember megéli valahogyan - a maga serdülő és ifjúkorát
is, nem kerülte el ő sem a problémákat és meg kellett küzdenie a
fejlődő, forrongó természet külső és belső nehézségeivel. Aki elfo
gulatlanul olvassa önéletrajzát, még inkább aki valamelyik jó élet
rajzát tanulmányozza (legjobb talán Görres: Das verborgene Antlitzi,
meglepetve fogja látni a kísértéseknek, nehézségeknek. lelki szárazsá
goknak, testi-lelki szenvedéseknek azt a tengerét, amelyen ez a "gyer
mek" átment. De átment úgy, hogy diadalmasan érvényesíteni tudta
minden kűlsö-belsö ellenséggel szemben nemcsak a maga szent láng
elméjének erejét, hanem naiv lelkitípusának magátólértetődő. bizal
mas, mindenestűl Istenre hagyatkozó szépségét ís. Mikor önéletrajzá
ban végtelen vágyakról beszél, akkor nemcsak a romantikus léleknek,
hanem a hozzá annyira hasonló ifjúi-romantikus fejlődési korszaknak
is legjellemzőbb szavát mondja ki. És eljutott ő is, mint ahogy ter
mészetszerűenminden egészséges naiv lelkületű ember eljut. a felnőtt

korra, önmaga teljességére, amikor a lélek a maga rugalmasságának
és Istenre-hagyatkozásának erejében túljut a problémákon és a kűlsö

belső tapasztalatokon megérett teljeskor gazdagságát tárj a Isten és az
emberek elé. Hogy milyen érett bölcseségre, milyen lelki mélységekre
jutott el ez a 24 éves gyermek, a legjobban mutatják azok a legna
gyobb lelkivezetőkhöz méltó tanácsok, amelyeket a rábízott novíciák
nak adott. Ime néhány példa: "Az a bánat, amely lever, hiúságból fa
kad. Az a bánat, amely Istentől jön, növeli bátorságunkat és ked
vünket." - "Régóta hiszem, hogy az Úr gyengédebb, mint egy anya,
és én fenékig ismerek nem egy anya-szívet. Tudom, ho,gy az édesanya
míndíg kész gyermekének kis, szándéktalan neveletlenségeit megbocsá
tani. ... A gyerekek minduntalan belekeverednek valamibe: elesnek,
bepiszkolják magukat, tárgyakat eltörnek, - mindez azonban nem
ingatja meg a szülök szeretetét.' - "A legfontosabb teljes búcsú az,
amelyet mindenki megnyerhet a szokásos formák nélkül is: a szeretet
búcsúja, amely elfödi a bűnök sokaságát."

A "lelki gyermekség"

A gyermeki vallásosság három változatának tanulmányozása után
elénk álla nagy kérdés: mire gondol az Úr Jézus, amikor azt kívánja,
hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek? Első tekintetre világos,
hogy nem értheti ezen a gyermeki vallásosságot. mert hiszen azt kí-

182



vánja tölünk, hogy .snegoáltozzunk és olyanokká lelJyünk" (Máté 18,
3) mint a kisdedek, sőt tudjuk róla, hogy azoknak, akik öt befogad
ják "hatalmat ad" olyanná lenniük. Vagyis nem a természettől adódó
gyermekségröl, hanem valami szerzeit lelki valóságról van itt sző. De
nem értheti az Úr Jézus a gyermekded vallásosságot, vagyis a naiv
típusú ember vallásos lelkiségét sem, mert .hiszen az Ö felszólítása
nemcsak a naiv tipusnak, hanem minden embernek szól. Nem kíván
hatja az Úr Jézus azt sem, hogy mintegy ujra gyermekekké legyünk,
hiszen ez lehetetlenség. "Nem a gyermekkor játékaihoz és tökéletlen
kezdetlegességeihez kell visszatérnünk - irja Nagy Szent Leó, -.
hanem valami olyant kell abból megtanulnunk, ami a súlyos évekhez IS

illik." Még ·határozottabban szól XV. Benedek pápa: "Nevetséges vol
na arra gondolnunk, hogy valaki a kisdedkorűság külső formáját és
gyengeségét öltse ismét magára. De nincs semmi ok arra, hogy az
evangéliumi szövegből ki ne érezzük az érettebb korban lévőkhöz is
intézett azon parancsolatot, hogy a lelki lJyermeksélJ erényeinek gya
korlására igyekezzenek visszatérni."

Mik ezek. a "lelki gyermekség erényei?" A.,. alapvető követel
ményt igy fogalmazza meg Szent Pál: "Testvérek, gondolkodástokban
ne legyetek olyanok, mint a gyermek. Csak a gonoszeágot illetiileg
legyetek kisdedek, gondolkodástokban azonban felnőttek." cl Kor. 14,
20.). Elsősorban a gyermek ártatlansága az, amelyet meg kell próbál
ni elérni, helyesebben visszaszerezni. A gyakorlat nyelvén ez azt je
lenti, hogy küzdenünk kell bűneink, hibáink, tökéletlenségeink ellen,
- ha pedig bűnbe estünk, bűnbánatot kell tartanunk és a bűnt a Krísz
tus Urunk rendelte felségesen egyszerű módon - a bűnbánat szentsé
gében - lemosnunk.

A lelkigyermekség erényeinek másodika maga a "kicsiség": a
fölismert és elfogadott kicsiség, - az evangélium nyelvén szólva a
lelki szegénység. Ha azt kérdezem, hogy ez az erény, amelyet az Úr
Jézus a Nyolc Boldogságban az első helyre helyez, miben áll, két
szóba Ioglalhatom: alázatosság és egyszerűség. Alázatosság, vagyis
belátása és elfogadása annak, hogy csak ilyen vagyok és nem több,
hogy csak ennyit sikerült elérnem és nem többet, hogy az emberek
így és igy látnak és nem igazabban, hogy az élettől csak ennyit kap
tam és nem többet, - belenyugodni mindebbe, sőt örülni mindennek,
úgy mint Szent Pál, aki "dicsekszik" gyengeségében (2 Kor. 12, 5.),
úgy mint a kis Szent Teréz, aki arra tanította a rábízottakat, hogy
"foglaljuk el alázatosan helyünket a tökéletlenek közt; tartsuk magun
kat kicsi lelkeknek, akiket a j ó Istennek minden pillanatban meg kell
támogatnia." f'-s egyszerűség, azaz: ne is törekedjünk a lelkiéletben
(hacsak az Isten különös indítását nem érezzük) nagy dolgokra, hagy
juk ezeket a nagyokra. hanem éljük a legnagyobbat: az Isten és az
emberek szeretetét, a szeretetnek mindennapi apró tetteiben és apró
áldozataiban. A kis Szent Teréz ezt úgy mondja a neki kedves képpel,
hogya mindennapi apró tettek és áldozatok "rózsáit hintsük az Úr
Jézus lába elé." Amorális nye}vén ezt úgy fogalmazhat juk, hogy Is'
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tennek 'Számunkra rendelt akarata szerint, vagyis állapotbeli kötelessé
geink hősies teljesítésével kell szentté lennünk.

A lelkigyermekség harmadik erénye a bizalom. "Bizzatok, én va
gyok l" - cseng felénk az Úr Jézus szava. (Márk 6,5). "Bízzatok, mert
tudja a ti Atyátok,hogy mire van szűkségetek" (Máté 6, 32). - "Bíz
zatok, én meggyőztem a világot." (János 16, 33.) Bizni az Istenben, aki
ről Krisztustól tudjuk, hogy Atyánk, bízni az Úr Jézusban, aki test
vérünk és hasonló hozzánk, bízni az Egyházban, amelyre ha hallga
tunk, Krisztusra hallgatunk, bízni az emberekben, mert a bizalom
építő erő, bízni abban, amit jóakarattal és szeretetből cselekszem,
bízni a jövőben, hiszen minden az Isten kezében van, aki jobban sze
ret bennünket, mint ahogy mi magunkat szeretni tudjuk. A "bizalom
és teljes odaadás ösvényét" említi a kis Szent Teréz. És hogy azt ne
higgyük, hogy ez a bizalom valami passzív, valamí tehetetlenné tevő,

mindenbe belenyugvó gyámoltalanságot jelent, gondoljuk végig kö
vetkező néhány mondatát, amely nemcsak mély emberismerettel, ha
nem tökéletes teológiai szabatössággal fogalmazza meg a maga étet-
programmját: .

Mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik; adni számolás nélkül,
gyakorolni az erényt minden alkalommal, magunkat állandóan legyőzni,

szeretetünket minden gyengédséggel és minden ügyes tapintattal meg
mutatni: egyszóval minden jótettet végbevinni, ami általában erőnktól

telik, - Istenhez való szeretetből. De igazában feltétlenül szükséges, hogy
egész bizalmunkat Abba helyezzük, aki egyedül szenteli meg múveinket
és aki megszantelhet bennünket művek nélkül is... Kell, hogy ha mín
dent megtettünk. amit hisszük, hogy tennünk kell, aztán valljuk ma
gunkat haszontalan szolgáknak, de ugyanakkor reméljük, hogy Isten
kegyelemből megad nekünk mindent, amire szükségünk van. Ez a gyer
mekség kis útja.

Ez a kis Szent Teréz sokat emlegetett Kis útja. Amikor így ne
vezi, akkor a "nagy úttal" állítja szembe, a nagy szentek, hősök,

vértanúk, aszkéták, hithirdetők, tudósok útjával. Ez a kicsi út, amely
mindenkinek való, az átlagembernek való, - nekünk való. Ezt az utat
dolgozta ő ki a maga számára és ezt adta nekünk. "Érzem - mondja
élete végén - hogy immár megkezdem hivatásomat betölteni; és az
én hivatásom, hogy úgy szerettessem meg másokkal a jó Istent, ahogy
én szeretem öt, hogy megismertessem másokkal is az én kis utamat."
Nem lehel azt mondani, hogy ez a tanítás új, hiszen mindenestűlbenne
gyökerezik az Evangéliumban, végigélték és élik előttünk igen sokan
a kereszténység szentjeí, szenttéavatottak és szentté nem avatottak,
az emberek előtt ragyogók és rejtekben éltek, régiek és ma élők, tö
kéletesen ki van dolgozva elsősorban a nagy lelkivezetőnek, Szalézi
Szent Ferencnek írásaiban és gyakorlatában és a XVII. századi nagy
francia mísztíkus íróknak (Berulle, Condren) az ö nyomán haladó írá
saiban. És mégis új ez a tanítás, abban az értelemben új és eredeti,
amelyben a legtöbb nagy művész az: az emberiség, a művészet, a lelki
élet örök értékeinek a maguk módján, a maguk mélységeiböl, a maguk
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víziója szerínt való és azért ujnak ható és teremtő erővel megragadó
átélésében. A, kis Teréz szenttéavatása alkalmával XI. Pius pápa így
foglalta össze ezt a tanítást:

A szívnek őszinte, kedves alázatossága; továbbá a teljes hűség állás
beli kötelességeink teljesítéséhez a készség minden áldozat meghozatalá
ra, bizalmas önátadás Isten kezébe és szívébe, és mindenekfölött az igazi
szeretet, Istennek élő, munkás szeretete, a Jézus Krisztus iránt való igazi,
gyengéd szeretet, mely megfelel az Ö irántunk tanúsított gyengéd szere
tetének - ez előtte éppoly becses, mint a keresztény apostolkodásban
oly hatásos bölcsesség és szervező erő kiválósága. Ez az az ösvény, me
Iyen haladni mindenkinek nemcsak lehetséges, hanem könnyű is, habár
nem is lesz képes míndenkí ezen az úton elérni azt a magaslatot, melyre
a jó Isten Terézt felsegítette.

Ime, "az Isten-gyermekség kis útja": a gyermek tanítása a fel
nőtt számára! Egy kedves barátom egy decemberi este egy kis budai
utcában keresett valakit. Véletlenül éppen abban az órában rövid
zárlat volt a környéken, és ő bizonytalanul járt házról-házra, mert a
sötétben nem tudta elolvasni a házszámokat. Egyszerre szembe jön
vele három kisfiú, mindegyiknek kezében egy-egy égő karácsonyfa
gyertyácska. Megállnak előtte és megkérdezik, mit keres. Megmondja
a számot. - "Ó, az még arra van, följebb. Tessék jönni, majd meg
mutatjuk." - "Köszönöm gyerekek, de hiszen ti ellenkező irányba in
dultatok r' - "Nem kérem szépen, mi csak azért járunk az utcán,
hogy világítsunk az embereknek." - A gyermek az ö kis útjával vilá
gít az embereknek. Megtanulhatjuk tőle, hogy nem kell nagy dolgokat.
hajszolnom, elég, ha elfogadom kícsinységemet, ha szivem egyszerűsé

gében megpróbálok szembe nézni bűneimmel és megteszem, ami jó
telik tölem, - ami azon túl van: rábízern a [óístenre. Kis út ez? Az
Evangélium szerint ez a legnagyobb.

KöDSZÁLLTAKOR

Ködszálltakor tudnád meg, mi a. fény. A szénaboglyák
harangjain nyugszik az ég s ijedt bogárkák szimatolják
esendő sorsukat. Ha elfelejtenéd
egykor a rezzenő levél szavát s agesztenyék
magányos panaszát, idézd föl ezt a múlhatatlan
szépségű órát varázsló jelekben és szavakban.
Izlelgesd akkor is mohón, akár egy költeményt,
ha már csipetnyi lesz csak nyelvednek hegyén
abból, amit életnek nevezel. Bizonytalan
az árnyak közt lopódzó értelem. Ma van
és holnap ködbe vész az is, mint a patak
a fák között s a sziklákon szökdöső zuhatag.
Pihenj. Lehelletedben úszik nemsokára
a víz, a köd, az ég s a könnyű pára.

Tűz Tamás
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N e sz m é l y i IC i l In á n

FRIEDRICH SCHILLER

Conrad Ferdinand Meyer egyik Schiller emlékének szentelt ver
sében fenséges, komor képet fest a költő temetéséről; sötétben, ziman
kós időben, mindcn kűlönösebb szertartás nélkül hantolják el tele
mét. Gyászkíséret nincs;

Ravatalához csak egy ismeretlen
lépett merészvetésű, bő köpenyben:
az emberiség géniusza volt ő.

(Schiller temetése. Sárközi György fordítása.)

Ez a három sor - a vers zárósorai - Meyer jelképeket kedvelő egyé
niségéhez híven, valóban szimbólumnak tekinthető. Az emberiség gé
niusza "merészvetésű, bő köpenyben" a költő ravatalánál adózik hó
dolattal - az utolsó pillanatban - müvészetének. Mennyire igaz ez !
Mennyire találó, túl a szerző szándékain is ! Az elmult század - pedig
irodalma mozdulni sem tudott volna tovább többek közölt Schiller
öröksége nélkül - alig adózott többel emlékének, mint azzal, hogy
az emberiség garabonciás diákhoz ilIő felleghajtó köpenyegbe öltö
zött géniuszának nevében a nyárspolqári hódolat papírvirágokból font
viaszkoszorúját tette a költő emlékművére. Ez az a géniusz, aki min
dig csak sírokat koszorúz, de verseket nem olvas. Az emberiség géni
usza nem az volt, aminek C. F. Meyer remélte; ez a géniusz a kőzép

iskolás kötelező olvasmányok szelleme volt. Túlemelkedett-e Schiller
életműve számunkra az általános műveltségnek címzett ismeretkörön?
Nézzünk magunkba, tekintsünk emlékeink közé: találkoztunk-e olyan
élményszerűen Schillerrel, mint amilyen örömet és élményt a Petőfi

vel, Shakespeare-rel, Shelley-vel való találkozás jelent ujra meg ujra.
valahányszor csak olvassuk őket? Nem nagyon. Schiller, a költö, úgy
maradt meg az olvasniszerető, művelt ember emlékezetében, mint em
lékkönyvek számára kapásból idézhető hasznos aranymondások tu
dója, vagy mint magasztos, de gyakorlatilag soha be nem tartható er
kölcsi szabályok tárháza:

.. , Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zuteile ...

(Polykrates gyűrűje)

Igaz, de szürke így is; viszont ha Dóczi Lajos fordítását nézem, a
tűzhelyek fölé ragasztott filléres életbölcseség testesül meg előttem:

Nem láttam annak boldog végét
Kire az ég jótéteményét
Tele marokkal halmozá ...
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Vagy:
Ich sei, gewéihrt mir die Bitte
ln eurem· Bunde der Dritte ...

És:

Mától kérlek, vegyetek be,
Mint harmadikat frigyetek be ...

Den Dank, Dame, begehr ich nicht!
Und verliess sie zur selben Stunde.;.

Nem kérek, hölgy, a jutalombul!
S ott hagyta nyomba ...

(A kezesség)

(A kesztyű)

Ezek a memoriter-tőredékek valóban idilli egyetértésben ábrázolják
az erkölcsi szabályokat megverselő Schillert a polgári aranymondások
Goethejével, kéz a kézben, a halhatatlanság minden földitől elvonátko
zott csúcsain merengve, áporodott unalmat árasztva.

Pedig - mondanunk sem kell - Schiller életműve nem csak hic
deg kőből faral!ott, halálozási évfordulókon ezerráncú köpönyegbe öl
tözött géniusz által megkoszorúzandőemlékmű; Schiller ma sem csu
pán az irodalomtörténet egyik fejezete - ennél sokkal több: jó költő,

nagy művész.

De hát csoda-e, hogy annyira irodalomtörténeti távlatban lebeg
előttünk nem is maga a költő, hanem csak időnként megkoszorúzott
sírja? Csoda-e, hogy nem a hét-nyolc legkedvesebb kötetet tartó polc
lakója legtöbbünknél ? Zenét hallgatni, költöt - olvasni kell. De mit
olvashatunk mi, huszadik századi magyar olvasók Schillertől? Sem
mit. S azta semmit is: milyen fordításban ? Dóczi Lajosnak a polgári
ízlés szellemében fogant buzgó fordításai nem annyira Schillert, mint
inkább a bárói cím felé kacsintgatö fordítót tükrözik. A dúsan aranyo
zott kötés - nagyapáink könyvszekrényének büszkesége - vaspán
toknál is szorosabban zárta magába a költőt s műveit. Az 1955-ös
Schiller-jubileumra megjelent verseskötet (Schiller válogatott művek,
A Világirodalom klasszikusai) az első, amely a magyar olvasóhoz kö
zelhozza a költőt.

•

Érdekes, hogy éppen Thomas Mann, a huszadik század német
irodalmának ez a leggoetheibb egyénisége volt az első, aki számunkra,
mai, "modern" olvasók számára ujra "felfedezte" Schillert. Egyik no
velláiában (Nehéz óra, 1905) zárkózott gyengéd szeretettel (a reá
jE!llemző elbeszélőmodort feladva) írja le az élet nagy, végső kérdé
sein tépelődő költő egy álmatlan éjszakáját. Thomas Mann egy kicsit
saját magát is ábrázolja e tépelődő költőben s éppen ez által hozza
olyan közel" Schillernek már-már reménytelenül a Parnasszus nehezen
hozzáférhető ormai közé záródó egyéníségét: éppen azáltal, hogy azo
nosnak érzi és ábrázolja a tizennyolcadik századvégi és a mai költő

problémáit. Mik ezek a problémák? Mint említettük, az élet nagy,
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végső kérdései. Ezeknek verssé formálásában igazán nagy Schiller.
Sodró pátosza, mely forditásban oly könnyen siklik félre a verses
mondökák felé, ezekben a versekben ellenállhatatlan, nagyszerű, mara
dandó élményt ad. Az a megkapó Schíllerben, hogy aszó szoros ér
telmében fenséges gondolatai - már a fenséges szó maga milyen
banálísnak hat prózánkban! - őszinték, hitelesek, hogy amit leír,
az a mí megfogalmazásunkban már elkoptatott, de nála még ma is
eleven és lélekbemarkoló. Mi a magyarázata ennek? Az, hogy míg
számunkra ezek az ideálok, a magunk megfogalmazásában, üresen hat
nak, mert a mi életünkben nincs tartalmuk, nincs tett mögőttük, ad
dig Schiller versei mögött ott érezzük és ott tudjuk az embert, a fér
fit, aki versei szerint él, aki hiszi, átéli és valóraváltani igyekszik
eszményeit. Nemhiába lelkesül Petőfi Schillerért - verseik és életük
tartalma azonos. Az egyébként gyenge fordító Dóczi Lajos jogosan
háborodik fel azon a nyárspolgári számonkérésen. melyet a század
forduló irodalomtörténészei szegeztek Schillernek: verseiben nem a
hétköznapi élet, az emberi nyűglődés témáit zendítette meg, hanem
"elvont", "filozófiai" eszméket énekelt meg. Hát éppen ez az! Ami
számunkra elvont filozófia, megvalósíthatatlan ábránd, at Schiller
számára a hétköznapi élet, az önmaga. Akkor hazudott volna Schil
ler, akkor lettek volna versei csak üres pózok, ha nem így, ha nem
ezzel az olthatatlan lobogással ír, hanem egyéniségétól távoli stílus
ban. (Egyébként olyan versek, mint a Parasztszerenád, vagy a Ka
tonadal, Jékely Zoltán kitűnő fordításában, azt is megmutatják, hogy
mennyire benne élt Schiller korának "hétköznapi életében".)

Schiller egyik ismerőse írja emlékezéseiben, hogy kislány korá
ban apjával felkeresték a gyengélkedő költőt; lábujjhegyen lopakod
tak ajtajáig, nehogy szendergésében megzavarják; nyikordul az ajtó,
s mit látnak: a beteg - valóban beteg - költő örjöngő mozdulatok
kal vív egy láthatatlan ellenféllel. Éppen Fiesco című darabját írta,
abban is egyik hősének párviadalát - a szőveg úgy született meg ben
ne, hogy maga is a szó legszorosabb értelmében átélte a jelenetet,
énje teljes feladásával. Ezért halhatatlan az örömóda; ezért talált az
Örömóda oly tökéletes, himnikus szárnyalású dallamra a Schiller
egyéniségével rokon, embernek is nagyszerű Beethovenben:

Gyúlj ki, égi szikra lángja,
Szetit öröm, te drága, szép !
Bűvkörödbe, ég leánya,
Ittas szivünk vágyva lép.
Újra fonjuk szent kötésed,
Mit szokásunk szétszabott,
Egy-testvér lesz minden ember
Hol te szárnyad nyugtatod.

Milliók, ti kart a karba!
Gyúljon csók az ajkakon!
Túl a csillagsátoron
tl mindnyájunk édesatyja!

(Rónay György fordítása)
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Amikor "A művészek" (lJ.ie Kiinstler] círnű költeményében ezt
irja:

Suhanjon bátran a magos ba
Korotok fölé szárnyatok,
Míg tükrötökben hajnalodva
A jövő század felragyog!

(Rónay György fordítása)

érezzük, hogy ez nem a beérkezett költő atyai jótanácsa. hanem al;
a látnoki, ihletett szózat, amit Petőfi is megfogalmazott "A XIX. szá
zad költői"-ben. Legnagyszerűbb verseiben - melyek közül kettőre

imént hivatkoztunk - Schiller azt a hangot üti melt, amit halhatat
lan kortársai és honfitársai, Hölderlin, Novalis. Különösen Hölderlin
nel szembetűnő mondanivalójuk, stílusuk rokon volta; a "Görögország
istenei", "Az ideálok", fiA vándor" görögös, a kiábrándító életben is
az örök eszmények felé sóhajtó hangja a két költőnél csaknem azonos.

Még a költészet varázsburokja
Fonta a Valót körül puhán,
A Teremtésből a lét zuhogva
Ömlött a sejtelem kapuján.
A szerelem keblén a természet
Magasabb egek trónjára szállt,
S látta minden avatott tekintet,
Minden - egy isten nyomát.

Hol ma már - így szól egünk tudója 
Egy túzlabda forg lélektelen,
Akkor Héliosz aranyhintója
Lejtett át csöndes-fönségesen.
Itt a hegytetőn száz oreád volt,
Ott a fában egy driád lakott,
S táncoló najádok urnájából
Zúgtak az ezüsthabok.

(Görögország istenei,
Gulyás Pál fordítása)

Ilyenfajta ember csak csalódhat az életben. Schiller is csalódott.
A francia forradalom, melytől német hazája megújhódását várta, esz
mék helyett hódító hadsereget küldött; a kis halak falták a nagy
halakat; csoda-e, ha egyik versében így írt:

Egy szabad hon van csak: Alomország
E:s a szépség csak dalban virul.

(Az új évszázad kezdetén,
Kálnoky László fordítása)

Nem fakadunk-e kezdőnek kijáró szánakozó mosolyra, ha valaki
a bíborvörös alkonyatban égő tájról, a napfelkelte csodás színeiröl,
a viharos tenger csapkodó hullámairól beszél? Százszor megfestették,
százszor leírták már, giccses, unalmas téma. Mégis volt festő, aki a
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leghajmeresztöbb giccsnek tűnő témákat is biztos kézzel, igazi művé

szettel vitte vászonra, pedig alig alkotott mást életében, mint rózsa
szín napkeltéket és vörös napnvugtákat: Kaspar David Friedrich, a
korai német romantika halhatatlan mestere, Schiller kortársa. Miért
sikerült ez Friedrichnek ? Nem csak azért, mert fölényes tudása volt.
Azért is, .mert ami nekünk giccslehetőség csupán, az számára őszinte

élmény volt. Nagy pátosszal festett, színbeli és témabeli frázislehető

ségeket magukban rejtő, mégis végtelenűl kiegyensúlyozott képei min
den pátoszuk mellett is az öröklét nyugalmát, kiegyensúlyozott de
rűjét árasztják. Ezt csak az a kor tudta így érezni; s aki kifejezte
korát, késő századok minden nemzedékének megújuló élményt adott:
rögzítenie sikerült az egyszerit. a megfoghatatlant. Ilyen müvész Schil
ler is. Lehet, hogy lángoló lelkesedése a mi századunk ujrafogalmazá
sában mosolyognivaló; de amit mi már elvesztettünk, azt Schiller a
tulajdonos biztonságával és nyilt szeretetével nyujtja nekünk. Fogad
juk el; gazdagabbak leszünk általa.

Anton Graff, a legrokonszenvesebb Schiller-portré alkotója me
séli, hogy mikor nyughatatlan modelljét arra kérte: olvasson fel neki
valamelyik verséböl vagy müvéböl, Schiller a Don Carlost vette elő

és most már fel nem ugorva, fáradhatatlán lelkesedéssel szavalt leg
kedvesebb drámájából. A költő életének ez a kis epizódja fényt vet
jellemére s drámaírói sajátosságainak kutatásakor is eligazít. A Don
Carlos, az emberiségnek ez a talán legnagyszerűbb szabadságdrámája
Schiller drámaírói művészetének csúcspontja. Miről szól a darab?
Ne részletezzük, elég annyi, hogy az emberi szabadságjogokért VÍ

vott harcról. Figyeljük meg Schiller többi művét: valamennyi ezt a
témát szólaltatja meg. A Haramiák, az Armány és szereletn, a Tell
Vilmos, de még az Orleansi Szűz, sőt a Stuart Mária is - (Stuart
Mária feladhatná trónigényét, de nem teszi: nem tűri, hogy elhatáro
zásaiban így vagy úgy befolyásolják !) - a szabadság magávalragadó
eszményitése. Ma már könnyű ezt a tényt leszögeznünk; ezernyi mű
dolgozza fel tökéletesen vagy tökéletlenül a témát. De nézzünk vissza
a korba. Nézzünk körül Európában: kinek, melyik írónak jutott eszé
be ezt a témát így felvetni? A híres forradalomra-buzdítő dráma, a
Figaro házassága milyen messze van a Haramiák súlyos szókimondá
sától ! Pedig a Haramiákat diákgyerek irta, különösebb történelmi elő

tanulmányok nélkül. De hol irta? Egy aprócska, visszataszító fejede
lemség még aprócskább és még visszataszítóbb fejedelmének udvari
katonaiskolájában. a fegyelem fellegvárában! Egyszerűen azért írta,
mert utálta az értelmetlen ál-Iegyelmet.,« buták és gonoszok rémural
mát az értelmesek fölött. Schillernek gyermekkori személyes élménye
volt a szabadságért való lázadás, a természetes s~abadságért, a szó
szeros értelmében való mozgási szabadságért, hiszen a másik szobába
sem mehetett át engedély nélkül! Azért jó ezt szem előtt tartanunk,
mert ez megmagyarázza Schiller mindmáig csorbítatlan tekintélyét
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és sikerét; míg verseit alig olvassák, drámái telt házat vonzanak. Nem
azért, amit írt, hanem ahogyan irta. Azért, mert Schiller az elnyomott
polgári osztály, az elnyomott német nép közös, nagy problémáinak úgy
adott hangot, hogy nem csak általánosságban, szép és nagy szavakkal
írt a szabadságról, hanem mindig a legkonkrétebb egyéni tartalom
mal tudta megtölteni darabját. Hányan megírták azóta a szende pol
gárleány és a daliás arisztokrata katonatiszt akadályfutáshoz hasonló
szerelmí viszontagságait (figyeljük meg, ismét a giccs határán járunk)
és mégis: ujra meg ujra felcsattan a kitörő lelkesedéstől fűtött taps,
midőn Miller papa elzavárja lakásából a nagyhatalmú kancellárt!
Miért? Mert óriási, csak Shakespeare-rel mérhető szubjektiv hitele
van a drámának. Nagy szó ez - s egyben legfontosabb mondanivalónk
a drámaíró Schillerről. Schiller ugyanis - gondoljunk a festőnek fel
olvasott Don Carlosra - drámáiban "is szubjektiv lírai egyéniség,
ugyanaz a költő, aki az Örömódát írta, Dehát nem természetes ez?
Nem. Először azért, mert Schillert kivéve nem volt még nagy dráma
író a világon, aki egyszersmind olyan intenziv tevékenységü, nagy köl
tő is lett volna, mint ő; másodszor melyik az a költő (igazán költő),

aki - drámát olvas fel, sőt szaval egy portré számára való üléskor ?
Mi következík mindebből? Az, hogy Schiller ott és akkor nagyon drá
maíró, ahol és amikor nagy költő is, tehát amikor nem annyira a drá
mai szabályok (amiket mindcn író gondosan mérlegel), mint inkább a
szubjektív indulat vezérlik, íűtik. Miért olyan méltóságteljesen ter
jengős, olyan előadhatat1anul hosszú a Wal/enstein? Mert Schiller
gondosan mérlegclte a teendőket, megfogadta a tanácsot, amit azóta
is mindenki elmondott, hogy tudniillik szép-szép ez a Haramiák, meg
mozgatja az embert, de mégis szabálytalan dráma, micsoda remekmű

szűletnék, ha Schiller végre megtartaná a szabályokat stb. A Wallen';
steiTlben az az érdekes, hogy ha az ember elemzi a drámát, minden
kifogástalan, minden a helyén van: de mégsem az, mínt a Don Carlos,
az Annány és szerelem, ahol a költő indulata veti szét a dráma kere
teit, az ember lélegzetvisszafojtva figyel s csak utána, hazafelé menet
jut eszébe, hogy ezt azért így kellett volna, és úgy jobb lett volna ...

Odajutottunk tehát, ahonnan elindultunk, az oszthatatlan, nem
költőnek és nem drámaírónak nagy vagy kicsiny, hanem egyszerűen:

na>gy és halhatatlan Schillerhez. Ha a verseket olvasva nem Goethe
barátját, aki hozzáképest olyan vagy olyan, ha a színmüveket olvasva
nem a tudós történészt látjuk, aki így meg úgy látta meg a történelmi
szituációt -- hanem a nagyszerű embert és kitünő költőt, aki a cop
fos, rizsporos, menüettező, forradalmi jelszavakkal zsarnokoskodó, na
poleoni vagy lajosi Európában elsőként kiáltotta máig is megrázó
szenvedéllyel világgá az emberi milliók szabadságvágyát és fogalmaz
ta meg az emberiség legmagasztosabb érzéseit.

Most, mikor az oly sokáig nélkülözött, kiváló fordításokban gaz
dag magyar Schiller megjelent, már nem az emberiség jelképes géni
usza, hanem maga az emberiség, mi magunk helyezzük emlékművére
a szeretet virágainak nem hervadó csokrát.

191



A RAKÚCZI IFJÚSAGABÚL
(Felesége élet-halál között. 1698.)

Halálán Lotte. A komornyikok,
mint megbolydult hangyák, kerengenek.
Aranyszál-brokát baldachin alatt
az arca hamuszürke kór halálfej,
szederjes szája fulva tátogat,
kökörcsin szeme fehérré savósult.
De csúf - döbben Rákóczi - durva csontja
az üveg bőr alól kirí.
Ez már nem szinjáték. Tettetni ezt már
ember nem tudja: élet és halál
birkózik itt.

A doktor félrehívja:
"Tudás itt már nem ... csak a hit segit..
Utolsó kenettel I"

Susogja Lotte:
"Viselj gondot fiunkra, mindenünkre I
Inkább szeretnék halni, mintsem élni I"

Szobájában, mint áradás, ömöltek
Rákóczi könnyei: "Még férfi is kevés
néz a halál elé ílyeltökélten.
S tudja, mi vár reá?
A Végső Szó! Keresztjét tartva Jézus
a nap helyén tűz mandorlában áll,
mit angyalok szivárvány szárnya külZóz
milljom harmat-szikrává ... s vallat egY1'e:
"Kit oltalmaztál meg pribék-haláltól
mint irgalmas szamaritánus? Hányat
étettél legkisebbjeim közül?
Vagy nem olvastad a kecskék s juhok
példázatát? S a gazdag és a Lázár
közül ki voltál? S ha már hamis voltál,
mint hamis sáfár, hány nyomorult adósnak
törölted terheit?"

Oh balga asszony,
ha sejtenéd. mi lesz a végitélet,
két kézzel tép néd vissza életed,
hogy vezekelj e földön . . . S te, Ferenc,
mit cselekedtél a tízezrekért,
akik jobbágyul tereád bízattak ? I ...

Kényeztetett gyerek . . . Vágyik halálra,
mert azt hiszi, álorcás maszkabál
az is, mint élete, s ha épp megunta,
letéphetí a maszkot: vissza élni I
Azt hiszi: a halálnak is par.ancs
minden bolond szeszélye, s mint komorna
szalad, ha toppant ...

Pedig a halál:
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a z é s z a k s z é l, mely vitorlánkba csap.
s ordítva dönti azt - nyüszit chiméra 
s az ember a másik oldalra dől ki
a vízbe már, hogy így ellensúlyozza
a végletek megbillent egyenét,
az öncél-részekké szakadt világot.
A szél orkánná nő, sikong, s az ember
nem ura már kötélnek - dől a vászon,
s sziszeg a víz a tatba: sziirke semmi
felhőgomolyból és hullámtarajból
gubancolt [oszuuiék,
Az iszonyat dobhártyánkon dobol,
mint hollók szállnak fenn a bűneink ...
Felrémlik már a fulladáshalál:
tátott torok vonagló húsgubanca,
mely már ritmustalan nyílik, s tömődik.

Szemek tört tükre végtelenbe húz.
Nincs már remény!

S a lila-kék hullámtaraj felett
valaki jár .. . jön ...

Lotte éled ... él.
Jánosfl latt,án

KÖSZöNTO
Mint csapzott vándor, pihenőre igyekszik az év már:
ablakomon bekopogtat az őszi eső, lopakodva
tolvaj köd kúszik fel a Iuizjalakon, s a csavargó
3zélben fázósan borzongnak a meztelen ágak •.•
S bennem, mint a gyümölcs zamatos leve, buggyan az ének,
gyémántként foglalva szavak fűzéribe téged,
újra anyát, kinek áldott méhe virágba bomoltan,
hónapokig rejtett titkát feledve, szerelmünk
új ha.jtását adta ajándékúl ma jövőnkre ! B a l á s s ti L á li Z f ó

ANNA

Hol van sző, elegendő, elszámlálni: mi minden
vagy te nekem, s hol a vers, méltón elmondani téged? ! 
Erdei forrás' gyöngy csobogása ezüst nevetésed,
s lágy hangod muzsikál, mint hajnali szélben a kertek ...
Edes ízét ízlelgetem újra, meg újra nevednek! -
S mint a tavasz,' ha kibontja a tájon sokszínű fátylát,
szétszaqaatna a zordon tél bús [elleqeit, te
tündérkézzel e/űzöd a gondot, s életemet, mint
kék égről ragyogó nap, fürdeti fénybe szerelmed! -
S én mindennap megköszönöm, hogy vagy, s az enyém vagy:
sorsom részese, munkám társa, húgom, feleségem .•.
S most már szöszke fiunk ragyogó szemein mosolyog ránk,
telre reménnyel, drága igéretként a jövendő!

Balásst/ László
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VÁLASZ EGY LEVÉLRE
Irta Gerlei József

Minden nap úgy kezdődik, mint a többi. Az ablakon megjelenik egy
mocskos folt, - kicsiny az ablak, kicsi a folt is. Erre, ha kell, ha nem,
fölkel a nap.

Juli néni már ébren van, - úgy alszik, mint a madár. Addig néz,
néz, míg a homály apadni kezd, s alján, a szoba másik sarkában meg
látja a másik ágyat: Márí néni még béna oldalára dőlve alszik.

Juli néni is özvegy, Mári néni is.
Juli néni férje az ostrom alatt halt meg Pesten, nem hősként, még

csak nem is bombától, hanem csak úgy a pincében, egy szalmazsákon.
Gyerekeik nem voltak mellettük, Juli néninek kellett a hullát eltakart
tania, mégpedig gyorsan. Deszka kellett, koporsó, pap. És egy talpalatnyi
föld abban a kőrengetegben, egy tér, egy kert a közelben. Igy is két
napig kerülgették éi nyers deszkakoporsót a pince folyosóján. Még folyt
Buda ostroma, de Juli néni tisztességgel eltemette urát az állatorvosi fő

iskola kertjében.
Márí néni, - ő más. Mióta eszét tudja, nem birja a borgőzt, a bagót

és az izzadtságszagot. Az ura szeplős, vörös ember volt, ivott, füstölt, iz
zadt, mint minden paraszt, - ráadásul verte is. Az első évben elmenekült
tőle. Anyjával élt, férfit nem ismert. De a lányok sorsa az, hogy anyjukat
eltemessék. Mári néni is eltemette, s egyedül maradt. Egyszer aztán őt is
hiába várták a récék és a tyúkok: kosarat vitt a postára, letette, rábo
rult, s úgy maradt, - féloldalára megütötte a szél.

Ekkor hagyta ott Juli néni pesti lakását, lejött, hogy hugát ápolja.
Ennek már két éve. Két év óta úgy kezdődik minden nap, szakadatlanul.

A diófa koronájába már beszállt a nap, tollászkodik, - az ablak tele
van aranypihékkel. Juli néni fölül, fölhajtja a dunnát rossz jobblábáról, s
nekilát, hogy életre dörzsölje. Soha láb még ennyi dédelgetest nem ka
pott. Mert olyan láb ez, hogy ha félórán át nem sírnogatják, meg se moz
dul. De ha eltalálja a kedvét, ha jó napja van, akkor eljár egy álló nap
is. De csak egy nap, nem tovább ... s Juli néni minden reggel csak egy
napot kér tőle.

. Keserves percek. Juli néni simogat, könyörög, sóhajtozik. Megveri
öklével, szídja, gúnyolja, elmondja tuskónak, félfának. Végül elsírja ma
gát, vékonyán, csak a maga szomorúságára:

- Istenem, miért kell az embernek, miért kell ilyen nyomorultnak
lenni?

Nem felel neki senki. Csend van, az öregek, a magukra hagyottak
sírásra hajló csöndje.

Kezét a térdhajlat alá csúsztatja s a láb apránkint lemozdul az
ágyról. Foga vacog a fájdalomtól, de mit csináljon; fejében szól a parancs:
- menni, menni, mert senki sem kel föl helyette.

Már áll, fejét magasra szegi, arca eltorzulva szürcsöli a szenvedés
napi adagját. Nincs irgalom, - ma is ki kell ürítenie a poharat.

A .béna is fölébredt; duzzadt szeme már egy ideje komoran kíséri
nővére minden mozdulatát.

- A tálat, hozd a tálat - szólal meg tompán, követelődzőn.

Betegsége kitolta természete határait, jó és rossz irányba.
Még te is;;; - nyögi kölletlenül Juli néni. Az ágy alá nyúl, s
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míg a béna a párnának feszíti fejét, egy gyors mozdulattal alája tólja a
tálat, s kimegy. .

Az udvar földje pírhanyagos; az árnyékok elnyúlnak rajta, akárcsak
este, de nem a fáradtságtól, - most kelnek fel ők is. Friss minden, a
madarak füttye, a levegő s a színek, melyek jól felhasználták az éjszakai
pihenőt, hogy felfrissüljenek és a gyűrődéseket ujra kisímítsák. Hűvös

van még, de az ég magasában forróság ígérkezik. Juli néni arcát, ezt a
csontok közé süppedt arcot tapogatja a szellő, olyan lágyan, akárcsak a
körtefa gyümölcsös ágait. Csakhogy ezt az arcot már alaposan megszed
ték az évek, - nem maradt rajta semmi.

Első útja az ólakhoz visz; kiengedi a csirkéket, mert őket sajnálja
legjobban; aztán a tyúkokat, s csak jóval később a kiskacsákat, mert II

hátsó udvar földje még hűvös, nem érte el a nap, II kiskacsák megfáz
nának.

De micsoda futkosást, verdesést, hápogást csapnak! Az ő öreg szíve
is megvidámodik tőle. Hogy tud örülni az oktalan állat, hogy örül a jó
reggeli levegőnek, a napfénynek, annak a kis szabadságnak! Csak az
ember ne örülne? ...

De a hátsó konyhánál már bosszúság fogadja. Ahogy kinyitja az aj
tót, felzöng a legyek hada.

- Juj, ezek a büdös legyek! Miért teremtette őket az Isten?
Életében mindent Istennel magyaráz, tőle kérdez, tőle kér számon.

Senki nem tudja, mennyit szenved a legyektől; belemennek a tejbe, a
levesbe, bekőpik a kenyeret, hiába zár előlük mindent, rátalálnak. Ilyen
kor pesti lakásába vágyódik, s megtelik önváddal.

- Bűn ez? - tépelődik. Mit csináljak? Nem tehetek róla.
Teavizet tesz föl, de a begyujtáshoz kukoricaszár kell. Elindul hát bi

cegve, végig az udvaron a kunyhó felé. Lába hasogat, de az mindig
hasogat, nem ér rá odafigyelni. Hanem a sietésben nagyon akadályozza,
- útjában fölszed minden gallyat, babszárt, szalmaszálat.

Elbukdácsolni a kunyhóig, ez még csak hagyján, de megállni ... Ke
zét maga elé tartja, úgy esik neki az ajtónak. Igy marad egy kicsinység,
fúj egyet, aztán be nyit, fölbont egy kévét, belenyalábol, s indul vissza.
Hajszálai elszabadultak, szernüvege ferdén orrára csúszik; fogatlan, be
fordult felső ajkával, sántikáló bukdácsolásával. hóna alatt aszárt szo
rongatva úgy fest szegény.j mint egy seprűs boszorka.

Kedvetlenül pislog, szemét nem emeli fel, mintha gondolkozna, pedig
csak a földet nézi lába alatt, mert minden kis gödör, deszka, vagy túrás
az 6 vesztére lapít. Gömbölyű kis válla előreesik. nyaka is, mintha lát
hatatlan zsákot clpélne. Senki sem veszi le már róla.

De csak hajolni ne kéne! Pedig mindenért hajolni kell. A tűzhely

elé dobva aszárt, szálankint lehajol érte, két-három helyen rálép, eltöri,
.s a tűzre dugja. Keze tele van már sebekkel, nem nagy sebekkel, csak
akkorákkal, aminőt a tüzes vasajtó, a kamra kilincse, a kés, a tökgyalu
csinál. S ezzel a kézzel vájkál a mosogatólében, kaparja össze 'a lábos
alját, fűzi be sebtibe a cérnát, sírnírja el vasaló alatt az inget, s forgatja
este bóbiskolva a zsolozsmáskönyvet.

. - Juli, Juliii !
A beteg hívja, de ha nem hívná is, megy már, viszi a mosdóvizet s

közben leloccsantja vele a derekát. '
Fésülés és rnosdatás, - milyen egyszerűen hangzik! Pedig ez az ő

míndennapos, megújuló csatajuk. Mári néni jajgat, de Juli néni siet, nem
hagyja abba. Kezében a fésű, rászól a hugára:
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- Kitépem, csak jajgass! Igy akarsz a bálba menni?
Mári néni vállát nevetve rázza. Azelőtt ritkán nevetett, mintha ke

'vés dolog érdemelte volna meg, hogy nevessen rajta. Most magán nevet.
De Juli néni egyszerre megáll, teste egy pillanatra megfeszül, vár

valamit, aztán borzongás fut át rajta, mintha hideg rázná, foga összeve
rődik, aztán vége, - megy tovább minden: a fájdalom rohama elmúlt,
megrázta, de nem terítette le.

Mi ez a tűz, melyben ég ?
Egy fiatalkori álmában tűz elől menekült, de folyó állta útját. "Add,

hogy enyhén menjen át rajtam l"~ - kiáltotta. A tűz elvonult, nem érzett
belőle semmit. Valaki mellette állt, s azt mondta neki: "A tisztítótűz volt".

De ez miféle tűz? A föld neki már csak a szenvedés helye? - a
tisztulásé, hogy enyhébb legyen odaát? ...

- Vigyél ki már! - követeli Márt néni.
Itt van, itt az ő tísztítótüze, Mári néni mellett. Megfogja a beteg

lábát s bokájanál fogva leráncigálja az ágyról.
- De hideg! - zsörtölődik, - Akár a béka.
Mári néni reggeli imáját végzi magában, de zárt ajka elhúzódik, sze

me elneveti magát. Juli néni tutyit húz Márí néni lábára, de mikor föl
.egyenesedik, elveszti az egyesúlyt. s megindul hátrafelé.

- Há mész? - nevet Mári néni.
De Juli néni csak hátrál, nem felel. No végre, a szoba közepéri asz

talba ütközik, s megáll. Hiába, nem tud annyit hátrálni, hogy Pestíg ér
jen. Igy hát ellöki magát az asztaltól, s megy vissza az ő betegéhez.
Szoknyát húz rá, fölállítja, hogy hátul megkösse. Mári néni nyögve tartja
magát, aztán visszaesik. Igy ismétlődik még kétszer. Vajjon miféle színi
.előadás számára próbálják ujra meg ujra ezt a jelenetet?

- 0, te istenostora, te !
Döcögés a válasz.
- Az vagy, hiába nevetsz!
Mári néni elkomolyodik:
- Ne búsújj, nem soká,
- Sose félj te attól! Egyszer már nem köllöttél akaszásnak.
- Nem köllöttem ... - ismétli tétován a beteg.
- Te csak pihensz, de én ! Én bizony előbb elmegyek, mint te.
~ Elmész ... - veri vissza a szót Márí néni értetlenül. Nem tudja

-elhinní, hogy itt maradhat egyedül, bénán, Juli néni keze nélkül. Még ha
hirtelen is néha ez a kéz ...

Juli nénit is bántja, de mennyíre bántja, hogy türelmetlen. Ilyenkor
úgy érzi, hiába szenved annyit, nem érdemel semmit, egyre rosszabb lesz.
De hát ő is beteg, kórházban a helye. Fürdő, iszap kellene a lábának,
magas vérnyomásának meg nyugodt élet, pihenés. "Tudja, asszonyom,
mílyen magas a vérnyomása ?', - mondta neki a doktornő. Tudja, hogy
ne tudná, - érzi is: egy hét óta ujra erősen szédül, viszi a feje. Meg
kellene állnia egy pillanatra, egy napra, egy hétre... De itt? Tegnap
már fölirta egy papírra gyermekei címét: értesftsék őket, ha baj éri.

Karját a béna hóna alá nyomja, másik kezével összefogja rajta hátul
~ szoknyát, mint egy gyermeken. Csakhogy Márí néni már sosem tanul
meg járni.

- Nocsak, nocsak! - mondia Juli néni.
- Nocsak, nocsak! - bíztatja magát Mári néni, s béna lábával ka-

tonásan előrerug. Lép kettőt, de aztán a béna láb keresztbe lép, s elvész.
a szoknya alatt.



- No, mi lesz? Ne keresztbe lépj! Még nem vagyunk abálban.
Ne nevess, hallod, mert itt hagylak, mint Szent Pál az oláhokat !

Mári néni meggörnyed. vállát rázza a hangtalan nevetés, csaknem
összeroskad.

- Elesünk, azt a ...
Még két lépés a fal alatti díván. Mári néni a díván gödrébe huppanik,

lábát a: kisszékre teszi, s így marad estig. Puffadt, barna lábfejére legyek
szállnak, - ezek az ő háziállatai.

Juli néni a kertbe készül, Márí néni utánaszól:
- Nídd-e, Juli, a körmöm! Vágd le!
- Ráér az. A magamét is úgy rágorn le futtában.
- Ajha - nevet Mári néni, aztán más jut eszébe: - Szedd föl a

körtét !
Juli néni nehezen megáll:
- Mit mondasz? Nem értem.
- Hogy' a körtét . " meg a paradicsomot.
- Tudom jól, bárcsak ne tudnám! Örülj, hogy ülhetsz, csak én ül-

hetnék !
Atmegy a hosszú kerten a szőlőbe. Arnyék van itt, csend, fény a fü

vön és a szőlő levelén. A körtélc mézes belén darazsak dongnak. A fák
némán, bölcsen állnak, tartják a terhüket. Jó volna itt megállni, kizárni
mindent, leállítani a belső zakatolást is, a munkát, a rohanást, ezt a se
milyen életet! Figyelni a fák életét, tanulni tőlük nyugalmat, csendes örö
met, valami lényegeset, amit az ember már elfelejtett. Lassan élni, ki
szívni mindenből az ízt s nem engedni el, tartani, tartani... Istenem,
milyen lukas edény ő! '- minden csak átfut rajta. Pedig hogy vágyott
mindig a szép, nyugodt öregségre ! ...

összekapkodja a fák alját, s bukdácsol vissza a gazos úton. Krumplit
szed levesnek, főzeléknek babot. Nem mer végignézni a kerten, mert
nyomban mértéktelen csüggedés fogja el: mennyi elmaradt kapálás,
mennyi gaz! A paradicsom a földre dőlt, a zöldbab is beérett, meg kelle
ne szedni, s eltenni télire. Ott az uborka, a paprika, ....:. a kutya se törő

dik velük. A gaz meg vígan eszi a jó földet, elfojtja a veteményt. Meg
kell ettől az ember szivének szakadnia.

Hóna alatt a teli kosár, menekül befelé, hogy ne lássa ezt a dulást,
de a gaz alattomosan elkaszálja. Juli néni maga elé dobja a kosarat, s
mivel lába nem hajlik, derékban dől el, tenyérrel esik a földnek, s úgy
marad. Időnkint lök magán egyet, aztán vár, nézi a gazt, szuszog, erőt

gyüjt.
- De hosszú volt! - mondja, mikor végre fölegyenesedik. A madár

se nézett volna felém.
Benn áll ismét az udvaron. De hogy mennyi idejébe került, azt nem

kérdi senki. A baromfi köréje szalad, ő pedig, fájós lábát egy kissé előre

tólva, gazt vet nekik. Egy kiskacsa esőre aipapuesára hullott gazt tur
kálja; olyan, mintha Juli néni fájós lábát apró csókokkal borítaná.

- De soká kinn voltál! - fogadja Márí néni.
Juli néni nem felel; leül, azt hiszi, hogy lába így pihen. De forgó

jába heves nyilalások törnek, elsötétül előtte minden.
- Jajajaj !
Mindig haragudott a jajgató emberekre, most meg saját [aigatását

kell hallgatnia.
- Fájjon, bánom is én, csak jajgatni ne kellene. Istenem, miért

jajgat az ember, ha fáj valamije?
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Allva hámozza meg a krumplit, állva fejti ki a babot. Mári néni
komoran nézi, de mit tehet ő '? Egy ideig sajnálja, aztán elfelejti, s job
.ban sajnálja nála a kiskacsákat:

- Mért nem keversz már a kacsáknak ? Nem látod, milyen éhesek '?
Kisvártatva a virágokat sajnálja jobban:
- Elnézed azt a csibét a kertben. Leeszi a virágokat ...
Később meg az almát:
- Lepottyant az óma. Nidd, hogy mén rá az a tik! ne, tik, ne!
Juli néni hallja, de nem felel. Százszor megy az asztaltól a tűzhelyig,

tűzhelytől az asztalíg, közben vizet húz a kútból, nem egyszer. De ha
legalább jó víz volna, de kemény, nem fől meg benne semmi. Jó vízért
-el kell menni a Kokas-utcába. S mindenre csak ő, csak ő ...

A kamrába szalad, kever a kiskacsáknak, de ekkor már elsírja magát:
- Istenem, vess már véget ennek a vergődésnek ! Nem birom, nem

birom ...
Van fohász, melyre süketebb az ég ? Van hosszabb nap az ő napjá

nál '? ..
Úgy pöröl az éggel, mint ·JÓb. Felelősségre von mindenkit: rossz lá

bát, a papucsot, Mári nénit, Istent, földön a gazt, égen a csillagokat, min
dent. Aztán megbánja, tovább dolgozik, megbékül a lábával, beszél, fo
hászkodik, tárgyal az Istennel. A Sátán kezébe került, - semmi kétség,
- türelme ís kurtább, mint Jóbé, de Isten róla is megparancsolta a Go
nosznak: "A lelkét azonban ne bántsad !"

De miért jutott eszébe éppen most a pincébe menni '?
Körtét vitt le egy kosárban, hogy jó hűs legyen a betegnek, mert

csak így szereti. Egyenkint lépett lefelé, mint a gyermekek, mégis megtör
iént a baj.

Mári néni semmit sem hallott, csak azt látta, hogy Juli néni a ke
zén mászik föl a lépcsőn, s úgy sír, vínnyogva, befelé, mint aki megfogad
ta, hogy senki se hallja.

- Mi lelt, te szerencsétlen ?
Juli néni összeszorította száját, a pinceajtóba kapaszkodott, s fájós

lábára támaszkodva fölállt. El kellett indulnia, hát el is indult, de minden
lépésnél csillagokat látott.

De miért folytassam '?
Ebéd is volt, il beteget is kiszolgálta. De míkor a tálat odavitte neki,

nem birta tovább. Lerogyott a béna mellé, Mári néni pedig fölemelte ép
kezét nővére arcához, s megsímogatta a füle alatt. Egyszerre sírták el
magukat, olyan szívből, olyan váratlanul, hogy percekbe telt, míg maguk
hoz tértek.

- De magunk vagyunk, Istenem, de elhagytál minket!
Márí néni ép kezével eltakarta szemét, s féloldalra dőlve ríddogált.

.Juli nénj visszaigazította szemüvegét, fölszívta orrán a könnyeket, s míg
-sírása megállt, elgondolkozott: "Hogyan akarhatja ezt Isten'? Oda küldi
a bajt, ahol úgy is dugig van? .. Mit akar vele? Mílyen mások Isten
_gondolatai !"

Megremegett arra a gondolatra, hogy mennyíre nem érti Istent, s
hogy mily távol állnak az ő gondolatai Istenétől. O míndig menekült a
szenvedéstől, Isten pedig szereti, nagyon szeretheti a szenvedést.:. O fu
tott míndíg a tűz elől, s ezért érezte magát míndig tűzben, szükségben és
.szenvedésben. Megtanulhatná már végre, hogy csak akkor megy át rajta
-enyhén, ha önként elfogadja és odaadja ...

- Neszezz valakinek, hátha meQll<>llják !

198



De nem kell szólni senkinek. Átjön az úton egy kövér, fekete asz
szony, szitát kér az istenadta. De hogy megörülnek neki! Ecetes-vizes
borogatás t rak a dagadt bokára, s elmegy orvosért. Az orvos sem mond
mást, receptet ír, s elmegy. Juli néni lába pedig napestig ott pihen Márí
néni béna lába mellett a sámlin.

Nézik a kertet, a csöndesen érő körtéket, a visszafelé nyúló árnyéko
kat. Mosthát Juli néninek is adott az Isten egy percnyi pihenőt - a
szenvedés árán. Mílyen lesz majd az a hosszú, az a végnélküli? ; ;; Milyen
ára van annak? ...

Mikor elhűvösödik, becíhelődnek. Hogy míkép ? - Isten a megmond
hatója. A falak jók, nem mondanak el semmit.

Vacsora nélkül fekszenek le, pár harapás kenyérrel.
A béna eldől ágyán, Juli néni betakarja, aztán ő is vetkőzni kezd,

Kibontja maradék kis kontyát, leoltja a villanyt, s ágya szélére ül. A
másik ágy felől mély szuszogás hallatszik. - Mári néni máris az igazak
álmát alussza. Juli néni végre egyedül van: gyermekeire gondol, pap
fiára, egyik levelére, s lassan béke szállja meg. Azt kérte benne a fia,
hogy ajánlja fel érte ezt a ... ezt a ... Mít is? Jó, hogy sötét van, most
nem látna a könnyektől.

Térde alá csúsztatja tenyerét, s előbb a bal, aztán a jobb lábát emeli
fel az ágyra, s úgy takargatja őket, mint az anya, akinek estére egy
beteg gyermek helyett kettőre kell gondot viselnie. Aztán eldől ő is, ke
zén az olvasóval. Tompa fájdalma álomnélküli alvásba kergeti.

Ne zavarjátok őt, .emberek ; holdfény, te se vidd el, csak kőnnyítsd

meg az álmát, hisz ő az én anyám!

ÖREGEK

Mosolyuk már mállik, mint a sáljuk,
kabátjuk is fázva simul rájuk,
régi emlék görcsösül botukban,
alattuk a föld is félrecsusszan.

Ujjaik közt titokzáró körben
az olvasó gyöngyfűzére zörren,
s ezüst láncán hintázik az álom •.•
Bálintanak a zsámoly-párnákon.

Görbe arcuk elsimul a csendben.
Csak a csipkék fürge fodra lebben.
Vig szinekkei játszik fent az ablak,
bár mögötte már az alkony ballag.

Imádkoznak, és az imakönyvbe
gyűröt képet rejtenek dünnyögve,
elsimít.1ák a mintás szegélyig,
8 remegnek. Az örömüket féltik.

Gerael'/l Géza
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK lrja Mihelics Vid

Világszerte nagy föltűnést keltett
nemrégiben XII. Pius pápa beszé
de a fájdalommentes szulésröi ; a
Szentatya szavai nyomán a kérdés
a katolikus közvélemény érdeklő

désének is homlokterébe került. Bi
zonyára olvasóink is szívesen ve
szik, ha tájékoztatjuk őket erről

a kérdésről.

Idestova három éve annak, hogy
F. Lamaze francia orvosprofesszor
a szélesebb nyilvánosság figyelmét
is felhívta arra a "pszichofizikai"
vagy "pszicho-profilaktikus" mód
szerre, amelyet a szovjet orvosok a
szülés fájdalommentes lefolyása ér
dekében alkalmaznak, s ugyanak
kor beszámolt a saját munkájáról
is, amelyet az ott látottak és az
ottani eredmények nyomán kezdett
meg hazájában. Irásában, amely a
Lettres Fran<:aises első oldalán je
lent meg, mindenekelőtt arról tájé
koztat, hogy az eljárás, amelyet
Bikov, Velvovszkij és Nikolajev dol
gozott ki, Pavlov úttörő élettani
kutatásain és megállapításain alap
szik.

Pavlov legnagyobb felfedezése,
amelyért 1904-ben Nobel-díjat is
kapott, tudvalevően az, hogy az
úgynevezett "feltétlen reflexek"
mellett, amelyek állandóak, a szer
vezettel veleszűletettek és ösztönö
sek - például nyálelválasztás indul
meg önműködően, ha a szájba étel
kerül -, vannak "feltételes refle
xek" is, amelyeket a tapasztalás és
a tanulás hoz létre. Ha a kutyá
nak például húst nap-nap után mu
tatunk és a hús mutatásával egy
idejűleg csengőt szólaltatunk meg,
bizonyos idő multán tisztán a csen
gő hangjára is megindul nála a
nyálelválasztás mint feltételes ref
lex. Pavlov gondolata volt az is,
hogy azokat a megnyilvánulásokat,
amelyek a szervezet természetes és
egészséges életéhez tartoznak, nem
kísérhetik fájdalom-érzések, illet-
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ve ha kísérik. akkor ezeket a fáj
dalom-érzéseket a szervezeten kí
vülálló tényezők válthatják ki mint
feltételes reflexeket. Ebből követ
kezik; hogy amennyiben konkrét
esetben természetes és egészséges
folyamattal állunk szemben, a szü
lésnek sem kell szükségszerűen

fájdalommal járnia. Ha tehát a nők

mégis szerivednek alatta, feltehető,

hogy lényegileg az a szorongás és
félelem az ok, amelyet a közfelfo
gás már eleve beleidegzett az első

gyermekét váró nőbe, a további
gyermekeknél pedig az anya saját
emlékei is szerophez jutnak.

Pavlovnak ebből az elméletéből

indult ki Velvovszkij, amikor meg
hirdette a harcot a szülés szükség
szerűen fájdalmas voltának általá
nos hiedelme ellen. Ne azt tekint
sük feladatunknak - úgymond -,
hogy orvosságokkal enyhítsük vagy
szüntessük meg a szülő nők "kín
jait", hanem azt, hogy felszabadít
suk őket bármiféle félelem alól.
Két segítőtársa volt: V. Ploticser és
E. Stiiom, Kísérleteiket 1920-ban
kezdték meg, de helytelen irány
ban, mert hipnózissal próbálkoztak.
Amikor azután bizonyossá vált,
hogy ezen az úton nem érhetik el
a várt eredményt, Velvovszkij 1930
ban végkép elejtette a hipnózist és
szorosan tartva magát a pavlovi
fiziológia tételeihez, merőben új
módszerhez: folyamodott. Lényege
ennek az, hogy a leendő anyát a
terhesség utolsó öt hetében pszichi
kai és fizikai nevelésnek vetik alá.

Mint a Lettres Franl;aises ugyan
ezen számában René Lelu. riport
szerűen is megírta: "Oktató filmek
kel és faliképeken is bemutatva, az
orvos közérthetáen megmagyarázza
nekik, hogy miként függenek össze
a szülés egyes mozzanatai a maga
sabb idegtevékenységgel. amelyet
így önmagában egyáltalán nem kí
sérnek fájdalom-érzések. Hogy a



nő megis szinte elviselhetetlen fáj
dalmakat érez, annak a szüléshez
fűzött elképzelések a forrásuk,
amelyeket évezredes hagyományok
rögzítettek bele az agykéregbe. Ha
tehát a természetes folyamat vala
mennyi jelenségét pontosan ismerik
s a szülést levezető orvos utasítá
sait követve mindenkor a megfelelő

magatartást tanusítják, akkor nincs
okuk a félelemre és semmi különö
sebb fájdalmat sem érezhetnek.
Nem érezhetnek pedig azért, mert
sikeresen kikapcsolták a feltételes
reflexet, amely előbb még a meg
kerülhetetlen természeti törvény
jellegével birt."

Velvovszkijnak ez az új módsze
re, amelyet egyre tökéletesebbé
építettek ki, annyira bevált - adja
elő a továbbiakban Lamaze -,
hogy alkalmazását a Szovjetunió
közegészségügyi minisztériuma
1951-ben kötelezővé tette a biroda
lom valamennyi szülőotthonában.

Mint Lamaze hangsúlyosan kieme
li, a módszer világos, észszerű, egy
szerű, s mivel hogy gyógyszerré
semmi szükség, a veszélyesség ár
nyéka sem merülhet fel. Bízvást
nevezhetjük tehát forradalmi újí
tásnak a gyógyászat történetében.
Nem csodálkozhatunk, hogy óriási
feltűnést keltett s eleinte nem ke
vés vítát váltott ki az orvosi világ
ban.

Egyes nyugati körök Grantly
Dick Read angol orvosnak igényel
ték a tudományos elsőbbséget. Read
eddig két könyvvel lépett a közön
ség elé. Az egyik "Gyermekszülés
félelem nélkül" címmel 1942-ben, a
másik, amelyben későbbi megfigye
léseiről és eredményeiről ad szá
mot, "Bevezetés az anyaságba"
címmel 1950-ben jelent meg. Mind
a két könyv kitűnő munka - álla
pítja meg Lamaze -, de nincs ben
nük egyetlen elvi jelentőségű ész
revétel vagy eltérés sem, amely
miatt szembe lehetne állítani a
szovjet közlésekkel. . Módszere lé
nyegében azonos a Velvoszkí iéval,
mint ahogy természetes is - jegyzi

meg Lamaze -, mert hiszen nem
képzelhető két különböző módszer,
ha egyszer pszícho-profílaxía útján
keressük a megoldást. Ami azon
ban döntő módon a szovjet tudo
mányosság javára szól, az a körül
mény, hogy Read is Pavlovból in
dul ki és kifejezetten az ő tételeire
támaszkodik. Ami eredményeit il
leti, azok is a szovjet adatok kere
tében mozognak,

"Az egyedül komoly érdek itt
egyébként is a nők érdeke - foly
tatja Lamaze -, s ezzel az érdek
kel szemben elég szánalmasari hat
nak az elsőbbséget hánytorgató
szörszálhasogatások, Mi például in
kább azt Iájlaljuk, hogy még Read
eléggé nyilvánvaló és buzdító ered
ményei sem tudták megmozgatni
az illetékeseket Angliában, s így
azután az, aminek általánossá kel
lett volna válnia, mindezideiz szór
ványos és csupán egy elszigetelt
orvosi iskola nagyszerű munkája
maradt. Mert a fogadtatás, amely
ben Read részesült Angliában,
ugyancsak kiábrándító, Ez a nemes
és meggyőződéses tudós akartársak
hallgatásába vagy rosszakaratú gú
nyolódásába, a hatóságok közörn
bösségébe, az anglikán egyház el
lenségességébe ütközött."

Read talán még több megértésre
és több követőre talált az Egyesült
Allamokban, ahol leülönösen Thoms,
a Yale-sgyetem tanára, és Frede
rick Goodrich, a new-haveni egye
tem tanára vette át módszerét, de
ha pompások is eredményeik - írja
Lamaze -, messze vannak attól,
hogyeljárásukat a kívülálló inté
zetek zömükben bevezessék.

Máris sokkal előbbre haladt
ezen a téren a népi Kína, amelynek
kormánya óriási erőfeszítéseket

tesz, hogy szaporítsa a szülőott

honokat s ellássa őket olyan orvo
sokkal, bábákkal és ápolónőkkel.

akik már kellő kiképzést nyertek a
fájdalommentes szülés előkészíté

sében. Mindenesetre azonban a
Szovjetunió az első s eddig az
egyetlen állam - rögzíti meg La-
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maze -, ahol "hála a sajátságos
szociális klímának" az új módszer
jelentőségének felismeréséből teljes
siker fakadt.

Lamaze elmondja, hogy 1951
ben látogatott el először a Szovjet
unióba, s Leningrádban. Nikolajev
professzor intézetében kísérte végig
először a pszicho-profilaktikus eljá
rás alkalmazását. Egy 35 éves nőt

figyelt meg, akinek akkor született
az első gyermeke. "Elmúltam már
akkor 60 éves - írja Lamaze - s
több mint három évtizedes orvosi
gyakorlat állt mögöttern, de nyom
ban elhatároztam, hogy előlről kez
dem az egészet s ahhoz a szovjet
iskolához szegődöm tanítványnak,
amely ily csodálatos eredményekre
jutott." Visszatérve azonban Fran
ciaországba, hasztalan fordult tá
mogatásért a hivatalos körökhöz.
Nagy megértésre talált viszont a
szajnai fémmunkások szakszerve
zeténél, amely rendelkezésére bo
csátotta a Pierre-Rouqués kórház
szülészetí osztályát. Itt fogott mun
kába Lamaze 1952. áprilisában. Be
számolója keltéig kereken 1500 szü
lést vezetett le s eredményei meg
egyeznek azokkal, mint amelyeket
a szovjet tudósok, azután Read,
Thoms és Goodrich jelentenek,
vagyis, hogy normális esetekben a
nők 90%-a fájdalom nélkül hozza
világra gyermekét. A kézzelfogható
siker, amely Lamaze szerint alkal
masint még fokozható, ekkor már
meg is mozgatta a francia közvéle
ményt. Páris városi tanácsának kez
deményezésére 11)53 március 18-án
a módszer általános alkalroazásá
nak elrendelése céljából törvény
javaslatot terjesztettek a képviselő

ház elé. Arról, hogy mi lett e tör
vénviavaslat sorsa, sajnos, nincs é1:'
tesülésern.

Mindez, úgy vélem, önmagában
ís fölöttébb érdekes és tanulsávos.
a mi szempontunkból azonban egé
szen különös ielentőséaet kanott
annak a beszédnek követkevtében,
amelyet XII. Pius pápa mondott el
az idei év január 8-án. A Szeritatya
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kihallgatáson fogadta akkor a Ró
mában rendezett nemzetközi nőgyó

gyászati kongresszus mintegy 700
tagját, s üdvözölve őket, behatóan
foglalkozott a fájdalommentes szü
lés kérdésével is.

A Témoignage Chrétien által
közölt szöveg alapján a pápa fejte
getéseit a következő pontokra ta
golnám:

1. A fájdalommentes szülés új
módszerét, a pszicho-profilaktikus
módszert, amely Pavlovnak a fel
tételes reflexekre vonatkozó kuta
tásait órtékesítí, sokszázezer eset
ben alkalmazták már a Szovjet
unióban és Kínában. Elterjedőben

van a nyugati világon is. Párisban
műkődik például egy intézet (a La
maze professzoré), amely kizárólag
ezt a módszert használta. Ugyan
csak Franciaországban két kato
likus intézet is van - az egyik
Jallieuben, a másik Cambraiben -,
amelyek teljes rnérjékben átvették
az eljárást.

2. Azok a szakemberek, akik ki
próbálták, mind azt közlik, hogy
igen jelentős eredményeket értek
el: 100 szülés közül átlag 86 telje
sen fájdalommentesnek bizonyult.
(A számbeli eltérés - 86 éq nem
90% - alighanem csak látszólagos,
mert nyilván abból adódik, ho-tv a
szülések 4%-a eddig is fájdalom
mentes volt.)

3. A Szeritírásban ugyan ezt ol
vassuk: "Fájdalommal szülöd gyer
mekedet", ahhoz azonban, hogy e
szavak értelmét helyesen ítéljük
meg, a vonatkozó szöveg egészének
világánál kell mérlcgelni az Isten
által kimondott átkot. "Amikor
Isten ezt a büntetést az ősszülőkre

és leszármazottaikra kiterjesztette,
nem akarta megtiltani és nem is
tiltotta meg az embereknek. hogy
a teremtés minden gazdagságát ki
kutassák és felhasználják, s ezáltal
egyre tovább fejlesszék a kultúrát;
hogy a kultúra segítségével elvisel
hetővé és szebbé tegyék ennek a
világnak életét, megkönnyítsék a
munkát, csökkentsék a szenvedést,



a betegségeket és a halálozást; rö
viden, hogy Uralmuk alá hajtsák a
földet. Mí több, Évát megbüntetve
Isten nem akarta eltiltani és nem
is tiltotta el az anyákat attól, hogy
igénybe vegyék azokat az eszközö
ket, amelyek a szülést könnyebbé
és kevésbé fájdalmassá teszik. Az
Irás szavai akkor is igazak marad
nak abban az értelemben, ahogy a
Teremtő értette azokat: az anyaság
súlyos terheket helyez az anya vál
lára."

4. Egyesek azt állítják. hogy a
gyermek világrahozása kezdetben
teljesen mentes volt a fájdalomtól
és csak később vált fájdalmassá
(rnint a pápa megjegyzi: esetleg ép
pen Isten ítéletének téves értelme
zése következtében). Szerintük az
önszuggesztíó, a mások által való
.szuggeráltság és képzettársításole
miatt fellépő feltételes reflexek,
valamint a nők helytelen magatar
tása játszott közre a folyamat fáj
dalmasságában. Mindezeket az ál
lításokat így a maguk egészében
mindezideig nem sikerült bebizo
nyítani. Az viszont tisztázódott,
hogy a szülő nők helytelen pszichi
kai és fizikai magatartása nagy
mértékben okozza, illetve fokozza a
szülés nehézségeit.

5. Az új módszerben nincs sem
mi olyan, ami erkölcsi szempontból
kifogás alá esnék. A kereszténység
ugyanis sem a szenvedést, sem a
keresztet nem értelmezi tisztán ne
gatív módon. Ha tehát az eljárás
csökkenti vagy éppen megszünteti
a szülés fájdalmait, az anya min
den lelkiismereti aggály nélkül fo
lvamodhatik hozzá. Ha viszont a
módszer részben vagy egészben
nem válik be nála, akkor legyen
tudatában annak, hogy számára a'
szcnvedés is a jónak lesz forrása,
ha az Isten akarata iránt való en
gedelmességgel viseli el azt.

6. A kutató tudósok világnézeti
beállítottsága önmagában nem bi
zonyít semmit megállardtáso lk igaz
sága vagy értéke mellett. Pvthavo
ras elmélete vagy - hogy az orvosi

tudomány területén maradjunk 
Hippokrates megfigyelései, amelye
ket helyesnek ismertünk el, vagy
Pasteur és Mendel felfedezései nem
függenek tartalmuk igazsága tekin
tetében szerzőjük erkölcsi vagy val
lási felfogásától. Tételeik sem nem
"pogány", sem nem "keresztény"
tételek annak folytán, hogy Pytha
goras és Hippokrates pogányok,
Pasteur és Mendel keresztények
voltak, Tudományos megállapítások
csupán .azért és olyan mártékben
igazak, amiért és amilyen mérték
ben megfelelnek az objektív való
ságnak.

A pápa szózata, amelynek ki
emelkedő elvi jelentőségét több
szempontból is könnyen ki elemez
hetjük, nagy feltűnést és általános
figyelmet keltett az egész világon,
Mutatja, hogy azok a lapok is rész
letesen kitértek rá, amelyek a dia
lektikus materializmust valljálc A
római Unita például nem kevesebb,
mint három cikkben foglalkozott
vele. A párisi L'Humanité tudósí
tást adott arról a beszélgetésről is,
amelyet ebből az alkalomból Clara
Candiani folytatott Lamaze pro
fesszorral a francia rádióban.
"Ezeknek akijelentéseknek - mon
dotta Lamaze -, amelyek annyira
szabarosak és oly határozottak.
mérhetetlen visszhangjuk lesz min..
denütt. Sok, nagyon sok embert,
akik főleg erkölcsi vagy vallási
okokból aggályoskodtak, hozzá fog
nak segíteni ahhoz, hogy megnyug
vással és bizalommal tekintsenek cl

fájdalommentes szülés pszicho-pro
filaktileus módszerére."

Érdemesnek tartom ideiktatni
Zemplén yyörgynek, a budapesti
Hittudományi Akadémia morális
professzorának számunkra tett nyi
latkozatát js: "A Szentatya beszéde
olyan tömören és világosan fogal
mazta meg a felmerult kérdésre
adható választ, hogy a katolíkus
erkölcstan művelője aligha fűzhet

valamit is hozzá, De talán nem lesz
érdektelen. ha elmondom, hogy ép
pen a szülési fájdalmak csillapítá ..
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sának kérdésében a moralisták tá
borában hosszabb időn át megosz
lottak a vélemények. Niedermayer
például abban a nagy művében,

amely az eredményes lelkipásztor
kodáshoz megkívánt orvostudomá
nyi ismeretekről szól, részletesen
tárgyalja a kérdést és állásfoglalá
suk szerint két csoportra osztja a
moralistákat. Az egyik csoport mín
den fenntartás nélkül megengedhe
tőnek tekinti a fájdalomcsillapítást.
A másik csoport tartózkodóbban
nyilatkozik, és pedig főleg azért,
mert nem látja eléggé biztosított
nak, hogy az általuk figyelembe
vett módszerek később nem hat
nak-e vissza kedvezőtlenülaz anyá
ra vagy gyermekére. Meg kell azon
ban állapítanunk, hogy Niederma
yer és az általa idézett moralisták
is kizárólag a kísérletképen alkal
mazott vegyszeres kábítás okat vet
ték figyelembe. A szovjet tudósok
nak a Szentatya által is helyeselt
módszere viszont tisztán természe
tes úton keresi a megoldást: kizá
rólag az ember pszichikai é~ fizikai
adottságaira hagyatkozik. Ebben
van nagy előnye s ezért is helyesel
hető fenntartás nélkül."

Barátaimtól tudtam meg, hogy
az új eljárásnak jeles művelője van
hazánkban is. A budapesti I. sz.
Női-klinika vezető professzora,
Horn Béla, már 1950-ben hozzáfo
gott a pszicho-profilaktikus mód
szer alkalmazásához. Az eredmé
nyek, amelyekről Horn 1952-ben
számolt be először az egyik orvosi
szaklapban, igen kielégítőek, külö
nösen ha tekintetbe vesszük a meg
lehetősen zavaró külső körülmé
nyeket. Ahhoz ugyanis, hogy Vel
vovszkij bevált eljárását maradékta
lanul hasznosítsák, olyan intéze
tekre lenne szükség, amelyek min
denestől erre vannak beállítva, s
amelyeknek minden alkalmazottja'
a portástól az ápolónöig, a bábától
az orvosig megfelelő kiképzésben
részesült. Olyan nagyforgalmú
üzem, mint amilyen a klinika,
amelynek sok más feladattal IS
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meg kell birkóznia s ahol a szülo
nők nem különíthetők el minden
esetben aszerint, hogy kik része
sültek előkészítésben, kik nem, ke
vésbbé alkalmas erre. Nagyon sze
renesés nekiindulás lenne tehát, ha
egyelőre a kisebb intézetek rendez
nék át üzemüket teljes egészében
az új elj árásra, amelyről nem két
séges, hogy a jövőnek az útja.

Befejezésül pedig hadd idézzem
a híres angol szülész, Sampson sza
vait, amelyek a leginkább felme
rü1hető ellenvetésre válaszolnak,
arra nevezetesen, hogy az anya nem
fogja eléggé szeretni azt a gyerme
két, akiért "nem szenvedett meg":
"Legyenek nyugodtak, az a gyer
mek éppen elég szenvedést .fog még
okozni az édesanyjának, ha éppen
ezen múlnék, hogy megszeresse."
Erre utalt a Szentatya is: "Az
anyaság súlyos terheket helyez az
anya vállára." S valóban, ha az.
orvosi tudomány enyhíteni fogja,
vagy akár meg is szünteti a szülés
fájdalmasságát, soha nem fogja le
venni a magzat kihordásával járó
kellemetlenségeket és a gyermek.
későbbi gondozásának terhét sem.
Az, hogy az anyák áldozatosan vál
lalják ezeket a szenvedéseket, teen
dőket és önmegtagadásokat, míndig
érdemük . marad, olyan r;,.r1em;.
amelyért szeretet és megbecsülés
illeti őket.

Mondjuk meg nyiltan: a sok ta
lány közül, amely Jeanne d'Arc'
alakját körülveszi, a katoltkus hi
vőt ma is az ejti a legnagyobb za
varba, hogy 1920 május 20-án
uzvanaz az e-rvház avatta Johan- -.
szentté, mint amelynek bírósága:
1431. máius 30-án eretnekség: eimén
máglyára küldte. Nem kétséges
ugyanis, hozv egyházi bíróság volt
az, amely Johannát elítélte. Mi itt
a magyarázat? Ezzel a nyugtalanító
kérdéssel foglalkozik Ida Friederike
Görres abban a bevezető tanulmá
nyában, amelyet. Sven Stolpe svéd
költő Jeanne d'Arc-könyvének né
met fordításához írt. A tanulmány!'.



némi rövidítéssel a Wort und Wahr
heit is közreadta.

Ma már pontosan tudjuk - írja
Görres -, hogy rosszul álcázott
"Justizmordról" volt szó, amelynek
kedvéért szemérmetlenül, alattomo
san és tervszerűen elcsavarták a
jogot, tisztességtelen kihallvatások
hoz, brutális fenyegetésekhez. testi
és lelki kínzásokhoz folyamodtak 
ámbátor a tulajdonképeni torturát
csak bejelentették, de végre nem
hajtották. Bizonyítékokat. hamisí
tottak, vallomásokkal visszaéltek.
Mindezek tények. Tény azonban az
is, hogy a politikai cél és a hozzá
igazodó eszközök mellett: nevezete
sen, hogy a francia királykoroná
zást egy boszorkány művének tün
tessék fel, egy második és tisztán
vallási kérdés körül is forgott a
per, ez pedig az volt: vajjon az ál
tala hallott hangokat illetően haj
landó-e alávetni magát Johanna az
egyház ítéletének? S mint Görres
kiemeli, meg kell lenni bennünk a
bátorságnak, hogy a pernek ezt a
részét is becsületesen kihámozzuk.

Ez a második kérdés nem volt
önmagában sem politikai, sem jogi.
Kifejezetten teológiai mérlegelés
tárgyát tette. A bíróságban az an
golokkal összeesküdött és kezükben
eszközül szolgáló Cauchon püspö
kön kívül, aki Johanna halálát
akarta ("Püspök, ti meggyilkoltok
engem!"), és a többi cinkoson kívül
ott ültek a Sorbonne föltétlenül
tiszteletet érdemlő hittudósai, ma
giszterek és szerzetesek, akik jó
lelkiismerettel láthattak hozzá fel
adatukhoz. Annál inkább, mert
azokban a zaklatott időkben ugyan
csak bőven akadtak "látnokok" és
"prÓféták".

Amit az egyház ..karizmatikus
nak" nevez, nem vált külőn e kor
tudatában, még kevésbbé a gyakor
latban attól, amit az egyház .,má
gikusnak", "démoninak" nevez,
nem is szólva a hisz tériáról és el
.mebetegségről, ami így mind egyet
len áradássá vegyült akkoriban.
Rogy valami rendet teremtsenek

ebben a sokszor bénító, nem egy
szer felborulással fenyegető zűr

zavarban, nemcsak elméleti szüksé
gesség volt, de olyan feladat is,
amelynek megoldását az akkori
társadalom létérdekei követelték.
S nyilvánvaló, hogy ezzel a legna
gyobb mértékben fontos feladattal
nem is bízhattak meg másokat,
mint az egyház embereit, akiket
egyedül tekintettek illetékeseknek
ezen a területen. Nem minősíthető

tehát sem túlkapásnak, sem gonosz
ságnak, sem fondorlatnak, hogy a
"Jeanne d'Arc-eset" megvizsgálását
is vállalták a teológusok.

Johanna maga sem vitatta soha
ezt a jogukat. Kezdettől fogva alá
vetette magát itéletüknek. Amikor
először jelent meg a történeti szí
nen, hogy "küldetését" teljesítse,
Regnault poitiersi érsek le is foly
tatott egy vizsgálatot, amely Johan
na javára dőlt el. Igy természetesen
súlyos formahiba és jogsértés volt,
hogy Cauchon a saját bírósága elé
mert vinni egy olyan ügyet, ame
lyet Poitiersben már pozitiv mó
don lezártak s amelyben olyan fő

pap döntött, aki őneki fölöttese volt.
Világos az is, hogy Cauchon a per
kimenetelét illetően már eleve szi
hírdan lekötötte magát. Johanna,
akli barátai a helyzetről tájékoz
ta. tak, nem is késlekedett, hogya
poitiersi itéletre hivatkozzék. S
megint csak titkos barátai tanácsá
ra bejelentette ez előtt az ellen
sé~;es hatóság előtt, hogy a zsinat
hoz és pápához felebbez. A kihall
gatások és keresztkérdések határ
talan huzavonaja végül is a per
központjává emelkedő párbeszédre
zsugorodik össze:

"Ha azonban a küzdő egyház azt
mondja neked, hogy sugallataid
képzeltek vagy az ördög találmá
nyai, tiszta babona vagy vétek 
alá fogod vetni magad akkor az
egyháznak ?"

Johanna válasza: "Alá fogom vet
ni magamat Uramnak, akinek pa
rancsait mindenkor engedelmesen
követem. .. Lehetetlen lenne visz-
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szavonnom mindazt, amiről a bí
róság előtt azt mondtam, hogy Is
ten parancsára cselekedtem... S
akkor is, ha a küzdő egyház az
ellenkezőjét parancsolná, akkor
sem riadnék vissza senki ember
előtt - csakis Urunk előtt, akinek
mindig engedelmeskedtem."

"Tehát te nem hiszed, hogy alá
vagy vetve a földön élő egyháznak,
vagyis a Szentatyának, a bíboro
soknak, az érsekeknek és az egy
ház többi prelátusainak ?"

Johanna: "Igen, de elsőbben Is
tennek engedelmeskedve. Deo pri
mitus servíto."

Hite mind az egyház tanításában,
mind az egyház kormányzatában
szeplőtelen és ingadozás nélküli 
mutat rá Görres. Halálos ellensége
is kénytelen jegyzőkönyvbe vétetni
kijelentését': "ezek szerint tehát
nem kívánsz fenntartani semmit ab
ból, ami tetteidben vagy beszéde
idben ellenkezik a keresztény hit
tel, amelyet a jóságos Isten adott
nekünk", és Johanna megerősíti:

"Ahhoz a felelethez, amelyet nek
tek adtam, épp olyan szilárdan ra
gaszkodom, mint magához Urunk
hoz, Istenünkhöz."

Szenvedélyesen és megindítóan
szólal meg ez a fentartás nélküli
hit könyörgő kérésében és esdeklé
sében a megtagadott szentségekért
és a keresztény temetésért. Mivel
hogy nem engedték áldozni, a ki
hallgatásra menet legalább a be
zárt kápolna ajtaja előtt térdel le,
hogy imádja Urát a tabernákulum
ban, s az emberséges börtönőrt ke
mény dorgálásban is részesítik fő

löttesei, amiért ezt megengedte.
Nem merűl fel Johannában a leg
kisebb kételv sem annak tekinteté
ben, amit az egyház hiteként gyer
mekkorától tanult és átélt. Eszébe
sem jut, mint olyan sokaknak e val
lásilag annyira zilált korban, hogy
csupán egy szellemi, egy mennyei
egyházról fessen magának csalóka
képet, amelyhez mérten a földi egy
házat a távolság miatt elvethetné.
Ellenkezően - a bíróságnak kell
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őt kioktatnia arról, hogy egyáltalán .
van különbség a diadalmas és a
küzdő egyház között! Az első köz
vetlen kérdésre, hogy alá akarja-e
rendelni magát az egyháznak és ej
akarja-e ismerni annak tekintélyét.
vagy sem, olyan feleletet adott,
amely egyenesen megrázó a maga
jámbor gyermekdedségével - mí
ként csenghetett ez azoknak a bí
ráknak fülében! -, hogy igenis,
alárendeli magát Istennek, aki őt

küldte, valamint a Szent Szűznel:

és a paradicsom összes szentjeínek:
"és én nem tudom másként érte
ni, mint úgy, hogy ez egy és ugyan
az, Isten és az egyház, és hogy' ez a
dolog semmi nehézséget sem okoz
hat. Miért beszéltek ti annyit erről

és arról, amikor ez ugyanaz?"
Szerencse, mondhatnók Görres

szerint ennél a résznél. hogy Johan
na nem volt férfi, méginkább, hogy
nem volt értelmiségi, aki most in
díttatva érezte volna magát, hogy
személyes zsákutcájaból rnenekü
lendő egy elvet, egy rendszert, egy
világnézetet, sőt egy teológiát szer
kesszen. Ezt csinálták az eretnekek.
Ö a maga útját követte, de nem ld
vánta, hogy mások is így tegyenek
Nem következtetett belőle semmit,
csupán átélte, A papok, akik sarok
ba akarják szorítani, összezavarják
és gyötrik, változatlanul papok ma
radnak előtte: Szemtől-szemben el
lentmond nekik abban az egyetlen
pontban, amelyben úgy tudja, hogy
nincs igazuk - de mindjárt könyö
rög is feloldozásért, áldoztatásért és
keresztény temetésért, amit csak
azok adhatnak meg neki.

S amikor a sok minden után, amit
terhére róttak: varázslás, gonos:'
szellemekkel cimborálás, az egyhá
zi ünnepnapok megvetése és ha
sonlók, a vádirat 61-ik cikkelyében
ide érnek: "elutasítja azt, hogy alá
vesse magát a küzdő egyháznak",
csak akkor töri meg Johanna a
hallgatást, s amit a többi rágalom
nál alig tett meg, hangosan kiált
ja közbe: "Nem! Én teljes szívem
ből tisztelettel és megbecsüléssel



viseltetem a küzdő egyház iránt!
Felebbezek a Szentatyához, a pápá
hoz, és a szerit egyházi gyülekezet
hez !" És: "Vigyetek a pápához, fe
lelni fogok neki !U

Alázatosan és hálásan járul a vé
gén a szentségekhez, alázatosan ké
ri még a vesztőhelyen is a jelen
levő papokat, hogy mindegyíkük
mondjon szentmisét az Ő szegény
lelkének nyugalmáért.

Johanna tehát, ha ellenállást is
í anúsít az egyházi birósággal szem
ben, semmiképen sem eretnek!
Eretnekké ugyanis a katolíkus fel
.ogás szerint nem a hitben vagy a
vallási gondolkodásban való téve
dés teszi az embert - mint Görres
rnegjegyzi: az egyháznak hány tag
ja maradna különben mentes e
gáncstól ? -, hanem az engedetlen
ség: a szellemi dölyfösség, a tekin
tély megvetése. az önfejűség, amely
az önérvényesülés okából a saját
vallási nézetót. a saját vallási él
ményt az egyházi hivatal ítéletének
[ölébe helyezi.

Az egyház - folytatja Görres .
bizalmatlan a "belső megvilágoso
dásra" való hivatkozás irányában.
Annyira bizalmatlan. hogy maga
tartása uiból és újból meglepi az
egymást követő nemzedékeket. Az
egyház tudja, hogy mindig vannak
szentek és választottak, akikhez Is
ten közvetleriül odahajol. de tudja
azt is, évszázadok hosszú tapaszta
latából, hogy mílven sok zavar, fel
tűnési vágy, öncsalás és elvakultság
húzódhatik meg a "belső megvilá
gosodás: fönséges kifejezése mö
gött. Éppen ezért azokkal szemben,
akik .megvilágosítottaknak", "fel
ébresztetteknek" adják ki magukat,
az egyház mindaddig bizalmatlan,
míg küldetésük isteni eredetének
próbájaként éppen az engedelmes
ségükről meg nem bizonyosodott.
Ennek apróbának megállását te
kinti az egyház annak a döntő moz
zanatnak, amely egyáltalán alapot
teremthet ahhoz, hogy a közlések
kel és igényekkel komolyan foglal
kozzék.

Johanna ellentmond és ellenáll,
de nem azért, mintha nem akarna
engedelmeskedni. Paradoxonnak
hangzik - mutat rá Görres -, de
pontosan fedi a tényeket.

Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy
Johanna történeti helyzetének sa
játosságát szem előtt tartsuk. Nem
szabad elfelejteni, hogy a boszor
kányság gyanúja joggal merült fel
ellene. Bíráinak viszont kötelessé
ge lett volna Róma felé továbbí
tani a föJlebbezést. Johannát nem
Róma, a hivatalos egyház itélte el,
hanem annak csak egyalsóbbfokú
bírósága. Ez rendkívül jelentős tény
és egyben felelet az ismertetésünk
elején felvetett kérdésre: ugyanaz
az egyház avatta-e szentté, amely
korábban máglyára ítélte,

Johannának azonban személyileg
nem ez volt a problémája. Az ő

lelkében a bíróság magát az egy
házat jelentette, és ennek az egy
háznak parancsa szembekerült a
meggyőződése szerinti isteni pa
ranccsal. Azzal a paranccsal, ami
a jelen esetben egyszerűen rejtve
maradt az egyházi felsőbbség előtt.

Rejtve maradt a dolog természeté
nél fogva, hiszen az ilyesfélét nem
lehet bebizonyítani, csak hinni le
het. És ők nem hitték. Hogy hitet
lenségüle mennyire függött össze
bűnös szándékukkffi, azt Johanna
nem volt képes megttélní, de nem
is akarta. Különben is, sokmindent
nem tudott ő abból, amit mi ma
tudunk arról a bíróságról. Azt az
egyet tudta csupán. hogy azok nem
látnak ott, ahol ő lát, és hogy neki
kötelessége azon az úton járni, amit
neki Isten mutatott.

A Johanna-eset felvet egy nehéz,
de az egyház történetében nem egy
szer felmerült problémát. Meges
het - mondía Görres -, hogy mí
vel az egyház vezetői is csak em
berek, ritka esetekben, - természe
tesen nem a hit és erkölcsbe vágó
tévedhetetlen egyházi döntésekre
gondol a szerző - nem az egyházi
tekintély képviseli Isten akaratát,
hanem valakinek egyéni lelkiisme-
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retében szólal meg az. Ha ilyenkor
az illető benső meggyőződése elle
nére is a tekintélynek engedelmes
kedik, engedelmessége már nem
"szent engedelmesség", hanem az
ellenkezője.

De honnét tudhatj uk ilyenkor,
hogy a mi meggyőződésünk és vi
selkedésünk nem ördögi sugallat
ból, önzésből vagy gőgből szárma
zik-e? Johanna viselkedése min
denesetre jó útmutatás e tekintet
ben. Egyrészt, azzal, amit már em
lítettünk, hogy elvileg nem tagadja
az egyházi tekintélyt s minden
egyébben készségesen követi is an
nak szavát, másrészt egyszerű, alá
zatos, elkeseredés, "ressentiment",
akaratosság, önsajnálat és mártir
póz nélküli magatartásával, amely
telve van tisztelettel, de ugyanak
kor mély szomorúsággal is a körü
lötte kavargó és számára érthetet
len zavar miatt.

Régóta tudjuk, hogy abban a

A KIS ÚT

küzdelemben, amelyet az egyház
vívott a multban a szerinte eretnek
ségnek minősülő áramlatok ellen,
mindkét oldalon 'voltak tragikus ál
dozatai az emberi tévedékenvség
nek: az ítélkezők között éppúgy,
mint az elítéltek között. Nem ujság
ez a "bűnösök egyházának" életé
ben. Johanna esetében ma már két
ségbevonhatatlanul látjuk, hogy ki
tévedett. Hiszen az egyház a szent
téavatásban kimondotta a végső

szót, a szenttéavatás pedig, - mint
tudjuk -, a tévedhetetlen dönté
sek közé tartozik.

Az Orleansi Szűz alakjában azon
ban az egyház, amely anyja és vé
dője a gyenge és tévelygő keresz
tény emberiségnek, szivére vonja
mindazokat, akik az emberek meg
ítélése szerint tévedtek, Isten sze
mében azonban ártatlanok voltak,
és földi megszégyenülésüket a szen
tek mennyeí dicsőségével koronázza
meg.

... Hozzám az Isten nem igazságos. Kezdem azon, hogy harminc-éves
léttemre még mindig nincsen állásom. Miért? Mert nincsenek protek
toraim, nincs senki, aki az én ügyemet igazán a magáévá tenné. Ha aján
lanak is egy állást, ott bizonyára olyan kevés a fizetés, vagy olyan messze
van a lakásomt6l, vagy olyan terhes a munka, hogy azzal nem érdemes
foglalkozni. És ha néha sikerül egy jobb helyet kifogni, azonnal meg
kezdődik a fúrás, és nem is nyugszanak addig, amíg ki nem nyírtak. tgy
most má1' nincs is kedvem semmihez, még az ágyból felkelni sem. Igaz,
hogy nem is érdemes, mert anyám korán reggel megy el munkába, úgy
hogy csak akkor ér 7'á befíiteni és takarítani, amikor este hazajön. Hát
én mit is csinálnék abban a rendetlen lakásban?

Hogy mit csináljon a rendetlen
lakásban? Hát rendet. És menjen
el vásárolni, és főzzön és mosogas
son és vasaljon és foltozzon és stop
poljon. vagyis végezze el legalább
is azt a munkát, amellyel amúgy is
dolgozó és - alighanem már kissé
öregedő - édesanyját megkímélje
a túlterheléstől.

Levelét nem írta alá, csak "Két-
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ségbeesett" jelzéssel, s így nem tud
juk, hogy ,.fiú-e vagy lány", de a
fentiek a fiúknak ugyanúgy szól
nak. Nincsen semmi [ogcímük, hogy
nemükre való hivatkozással édes
anyjukra hagyják a házimunkát.
"Kétségbe esni" azon, hogy "nem
talál munkát" és el nem végzi azt,
amely ott kínálkozik (elvégzésért
könyörög) a szeme előtt... ez bi-



zony rosszul leplezett munkakerü
lés. Mert lehet, hogy valaki átme
netileg valóban nem tud elhelyez
kedni, vagy egy ideig nem fogadja
el az első kínálkozó állást, mert
megfelelőbbet vár... de nem vár
ja ezt ágyban fekve, és a körülötte
lévő munkának másra, pláne a már
úgyis dolgozó édesanyára való át
hárításával. Hanem kitakarított la
kással, főtt vacsorával, tiszta ruhá
val várja haza a munkából érke
zőt'.

Szinte hallom a választ, az egé
szen megszokott, tipikus választ:
"Nekem ehhez túl rosszak az ide
geim. Én annyi csalódáson mentem
át, hogy már nincsen akaraterőm".

Adjon önmagának őszinte fele
letet erre a kérdésre: akar-e jobb
idegekre szert tenni és hozzákezdeni
a dolgos élethez s ezzel egész em
berré lenni, vagy mint vérszopó
akar rátapadni másokra... és így
megélni a "rossz idegeire" való hi
vatkozással. Ha az utóbbit választ
ja, nincs más mondanivalónk, mint
az, hogy akkor legalább ne az Úr
Istent okolja.

De ha az elsőt választja, és ha
valóban gyengébb idegzet, hibás
nevelés és még hibásabb önnevelés
miatt nem állt eddig helyt az élet
ben, akkor kezdje meg azonnal, 
kezdje meg azonnal akaratának erő

sítését.
Olyankor, amikor úgy "nincsen

ereje felkelni", gondolkozzék el
egyszer nagyon komolyan azon,
hogy az Úr Isten a világ teremté
sekor így rendelkezett: Hozzanak
elő a vizek csúszó-mászó élőlénye

ket", majd: '"Hozzon elő a föld élő

lényeket. .. barmot... és száraz
földi vadat" és végül az emberhez
íl!V szólt: "Töltsétek be a földet ...
haitsátok uralmatok alá, uralkod
jatok a tenger halain, az ég mada
rain és minden állaton ..."

Mi emberek megkaptuk a földet,
és a mi feladatunk az, hogy köz
reműködjünk a föld további kiala
kulásán. Ez az Isten akarata. Meg

kell hódítanunk, uralmunk alá kell
hajtanunk a földet, szebbé, jobbá,
gazdagabbá. rendezettebbé, tökéle
tesebbé, kell tennünk a növényeket,
az állatokat, ismernünk az emberi
természet törvényeit és azokat a
feltételeket, amelyek szerint az em
berekkel való együttélés igazi
együttműködéssé lesz, és meg kell
ismernünk azt a Természetfölötti
Lényt, akinek rendelkezése hozott
létre bennünket és ad értelmet és
szankciót minden cselekedetünk
nek. Ezt a szép tevékenységet úgy
hívjuk, hogy munka. Aki a munka
alól kivonja magát, meglopja az
emberiséget, mert fogyasztja a kő

zös javakat, anélkül, hogy hozzá
járuina gyarapításukhoz.

Mondja sokszor magában: Nem
akarok ilyen hitvány ember lenni.
Aztán tűzzön maga elé egyelőre

egészen kis felw'ht()1.(:'lt. a házi mun
kának csak egészen kis részét: ha
azt hűségesen elvégzi, egészen biz
tosan gyarapodni fog az akaratere
je, és pedig rövid időn belül érez
hetően. Ez az akarat kinevelésének
természetes útja. Minden sport,
minden tudomány, minden rnűvé

szet fokozatos haladást kíván. Sen
kinek sem jutna eszébe egyszerre
balettben lépni fel, ha előzőleg

évekig nem nevelte reá magát. Csak
éppen az akarattól várjuk el, hogy
amit éveken át elhanyagoltunk. azt
egyszerűen, egyetlen elhatározással
meg tudjuk másítani?

Van azonban természetfeletti 'se
gítség is. Isten ínzven mindenkinek
ad elegendő kegyelmet ahhoz, hogy
üdvözülhessen. de megkívánja, hogy
ezzel a kegyelemmel közreműköd

.iünk. Aki nem dolgozik együtt a
kegyelemmel, attól meavonta azt az
Isten. Ha úgy érzi, hogy Isten nem
segíti meg most ebben vagy abban
a hirtelen, nagy akaratkifeitésében,
amit éppen most megkísérelt, gon
doljon arra a számtalan finom, bel
ső sugallatra. amelyekre annak ide
jén nem hallgatott és amelyeket
nem követett. Most, hirtelen, nagy
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dologba fogni, ehhez nincs elég ere
je és bátorsága, - mondjuk, nincs
kegyelmi "készlete" ; de kezdje csak
el "gyüjteni" a kegyelmet, hűsé

gesen elvégezvén azokat az apró
ságokat, amelyeket maga elé tűzött,

NAPLÓ

és meglátja: eljön a nap, amikor
nem várja, hogy a "protektorok"
tegyék magukévá ügyét, hanem ön
maga veszi kezébe, mert érezni fog
ja, hogy ott van a legjobb kézben.

Isten segítse hozzá ! F.

NEWTON ÉS A KERESZTHALAL ÉVE. Az evangéliumból tudjuk.
hogy Krisztus kínszenvedése a zsidók húsvétja előtti pénteken volt, d"
hogy melyík esztendőben, arról az evangélium nem beszél. Talán nem lesz.
érdektelen, ha ismertetjük, hogy Newton, a világhírű fizikus hogyan pró
bálta megállapítani a kereszthalál évét. Newton ugyanis nemcsak örök
értékű fizikai és matematikai műveket írt, hanem a theolcgiával is fog
lalkozott és Observationes ad Danielis profetae Vaticinia című nagyobb
munkájának XI. fejezetében Krisztus szenvedésének időpontját isigyek
szik megállapítani.

"Mivel azoknak az időknek az ismerete - mondja, - amikor
Krisztus született és szenvedett, az általa alapított vallásra nézve kevés
jelentőséggel bir, az első keresztények nem sokat törődtek ezek meg
állapításával amint más ilyenféle dologgal sem. Akik ezeket először ülték
meg ünnepélyesen, az év sarkalatos napjaihoz kapcsolták őket: így Annun
ciatiót március 25-én ünnepelték, amely napra a tavaszi napé] egyenlő

ség esett a Julius Caesar által megjavított naptár szerint, Keresztelő Szent
János ünnepét július 24-én, a nyári napforduló napján, Szerit Mihálv
ünnepét szeptember 29-én, az őszi napéjegyenlőségkor és végül Krisztus
születését december 25-én, a téli napfordulókor. István vértanú, János
apostol és az aprószentek ünnepét pedig az utóbbihez lehetőleg közel.
Mivel azonban az idő multával a téli napforduló december 24, 23, 22-re
stb. esett, innen származott, hogy a következő századokban Krisztus szüle
tését december 24, 23 s végül december 20-ra tették, s úgy látszik, hogy
ugyanebből az okból Tamás ünnepét december 21-re, Mátéét szeptember
21-re tették."

Csillagászati okok határozták meg szerinte a többi ünnep idejét is.
Igy Pál megtérésé január 25-re, Mátyás napja február 25-re, Márké ápri
lis 25-re, Úrnapja (ez nem a mai Úrnap ünnepe volt) május 26-ra, Jakabé
július 25-re, Bertalané augusztus 24-re, Simon és Júdásé október 28-ra
került, amely napokon a Nap az állat övön végigvándorolva sorban a
Vízöntő, Halak, Bika, Ikrek, Oroszlán, Szűz és Skorpió csillagképébe
lépett. "Ezekből nyilvánvaló - mondja Newton - hogy ezeket az ünnep
napokat a keresztények első naptáraiban a matematikusok a maguk el
gondolása szerint jelölték meg és semmi alapjuk sincs a hagyományban."

Azokban az időkben nagyon előnyös is volt, hogy az ünnepnapok
idejét -cslllagászatilag megfigyelhető jelenségek határozták meg. Nyomta
tott naptárak nem voltak, a távoli országok között a kapcsolat nehézkesen
ment, tehát egyszerűsítette a dolgot, hogy minden vidék az égről tudta
leolvasni az ünnep idejét.
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"Krisztus életének éveiről sem volt biztos hagyomány - folytatja
Newton. - A keresztények közül ugyanis azoknak a véleménye szerint,
akik először kezdték ezeket kutatni - mint például Alexandriai Kelemen,
Origenes, Tertulianus, Julius Africanus, Lactantius, Jeromos, Agoston,
Sulpitius Severus, Prosper - Krisztus csak egy, legfeljebb két évig taní
tott nyilvánosan. Eusebius azonban János evangéliumában négy kü lön
bőző húsvétot vesz észre, azért szerzője volt annak a véleménynek, amely
szerint Krisztus három és fél évig tanított, s így Tiberius uralkodásának
19. évében halt meg."

Newton szerint, ha Máté és János evangéliumát összevetjük, öt foly
tatólagos húsvétot találunk Krisztus nyilvános működése alatt. Mivel az
általános vélemény, amit Szent Lukács is megörökít az, hogy Krisztus
megkereszteltetése Tiberius uralkodásának Lő-ik évében történt, az első

húsvét a keresztelkedés után Tiberius 16. évében volt, tehát az ötödik, a
szenvedés és feltámadás húsvétja Tiberius uralkodásának 20. évére,
vagyis Kr, u. 34. évre esett.

Ezt a véleményt Newton csillagászati és történelmi adatokkal erősíti

meg. "Elfogadom - mondja Newton - hogy Krisztus Nisan hónap 14-én.
pénteken szenvedett kereszthalált, a következő nap volt húsvét nagy
napja, és az ezután való napon támadott fel Krisztus. Nisan hónap 14.
napja pedig mindig a tavaszi napéjegyenlőség után következő holdtöl
tére esett." A csillagászati adatok szerjnt megállapítható Newton szcrint,
hogy Nisan 14. napja Kr, u. 31-ben március 28-ra, szerdára, 32-ben április
14-re, hétfőre, 33-ban április 3-ra, péntekre, 34-ben április 23-ra, péntekre,
35-ben április l 3-ra, szerdára és 36-ban március 31-re, szombatra esett.
A szenvedés napja péntek volt, így csak a Kr. u. 33. és 34. év jöhet szóba.
De tudjuk az evangéliumból, hogy két évvel a szenvedés előtt húsvétkor
a tanítványok kalászokból morzsolták ki a szemeket éhségükben. Ezért il

szenvedés húsvétja nem lehetett a ;{3. évben, mert ezelőtt 2 évvel - 31
ben - Nis-in l4-e március ~;8-ra esett, amikor még nem voltak érett
kalászok. Marad tehát a szenvedés évének Krisztus 34-ik éve. Ez Newton
okoskodása.

Ennek megfelel Pilátus szereplése is.
"Tiberius uralma idején - rnondja Newton - Valerius Gratust tette

meg Judea procuratorának, ennek utóda lett 11 év mulva Poncius Pilatus.
aki 10 évig kormányozta ezt a provinciát. Ekkor Vitellius, Szíria újonnan
kinevezett procuratora Pilátust tisztségétől megfosztotta és R.ómáha
küldte." Ez Kr. u. 35. és 36. év húsvétja között történt. Ugyanis Vitellius
még két ízben - tehát 36-ban és 37-ben - jött a történeti feljegyzések
szerint húsvétkor Jeruzsálembe és a második húsvétkor, ami április 20-ra
esett, itt értesült Tiberius haláláról, aki Kr. u. 37-ben március W-án halt
meg. Ezek szerint Pilátus 35. húsvétján volt utoljára Jeruzsálemben, s ha
hozzávesszük a szenvedéskor uralkodó főpap nevét és hogy a szenvedés
napja péntek volt, újra Kr. u. 34-re következtethetünk Newton szerlnt,
mint a kereszthalál évére: (Holenáa Barnabás)

* Newton véleménye figyelemreméltó megnyilatkozása annak, hogyan
törekedett a kiváló természettudós a tudományadataival a kíváncsisa
gúnkat kétségtelenül izgató kérdésnek a nyitjára jutni. A csillagászati
adatok azonban nem nyújtanak biztos támpontot a kereszthalál idejének
megállapításához. mert a hónap-kezdeteknek a holdváltozástól függö meg-
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állapításánál a zsidók gyakorlatában ingadozások voltak. Ez a tény pedig
feltétlenül bizonytalanságet jelent a kutató számára. A történeti adatok
sem oszlatnak el minden bízonytalanságot, tehát a kérdés azoknak a fi
gyelembe vételével sem oldható meg biztosan. Valószínűleg le kell mon
danunk arról, hogy Krisztus Urunk halálának idejére vonatkozólag fel
tétlenül biztosat valaha is megtudhassunk, Az összes rendelkezésre álló
adatok figyelembevételével a kérdésre vonatkozólag a következőket mond
hatjuk: Biztos, hogy Krisztus pénteken halt meg, de már vitatott, hogy
ez a péntek Nisan 14. vagy 15. volt-e. Az első valószínűbb. A mai álláspont
szerint az évek közül csak a Kr. u. 30 és 33 év jön szóba, Itt is az első a
valószínűbb. 30-ban április 7, 33-ban április 3 volt péntek, Nisan 14.

LITURGIKUS KONGRESSZUS IRORSZAGBAN. A mult év folya
Tnán rendezték meg a második ir liturgikus konferenciát a bencések
glenstali kolostorában. Irország valamennyi egyházmegyéjéből megjelen
tek résztvevők, s a környék számos szerzetesrendje is elküldte képviselő

jét. A kongresszus nem volt olyan nagyszabású, mint az angliai Szent
Gergely társaság gyűlései, vagy az amerikai nemzeti liturgikus hét kon
ferenciái, de mint szimptomatikus jelenség mindenesetre figyelemreméltó.
Tanúsítja, hogya liturgikus mozgalom problémái mindenütt élénken fog
lalkoztatják az illetékes köröket.

A kongresszuson kIkipásztori kérdéseket vitattak meg teljes őszin

teséggel, a papok saját helyi tapa'Sztalataik alapján fejtették ki vélemé
nyüket az eredményes pasztorációról. - Hogyan válhat teljes lelki javára
a vallás gyakorlása, a mise hallgatása a népnek, mely oly buzgón él a
szetitséqekkel ? - Ennek a kérdésnek gyakorlati megoldásáról szóltak
a kongresszu,~i felolvasások.

Donal Casey a "liturgikus prédikáció"-ról tartott előadást. Részletezte
az egyházi szónok kötelességeit, és azt, hogy miként lehet a liturgikus
ünnepek és időszakok szellemi tartaImát a hívek tömegében tudatosítani.

Dermot Me. Ivor "Vasárnapi mise és a hívek" c. felolvasásában a hí
vek részéről a misében való aktivabb részvételt követelt, eHentétben az
oly gyakorta tapasztalható zárkózottsággal és részvétlenséggel. A papság
tól több méltóságot, bennsőségesebb magatartást kíván; felhívta a figyel
met arra, hogy Irorszáqbtm. mind a papság mind a hívek inkább szeretik
a gyors, rövid miséket, a szent cselekményeket elsietik, az imákát elha
darják. Maga az előadó e téren nem ajánlott gyökeres változtatást, csak
az adott lehetőségek okos kihasználását.

A felvetett problémával kapcsolatosan elhangzottak ja1'aslatok, hogu
több nagymisét kellene tartani, és hogy mindenekelőtt a híveket ki keH
oktatni a misszálé helyes használatára.

EHenvetések is elhangzottak. Voltak. akik nem tufsá.gosan lelkesedtek
anagymisék gyakrabbi tartásáért, azzal érvelve, hoins a nagymisét csak
akkor értékelik, ha aránylag ritka, hetenként, 1,agy akár havonta is már
sok volna. Anagymisék meqfelelők a szerzetesi templomokban, de a t1ll
zsufolt plébánia-templomokban nem. Természetesen a Szent Aldozat és
egyéb rítusok jobb megértése szilkséaes, de azért nem kell ragaszkodni
az aktiv ,·észvételhez. Tisztelni kell Isten gyermekeinek szabadsáaát. Hi
vatkozás történt a Szentatya "Mediator Dei" kezdetű encikliká;ára is,
amely szintén az egyéni szabadság tiszteletben tartása meHett ajdnl lcii
lönféle módokat a misehaHgatásra. Sokan n.em tartották sem könnyűnek,.
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sem lelkileg üdvösnek, ha a hívek a misén csupán csak a liturgiku.s imák
mondására szorítkoznak. Altalában tényl~ént megállapították, hogy az
irországi hívek jobban szeretik a passzivabb szerepet, nem szivesen mond
ják hangosan a közös imákat sem. Papjuk iránti nagylelkű szeretetiik
ben első sorban az isteni misztériumok kiszolgáltatóját tisztelik a sze
mélyében, és szívesen hagyják rá az imádat külső megnyilvánulásait.

Ezeket a szempontokat fejtette ki Toner, O. P. is az "Esti ájtatossá
gok" cimú előadásában. Szerinte esti ájtatosságaink a rózsafűzér, a szent
beszéd és a szentségi áldás egyhangú ismétlődésébőlállnak, és nem valami
sűrűn látogatottak. Számos gyakorlati javaslata volt arra vonatkozóan,
hogya rózsafüzér nyilvános elmondását szorosabb kapcsolatba hozzák a:o
egyházi ünnepekkel és időszakokkal; falusi plébániákon a rogációk litá
niáit és körmeneteit meg lehetne este tartani ... A szentirásmagyaráza
tokkal kapcsolatosan arra figyelmeztetett, hogy egy olyan istentisztelet,
mely hosszadalmas szentirási felolvasást foglal magában, nem fogja meg
nyerni a nép tetszését, melyet mindig nagyon érdekel a szónok egyéni
sége. - Nem tartja indokoltnak, hogy az esti ájtatosságokon megszüntes
sék a helybeli jó egyházi énekek éneklését. A hallgatóság ebben nagy
részt egyet értett vele, s különösen nagy volt a felzúdulás, mikor szóba
került Szent Patrik himnuszának elhagyása.

A konferencia legértékesebb előadását Placid Murray, O. S. B. tartot
ta "A mise kánonja" eimmel. A kánon mélyreható elemzését és fordítá
sát, s a mise modern teoriájának mesteri kivonatát adta Bernard Botte
és Christine Mohrmann "L'Ordinaire de la Messe" című munkája al(lpján.

Az ir liturgikus konferenciáról szóló ismertetés írója a következő

jeHemz6 szavakkal zárja beszámolóját: "A közönség nagyon hálás volt;
hiszen aki nem ismeri liturgikus hagyományainkat, felületesen ismeri az
ir katolicizmust. A konferel'tcia mégis hasznos viták színtere volt arról.
hogy a pasztoráci6nk hogyan teheti gazdagabbá a hagyományos módszere
ket. Az élénk eszmecsere nemcsak tulajdonképpeni tárgyáért volt értékes.
hanem f6ként azokért a gondolatokért, amelyeket támasztott."

GYERMEKKORUS, amely gyermek-zenekar dallamosságából táplál
kozik? Kis szólóénekesek, akik könnyekig meghatják a közönséget? Tizen
ötéves koncertmesterek, akik merész virtuózistással birkóznak meg
Handel futamaival? Tíz-húsz évvel ezelőtt mosolyogtak volna ezen a
.,csodálatos" eszmén. S ezt az utopisztikusnak tűnő tervet mégis megvaló
sította Tamás G. Alajos, amikor 1949. egyik zimankós téli napján össze
válogatta egy iskola legcsintalanabb diákjait.

- Aki sokat rakoncátlankodik, az általában a hangjával is túltesz
a többieken - mondja. - Ebből indultam ki; s mennyíre nem csalódtam.
azt az a tény bizonyítja, hogy ugyanannak az évnek májusában már nagy
sikerrel előadtuk Sztravinszki míséiét. A nyilvános szereplés előtt tartott
sajtóbemutatón Klemperer is meghallgatta a gyermekeket, s dícséretével
még ma is elégedett lehetnék. Pedig ekkor még nem volt meg a gyermek
zenekar, amely a kórus igazi érdékességét adja.

- Hogy jött arra a gondolatra, hogy önálló zenekart is szervez?
- Az első lépések után már csak olyanokkal bővítettem ki a kórust.

akiknek bizonyos hangszeres előképzettségűk volt. Ezeknek a tudása egy
idő mulva annyira gyarapodott, hogy megalakulhatott a huszonkét tagból
álló zenekar. Az énekkarral párosult gyermek-zenekar már csak azért is
érdekes, rnert mint ilyen, egyetlen a világon.
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- Mikor például a Budapesti Kórus egy-egy új hangversenyének
plakátja megjelenik, az emberek mindig érdeklődessel állnak meg előtte

s olvassák a neveket: Cherubini Palestrina Handel .
Mozart Kodály Bartók - a preklasszikus zenétől a
legmodernebbekig ívelnek ezek a műsorok. A gyerekek repertoárja is
ilyen gazdag?

- Bizony egy-egy hangversenyünk összeállítása komoly gondot okoz.
Egyik célunk: mindig ízelítőt adni abból, mit is tudnak a gyerekek.
Ahogy múlnak az évek, egyre többet tanulnak, s egyre nagyobb lesz a
választékunk. tehát egyre nagyobb kérdés, hogy mit is válasszunk ki
belőle. Csak néhány nevet sorolok föl mutatóba: Cherubini, Palestrina,
Lassus, Menegalí, Handel, Mozart. Haydn, César Franck, Rossini, s mai
magyar zeneszerzők: Kodály, Harmath Artur, Bárdos Lajos .... A gye
rekek egyik kedvence Chiang-Wen-Yeh kínai miséje. Amikor először elő

-adták, annyira fellelkesedtek a síkeren, hogy valósággal követeltek valami
új kínai művet. Ma már az "Üdvözlégy" szövegét is tudják kínai nyelven.
Csupán egyetlen fájó pontunk van: a gregórtán. Ezt csak ritkán tudunk
énekelni, mert a legkisebbek még nem birják el a könyvet, amelyből éne
kelhetnének.

- Hány esztedősek általában a kórus tagjai?
- A legkisebb szólista hét éves. A legidősebb első gimnazista. (Amiből

látható, hogy ennek a kórusnak sem lehetnek gondjai az "utánpótlás"
miatt),

- Hogyan tanítja a kicsiket ? Hogyan a nagyobbakat?
_ Valamennyien szolmizálva tanulnak. A nehezebb részeket több

ször ismételjük, addig, míg teljesen kifogástalan nem lesz.
- Nem unják meg a gyerekek a visszatérő dallamokat?
- Mindig ugyanazzal a lelkesedéssel és áhítatos átéléssel énekelnek.

Ez az átélés teszi, hogy a gyengébbek is teljesértékű tagjaivá válnak a kó
rüsnak.

- Szóval vannak "jobb" énekesek és "kiemelkedő" zenészek?
- Meggyőződésem, hogy egyik-másik egy-két évtized mulva hazárrk

jónevű művésze lesz.
S vajjon hogyan vélekednek erről az érdekeltek? Megkérdeztem né

hányat a legtehetségesebbek közül. Egyhangúan így válaszoltak: "Nem
akarok énekes lenni".

Pedig hát a maguk módján máris azok; s hogy igazán jó énekesek,
azt szóló-szerepléseík is bizonyítják.

- Mi mind benne élünk a zenében. Érezzük magunkban éltető len
dületé~, és ha látjuk a közönség meghatottságtól könnyes szemét, az csak
arra bíztat, hogy még teljesebb odaadással énekeljünk - mondja egyikük
a felnőtt ember érett komolyságával, de szemében mély, tiszta gyermeki
ragyogással. Ezt a komolyságot a legtöbb kórustagnál megfigyelhetjük.
Gyermeki jókedvüket, kedves vidámságukat mindannyian megőrizték, de
ezzel valahogyan az átszellemült ember áhítata párosul náluk.

Arról, mennyíre szeretik a "munkájukat", az éneklést, a kórust, Tamás
Alajos a következő kis történetet meséli el mosolyogva:

Volt a kórusban egy különösen csintalan kisfiú. Szép szó, intelem,
feddés nem használt. Végül "kenyértörésre" került a dolog. Egyik "rém
tette" után a karnagy elébe állt és szígorúan kijelentette: "Barátocskám,
ebből elég volt, te csak zavarod a munkánkat, legjobb lesz, ha szeded szé
pen a sátorfádat". A kis "bűnös" elkomolyodott; szótlanul leült és jó ke-
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ményen megmarkolta a szék ülőkéjet. "Lojzi bácsi" várt egy ideig, aztán
megsürgette. "Nos, még mi ndig itt vagy?" Mire a delikvens, konokul a
székbe kapaszkodva: "Én magamtól nem megyek, de ha ezzel a székkel
együtt ki tetszik dobni" ...

Nem dobták ki. S azóta csak annál buzgóbban, boldogabban énekel.
Befejezésül terveik felől kérdezem meg Tamás Alajost.
- Szeretnénk szélesíteni repertoárunkat, hogy minél több örömet

és gyönyörüséget szerézzünk a közönségnek,
Eddig is nagyon-nagyon sok örömet és művészi élvezetet nyujtottak.

s a közőnség szívébe is zárta a Kapisztrán Gyermekkórust és Gyermek
zenekart. Létrehozójának. vezetőjének pedig legszebb dicsérete egy-egy
hangversenyük, s az az öröm, áhítat és szeretet, amely előadók és hallga
tók szemében egyaránt ott ragyog. (R. L.)

ISTVANFFY J1/lIKLOS l\IAGYAR TÖRTÉNETE MINT NElvIZET
'<:ÖZI JOGI KÚTFŰ. A magyarországi török uralom megdöntésében, mint
ismeretes, XI. Ince pápának (1676-1689) volt főrésze. Ű hozta létre Lipót
császár és Szobieszki János lengyel király szövetségét, ami nélkül szó
sem lehetett volna Bécs felmentéséről. (1683. szeptember 12.) Ugyancsak
ő kovácsolta össze a szent ligát: Ausztria, Lengyelország, Velence és a
Szentszék szövetségét, ami t,iszont a háború továbbfolytatásának és Buda
))issZaJ)ívásának (1686. szeptember 2.) volt elengedhetetlen előfeltétele.

Azután ő tartóztatta állandóan XIV. Lajos francia királyt, nehogy közben
hátába támadjon a török ellen hadakozó császárnak. Másrészt ő lelkesí
tette a német fejedelmeket és az európai nemzeteket, hogy mínél na
gyobb számmal csatlakozzanak a kereszténység közös ellensége ellen ví
vott harchoz. De még itt sem állott meg: a háború politikai és erkölcsi
feltételeinek előteremtése mellett készségesen vállaLta az anyagi eszkö
zeíről való gondoskodást is. És ezen a" téren is óriási munkát végzett.
Bizvást mondhatjuk, hogy segítsége nélkül a császár és a lengyel király
egy hónapig sem tudta volna működésben tartani a háborús gépezetet.
Űmaga szigorú aszkéta módjára élt, de a felszabadító háború céljaira
mindig tudott pénzt előteremteni.

A nagy pápa mindeme sO!cirányú elfoglaltságában legfőbb támasza,
valóságos jobbkeze Buonvisi Ferenc bécsi nuncius volt. A gigászi vállal
kozás gyakorlati kivitelén~k terhe jóformán egészen az ő vállára nehe
zedett. Egyszerre százféle dologgal kellett ba.ilódnia. Az önállótlan s ezért'
könnyen befolyásolható császárban neki kellett a lelket tartania, perfid,
sokszor egyenesen rosszakaratii. miniszte7'et'l-'el szemben neki kellett az

.erélut és a következetessége t képviselni, aminthogy a mindenéből kisem
mizett magyarság elemi JOGainak visszaadását is neki kellett kiharcolnia.
És ő nem fáradt bele a munkába. Nap-nap után tárgyalt, tanácsokat osz
tott, jelentéseket készített, hadi terveket dolgozott ki, zsoldosokat tobor
zott, tábori kórházakat ezerett fel: egyszóval mindenen rajta pihentette
tekintetét, ami csak legtávolabbról is összefüggött a felszabadító háború
iigyével. .

De bármily lázasan dolgozott Buonvisi nuncius, egy 'bajon a meg
felelő partnerek hiányán nem tudott segíteni. A bécsi udvarban csupa
törpék nyiIzsögtek körülötte, al.ik. sok esetben inkább ártottak, mint hasz
náltak az ügynek. Még n főkatonák közt is minduntalan békítenie kel
lett. Miksa Emánuel, a fiatal bajor választó fejedelem, mint a császár
veje, sehogyan sem akarta alárendelni magát Károly lotharingiai her-
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cegnek, Lajos badeni herceget pedig egyenesen nagybátyja, a haditanács
elnöke ingerelte a saját ajánlatára kinevezett fővezér ellen.

De a bécsi udvar mellett a szövetség másik tartó oszlopával, a lengyel
királlyal is sok vesződsége volt a derék nunciusnak. Szobieszki János ál
talában keveset váltott be azokból a reményekből, melyeket megválasz
tásához fűztek. Mint a csaták félelmetes oroszlánja jött és mint királya
cselszövények és megalkuvások terére lépett. A francia követi jelentések
tehetetlen és tunya, papucskormány alatt álló és olcsó pénzen megvásá~

rolható embernek rajzolják. Ez a je!lemzés kétségtelenül kelleténél söté
tebb szineket használ, de annyi bizonyos, hogy János király sokkal 1'082

szabb volt politikusnak, mint katonának. Francia felesége révén korán a
francia király hálójába került és ebből nem tudott többé szabadulni.

A császár iránti szövetségi hűséget egészen önkényesen értelmezte és
majd a törökkel való megbékélés gondolatával, majd meg olyan hódítá
sok tervével hozakodott elő, melyek homlokegyenest ellenkeztek a szö
vetség szellemével. Az 1685. évre például Erdély és Havasalföld meghódí
tását tűzte ki célul. Buonvisi megdöbbenéssel értesült tervéről, mely meg
valósulása esetén nemcsak szétválasztotta, hanem egyenesen szembeállí
totta volna egymással a szövetségeseket. Hiszen Erdélyt a magyar közvé
lemény mindig a magyar királyság szerves tartozékának érezte. Mivel
azonban nyHt ellenmondással nem akarta maga ellen ingerelni a királyt,
azt a közvetítő indítványt tette, hogya két. tartományt helyezzék közös
protektorátus alá. Példaként IstvánifY Miklós magyar történetére hivat
kozott, melyben azt olvasta, hogy Nagy István moldvai vajda (1457-1504)
a XVI. század elején II. Ulászló magyar és Zsigmond lenooel király
közös protektorátusa alá adta magát, de a magyar korona jogigényeinek
kifejezett fenntartásával. A fígyelmeztetés használt. Jánps király némi
"húzódozás után elállott tervétől. De csak egyidőre. 1685 végén már megint
Erdély, Havasalföld és Moldva meghóditására kezdett célozgatni. Arra
hivatkozott, hogya három tartomány olyan régen kikerült a magyar ko
rona főhatósága alól, hogy most már bízvást szabad prédának tekinthetők.

Hogy a francia király figyelmét is felkeltse az ügy iránt, kész tervnek
igyekezett odaállítani, hogy a császárnak a három tartomány meghódítása
után első dolga lesz kedvező békét kötni a portával és utána egész erejé
vel Nyugat ellen fordulni.

Szerencsére a tervezgetés megint csak szappanbuboréknak bizonyult.
De megint csak átmeneti időre. János király kevéssel Buda ostromának
megkezdése előtt ujból Havasalföld és Moldva meghódításának tervét
kezdte pedzeni. A nuncius azonban most sem hagyta annyiban a dol.got.
Kedvelt írójából, Istvánffybál, akit Bonfini után a 199megbízhatóbb ma
gyar történetíl'ónak tartott - e sattíssimo scrittore delle cose d'Ungheria
doppo íl Buonfíni - kimutatta, hogy Havasalföldre sohasem tartottak
igényt a lengyelek. Mikor pedig később a lengyel. Croner Márton kró
nikájára való hivatkozással arra utaltak előtte, hogy ahavasalföldiek
egyszer mégis meghódoltak a lengyel kírály előtt, azzal vágott víssza, hogy
ezt csak Magyarországnak tartozó hűbéres kötelezettségük megsértésével
tehették. Ezzel le is zárult az ügy.

Mint látjuk, nem valamí világrengető eseményről van szó. És mégis
sokat mond nekünk a kís eset. Mert ha többet nem, annyit mindenesetre
látunk belőle, hogya XVII. századi pápai díplomácia legkiemelkedőbb

egyénisége és egyben Magyarország felszabadításának a pápa után fő

eszközlője, alapvető kérdésekben fenntartás nélkül a magyar közjog ál
lá.~pontjára helyezkedett, mint ahogyan belpolitikai kérdésekben is min-
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dig kész volt a magyarság érdekeiért si km szállani. De látjuk azt is,
hogy feladatát nem vette könnyen: állitásainak igazolására beható tanu!
mánlloktól sem riadt vissza. Biblikus, klasszikus és profán történeti hi
valkozások fölös számmal fordulnak elő leveleiben. Külön öröm szá
munkra, hogy a magyar álláspontot magyar szerző állításával támasztja.
• lá. - bg-

AZ OLVASO NAPLOJA. Verseskönyvek gyülekeznek az olvasó asz
talán; bizonyára érthető, hogy amikor beszámol róluk, azzal kezdi, ami
talán valamennyi közt a legkedvesebb öröm volt számára: fiatal költő

első kötetével, amelyre igen-igen érdemes fölfigyelni. Kalász Márton ne
vével már találkozhattunk egyik-másik folyóiratban; most "Hajnali sze
kerek" címmel jelent meg verseinek első gyűjteménye, Ahogy a formát
kezeli, ahogyan a mondatai ömlenek, ahogyan egy-egy képet megformál,
mindig pontosan, soha a "kezdő" túlzásában nem esve, ahogyan versről

versre a művészet merész, szép egyensúlyát megvalósítja, s ahogyan min
dig "mond" valamit, de azt mindig úgy mondja, ahogyan versben kell:
a vers egészével, valamennyi tényezőjének harmóniájával. sosem verstől

idegenül, kívülről belebeszélve a versbe: - ez mind arra vall, hogya
"Hajnali szekerek"-kel olyan költő tette le a névjegyét, akinek meg kell
jegyeznünk, máris számon kell tartanunk a jók közt a nevét. Egyáltalán
nem hatásról van szó, csak alkati rokonságról: egy árnyalattal kevésbé
a "földalatti harc" hangnemében, egy árnyalattal a természethez, a világ
szép .Játvánvához" közelebb - mintha a "Trapéz és korlát" Pilinszkyjé
nek fiatalabb testvére szólalt volna meg. Például a kitűnő, erősen meg
formált "Nyári zivatal"-ban, a "Mosoly"-ban, a "Búcsú"-ban ... Harminc
nyolc vers van a kis kötetben. Harmincnyolc jó, szép, erős vers. "Selejt"
nincs benne. S ez nagy szó első kötetnél. nincs hangpróba, gikszer, mel
léfogás, Kalász Márton biztos hangvételű, szílárd izlésű költő. Értéke mai
líránknak.

Váci Mihálynak is első kötete az "Ereszalja". Egy kis utószóból meg
tudjuk, hogy a költő harminckét éves, súlyos, halálos betegséggel küz
dött sokáig, s abból csak 1949 nyarának végén lábolt ki. Világa a Nyír
ség, az a pergő "halk homok", melyet a kötet első, Juhász Gyulához írt
verse említ. Ez, meg a "Bodzafa" talán a legjobbak a kötetben; ez az
utóbbi erős, levegős vers, itt nemcsak a témában, nemcsak a szavakban,
.programszerűen", hanem magában a hangvételben, a vers "lelkében"

érezni, hogy most, itt valóban "életünk nagy dolgairól" szól, az élmény
s egy szerencsés ihlet forróságával. Ez a vers rnutatía igazán, hogy "mit
tud" Váci Míhály. Mondjuk meg mingyárt azt is: mintha nem volna elég
éber, kemény ízlése, elutasítani magától olyan témákat, képeket, megol
dásokat, amelyek nem valami szerencsések. fr a falusi-tanyai bábár61,
rendben van, de a vers vége kész chanson-gíccs: "Minden szívszorító idő

ben, - hívták szüléshez, temetőbe - de jaj! sohasem hívták őt meg 
esküvőre s keresztelőre !" Végtére ezt is meg lehetne írni, csakhogy más
kép, keményebben, szentimentális hang nélkül! Egy másik példa: ki ne
vezhetné szerenesésnek az ilyen sorokat-képeket, mint: "Csendesen, né
mán mossa tényerét - mcrzsolgatott kicsiny szlvét darabba - törve, már
sós könnyeivel szegény"; vagy: "s meJlén mint induló hegyomlás. lassan,
- robajjal gördül el a Iérfiszív'"? Képei nem mindig tiszták, olykor
erőltetettek. bizarrak ("hajszálerek görcsös ajkán"), versmondataí olykor
nehézkesek "kigyomlálatlanok", és nyelvileg sem rnindíg eléggé korrekt
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(érjél, lekések, kiáltni). Kár tehetségét ilyesmivel béklyózni ; kis "mú
gonddal" könnyebben, lendületesebben szállana, a "Bodzafa" szintjén, s
nem olyan fél-gyalogosan, mint verseiben többnyire: hogy egy-egy ne
hézkességgel maga töri meg a lendületét. O maga bizonyitja, hogy tehet
sége többre kötelezné, a "Két szárnyv-ban például, vagy egy-egy ilyen
sorpárban, strófában, mint: "Minden igaz szót megfontolva érlel - s
csendesen mond ki az emberiség"; vagy jégverés miatt az ország kenye
rét féltő munkás-apjáról: "Csak ennyit írsz! Országos aggódásod - ész
revétlen, nem érzi senki meg, - mint nem érezzük, dobbanjon akárhogy,
- nagy munka közben verni a szivet"'; vagy az "Új bor" utolsó szakaszá
ban, ahol ez az újbor az új élet: "S mint ha apánk büszkén kínálja .
kis pohárral zavaros új borát; - csípős még, elhúzza a szánkat, - de
feltart juk a napsugárnak, - s dicsérjük érő mámorát".

"Bóbita" a címe "Veöres Sándor kötetnyi gyermekversének; Hincz
Gyula rajzai díszítik a kötetet - költőiek, mesteriek méltók Weöres
Sándor "nagy" verseihez. Mert ezek a gyerekversek "ki~pajtásoknak" írt
kis költemények igénytelenségükben olykor igen "nagyok". Nem mind,
s ez természetes; vannak köztük épkézláb, jól megcsinált, de végered
ményben nem jelentős darabole Hanem ami kiemelkedő, az remek! Mí
hez hasonlítsam őket? Gyémántok? ékkövek? Nem - melegebbek, len
gébbek, röppenőbbek. Talán azt mondhatnám: a sikerültek - egy-egy
Debussy-prelűd, versben. Az önfeledt (de azért magát nagyon is ellen
őrző, nagyon is tudatos) nyelvi játék, a ritmus, a hangzás öröme ragadja
el bennük az olvasót; s amellett az ötlet, a költészetben, a nyelvben, a
költészetnek ebben az alapanyagában élő és megnyilatkozó gyöngédség,
humor. " Hadd soroljak 'föl egy sereg címet: mind remeklés a maga ne
mében, ha másban nem, a nyelv "húsának" az izlelésében, mint a "Re
gélő" (a "rántotta" - tojásrántotta és rántani humoros variációjátéka);
a humorban, mint a "Pletykázó asszonyok" - vagy az "Ibolyavirág",
"Ha a világ rigó lenne" "Liba pék", "Arany ágon", "A tündér", "Gala
gonya", "Haragosi", "Kutya-tár" ... - minek folytassam ? Boldog lehet
minden gyerek, ha a magyar nyelv gyönyörű ízét, magánhangzóinak édes
dallamát, mássalhangzóink hangszíneit ezeken a ragyogó nyelvi-költői

bravúrokon ízlelgetí, tanulgatja; s boldog minden szülő, hogy selypítő

egyűgyűségek helyett ilyen verseken nevelheti nyelvünk értésére, szere
tetére, tudására agyerekét !

Nemes Nagy Agnes lefordította a francia irodalom egyik klasszikus,
világhíres remekét, Corneille verses drámáját, a "Cid"-et. Kezdjük a for
dítással: kitűnő. Corneille nyelve feszes, fegyelmezetten patétikus, tele
szentenciózus sorpárokkal. két rímbe "örökérvényűen" belefoglalt sark
igazságukkal, aztán tirádákkal, ódai monológokkal, majd megint kurta
dialógusok kardvillogtatásával - egyszóval Corneille-t fordítani nem
könnyű. Nemes Nagy Agnesnél a feladat nehézségéből semmit nem érez
ni; ez egyszerűen magyarul szóló Corneille; azt, ami a par excellence
corneille-i, úgyszólván hiánytalanul átmentette magyarra. Igazi "újra
költés" a munkája, s hogy mílyen értés, átélés és "ihlet" műve, azt sej
teti a rövid, tömör, kitűnő utószó; - ez a fordítás azért olyan jó, mert
a fordító tudta, mit fordít. - S maga a mű, a "Cid"? Szép, nagyszeru,
költői - sorolhatnám tovább a közhelyeket; megtalálhatók minden íro
dalomtörténetben, hát minek sorolnám ? A "Cid"-et minden míivelt 01
vasónak el kell olvasnia, ha már egyszer magyarul olvasható. De maga
ez a corneille-i világ ... A tragikus helyzet mértaní pontossággal föl van
állítva. "Adva van" két apa, az egyiknek a fia szereti a másiknak a
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lányát; de az egyik megsérti a másikat becsületében, s a fiú, megtorolva
az agg apján esett sérelmet, megöli szerelmének apját. A Don Diego ar
cán elcsattanó pofon megindítja az honneur, devoir, vertu corneille-i gé
pezetét, amely egy-kettőre kiragad bennünket minden embert értelem,
józanság, pszichológia világából egy másik világba, ahol már csak egy
fantomszerű, egy bálványszerű "feladat", "kötelesség" fiktív törvényei
uralkodnak A megölt Don Gormas lánya, Xiména halálosan szereti Rod
rigót, de "kötelessége", hogy üldözze és halálát követelje; s amikor
már mindenk i rnindenkinek megbocsájtott s kiderült, hogy Rodrigó a
világ legnagyobb hőse, Xírnéna még mindig eszelős makacssággal ragasz
kodik .Jcötelességóhez-', ahhoz, hogy szegény Rodrigót megbüntesse. Miért?
Corneille új meg új kalodákba szorítja hőseit, hogy annál hősibbeknek
tűnhessenek föl; nyomról-nyomra követhetni a darabban, ahogy Xiména,
Rodrigó. az Infánsnő sorra négyzetre, köbre, negyedik, ötödik hatványra
emelik magukat, a maguk hősiességet - s hol vagyunk már az emberi
től ? a lélektani hiteltől ? Ahogy Nemes Nagy Ágnes írja: majd harminc
egynéhány év mulva, Racine-nal az is megjön ... De most, egyelőre?

Don Diegó a fiát keresi - a fiát, aki párbajban megölte rnenyasszony
jelöltje apját, aki ezzel elvesztette menyasszonyát, akinek nyilván össze
van törve-zúzva a szive; keresi, nem találja, s joggal Iöltételezhetí, hogy
baja esett, elfogták, tán ki is végezték (hiszen a párbaj bűn, tilos); .
rnost, végre, belebotlik! Talán a szívére öleli, egy meghitt, meleg, szívből

szakadt szóval ? Dehogy! Megdicséri, amiért "Nyomban úgy haladsz,
hogy ez a vakmerőség - Benned támasztja fel fajtánk megannyi hősét";
mert hát "a becsület nekem több, mint a lét" - s mílyen becsület? ez
a csupagőg. eszelős hon.neur, amely csak hajszolná, hajszolná a szeren
csétlen hős Rodrigót párbajról párbajra, mint egy gladiátort. Apa ez?
Vagy: Xiména beleegyezik, hogy egy Sancho nevű lovag megvívjon R~
rigóval. az ő bosszújáért; így kívánja a "kötelesség" - s ha Sancho gyoz,
elnyeri a kezét is. De hogyan győzne a tapasztalatlan Sancho a világhős
Cid ellen? Xirnéna különben is titkon Cidnek "drukkol", hiszen szereti.
Mi hát ez a Xirnéna aki egy jámbor, fiatal lovagot egyszerűen odalök Cid
kardja elé a halálba, a biztos pusztulásba - s így, ilyen szinte cinikus
módon ? - szívtelen bestia? szörnyeteg ? démon? Egyik sem; csak Cor
neille naív egy kicsit. Különben is, valahol a hősiesség-kötelesség-becsület
tizedik hatvanyán végül szerencsésen megoldódik minden.

Ne is legyünk hát túl igényesek - már ami a lélektant illeti - Cor
neille-jal szemben. A "Cid" különben is Corneille "romantikája". Az igazi,
az érett, a nagy remekmű mégiscsak az "Horace" - bár olvashatnánk azt
is magyarul!

Száz éve volt tavaly, hogya belgák nemzeti költője, Verhaeren szü
letett; az évfordulót a magyar irodalom egy gyűjteményes Verhaeren
kötettel ünnepelte meg; Gyergyai Albert írt eléje bevezető tanulmányt 
tanulmányt, mely legkitűnőbb esszéink egyike. Maga a fordítás több
nemzedék közös rnűve: Peterdi Andortól Kosztolányin át legújabb fordí
tórnkíg, akiknek félig-meddig bemutatkozója is ez a kötet. A századvégi
költészettel valahogyan úgy van az ember, hogy egy kicsit "furcsának"
érzi, egy kicsit démodénak; egy Hugo, egy Lamartine (hogy a tizenhatodik
századról ne is beszéljünk) mintha közelebb volna hozzánk, mínt (Rim
baud, Mallarmé, és részben Verlaine kivételével) az, ami közvetlenül
Apollinaire meg Valéry előtt volt, (és ugyanígy német példákra is hivat
kozhatnánk). Tagadhatatlan, hogy Verhaerenban is érezni itt-ott ilyen
"muzeális"ízt, különösen ott, ahol ő is "szimbolista". De minden "kor-
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szerűsége" mellett is van saját hangja, saját légköre, saját világa 
nyersebb, férfiasabb, élesebb világítású, mint ahogyan Kosztolányi a maga
szűrőjén átszűrte (mert Kosztolányi elsősorban arra rezonált benne, ami
Verhaerenban alkonyatias volt, ami a "Négy fal között" meg az "Öszi
koncert" és a "Kártya" költőjéhez szólt). Nem az a költő, akit az eszkö
zökkel való mesteri takarékoskodás példájául lehet idézni, de kétségtelen.
hogy van benne valami nagy, kora fölé emelkedő, és főként két területen:
ott, ahol a sajátos belga táj hangulatát. lényegót adja vissza, és ott, ahol
a munka, a munkások, a kialakuló modern civilizáció költője.

Jóleső öröm minden verskedvelő magyar olvasónak: megjelent vég
re a nagyorosz költő, Jeszenyin verseinek első magyar gyűjté

ménye. Abevezetésben Köllő Miklós tájékoztat Jeszenyin életéről és he
lyéről az orosz irodalomban. Ahogy a verseit olvassuk, minduntalan Petőfi

jut eszünkbe: hasonló heves szerctcte a szülőföldnek, hasonló közvetlen
ség, hasonló naívság a szó esztétikai értelmében, hasonló költői realizmus
is - az a tündéri realizmus, amely az egyszerű, közös, köznapi valóság
ban látja meg, abból szökkenti elénk a benne rejlő tündérit, tündérsze
pet - s épp ezért oly melegen, szívárványosan emberit; az a hindéri rea
lizmus, amely csak a költészet kivételes mesebeli-királyfijainak jutott
osztályrészül: Petőfinek, Jeszenyinnek, s a maga médján és hangján Jó
zsef Attilának ... Olvassuk csak: "Karcsú kezed, fehér hattyúpár. .
motoz hajam sűrű erdejében" (egy találomra kikapott sorpár, épp csak
ahogy a könyvet kinyitom, egy a száz meg száz közül) ; hallatára kiben
nem derengenének föl Petőfi hasonló tündéri s mégis oly természetes szi
várványló képei? Vannak ilyen titkos rokonságole az irodalomban. A
magyar olvasó fülében azért kell ismerösen. meghitten csengenie Jesze
nyin szavának; ezért fogja ezt a nagy költöt hamarosan megszeretni min
denki, aki szereti a verset.

"A virágok hatalma" a címe Juhász Ferenc legújabb kötetének. Ver
sei valóban egy .Játomásokkat áldott élet" vallomásai, s mintha valami
ősködbőL őskáoszból szakadnának ki, többnyire vulkáni forrósággal. gej
zi res képözönnel - olyan költészet, olyan költői világ ez, amelyhez hozzá
kell szoknía, hozzá kell lassankint idomulnia annak, aki tájékozódni akar
benne, Juhász Ferenc költőink közül ama kevesek közé tartozik, akik már
hasznosították a maguk számára a szürrealízmus költői forradalmát; for
radalmat, amelynek a törekvése ez volt: levetni a konvenciókat, "pulveri
zálni" a hagyományos formát. megszabadítaní a költészetet a rajta szá
zadok, évezredek óta zsarnokoskodó retorikától, kivívni a kép (és a
képzelet) abszolút szabadságát. megragadni a ,.közvetlen" életet, a pil
lanatnyit, születésében az élményt, tevékenysége ős-elemi mozzanataiban
a képzeletet. Ilyesféle [eligóí voltak: visszaállítani a Képzelet primátusát!
kifejezni a gondolat valódi működését! megszabadítani a szavakat a rá
juk kérgesedett konvenciótól ! ... - és így tovább; de arra itt igazán nem
lehet terünk. hogy akárcsak vázlatosan is foglalkozzunk olyan bonyolult
.ielenséggel. amilyen a szürrealízmus. Egy kétségtelen: túlzásai és "svind
Iijei" ellenére is hatalmas új (vagy elfelejtett) területeket hódított a kől
tészetnek. Egyes szürrealisták utóbb szakítottak a szürrealizmussal 
lehet. De Éluard, de Aragon. amikor "már nem" szürrealístn, még mindig
a nagy szürrealista kaland hódításaival gazdag. A "Politikai versek", az
"Erkölcsi lecke" már ismét humanista, már elvhűen kommunista Éluard~
ja is!

Nem, igazán nem mehetünk bele itt a szürrealizmus maig folyó "vi
tájába", Sem annak nyomon követésébe, mennyi változáson, táguláson,
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módosuláson ment át maga a fogalom is. Legyen elég ennyi: az új magyar
lírában Weöres Sándor az, akit leginkább "szürrealistának" mondhatnánk
(persze a maga módján); s van új költészetünknek egy ere, egy folyama,
melynek útját elsősorban Weöres Sándor, s utána Juhász Ferenc neve
jelzi.

Persze a szürrealízmusnak (és most már mínt gyűjtőnevet használom
a szót) rengeteg veszélye van. Ha egy virágot leírok, ott van ellenőrzöm

nek, ott van mintegy formai elvnek, fegyelmezőnek számomra a virág,
amit leírtam. De ha teremtek egy virágot (mint a szürrealísta), akkor ezt
a kontrollt, fegyelmet is nekem magamnak kell adnom, nincs külső tá
maszom, magamnak kell védekeznem az elaránytalanodás ellen: résen
lennem, hogy amit teremtek, "formás" legyen, A teremtés heve, s vele
szemben a teremtés ökonómikus fegyelme (ami Eluard szürrealísta ver
seiben sokszor olyan csodálatos): e két pólus közti feszültség a szürre
alizmus egész dinamikája.

Az az érzésem: Juhász Ferencnél a kontroll nem míndíg elég szi
gorú, Nagysodrú hosszú versei néha mintha túlhosszúak volnának; a vers
sodra egy bizonyos ponton túl mintha már csak halmozna, ahelyett hogy
teremtene, mint például éppen a címadó "Virágok hatalmá"-ban, s még
inkább "A mindenség szerelrnév-ben - itt az a veszély fenyegeti, érzé
sem szerint, hogy belereked a saját modorába. Nem így "A halottak
eposza" ciklusban; ennek mind a négy verse valóban "nagy" vers: "A
halottak éposza" két-menetű haláltánca (és -különösen "az igazi seregé")
nagyszerű, a "Krisztus lépesméze" pedig a modern magyar líra egyik leg
nagyobb teljesítménye, Apollinaire "Égöv"-jére emlékeztető remeklés.

Hadd idézzem befejezésül a francia Francis Penge szavait. Ez a költő,
aki nem akar költő lenni, csak "tudós", kísérletező, fák, virágok, rovarok
objektív megfigyelője. azt írta "A fenyőerdőkről szóló jegyzőkönyvv-ben:

a benne rögzített kísérletet "nem a fenyőerdők érdekében végeztem, ha
nem a szellem érdekében, mely nyerhet benne némi tanulságot, megra
gadhat általa némi erkölcsi és logikai titkot". - Tévedek, amikor úgy
érzem, hogy Juhász Ferenc egy kicsit rabja lett a saját látomásai világá
nak (már Dózsa-eposzában, a "Tékozló országv-ban is), s hogy az ő

,,jegyzőkönyve" olykor már nem az ember (vagy a szellem) érdekében
való, hanem "a fenyő érdekében" - azaz kissé öncélú lett? S hogy tün
döklő kristályaival, fémjeivel. ásványaival és csillagzataival, egész koz
moszával várja, hogy megszülessék benne (abból a mély, nagy, megható,
megrendítő fájdalomból talán, amiről a "Krisztus lépesrnéze" vall) az
ember, s gyarmatosítsa, kezében a mérték és arány orfeuszi varázs-szer
számával ? (*)

BOGAR IMRE BALLADAJA. Magyar népünk lelkiségének igen fon
tos megnyilatkozása a népköltészet. Erkölcsi felfogása, hite, élete tükrö
ződik a magaköltötte versekben, különösen pedig a balladákban. Minden
népballada erkölcsi itélet, mel1/ a költészet eszközével lép nyilvánosság
ra egy vagy több lélek mélyéból, és az egész közösség, vagy annak ki
sebb-nagyobb csoportja magáénak vallja.

Népballadák az ország minden részében születtek, Székelyországban
éppúgy, mint az Alföldön, Legutolsók talán a betyárvilág balladái a mult
századból, ezek óta valódi szép népballadát nem is igen ismerünk. Ezek a
betyárballadák egyáltalán nem a romantika színes történetei, Tragédiák
ezek, amelyeket a magyar nép dalban kívánt elmondani. Legtöbbször na
1Jyan józanul és egészséges érzékkel látják és mondják el a betyársorsot.
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Leguto/.só balladáink közé tartozik Bogár Imre balladája is. Műt'észL

egysége és szerkezete miatt a legkiválóbbak közé sorolhatjuk. Alábbi sző

vegét, amely úgy gondoljuk, a legegységesebbnek és leqtelsesebimet:
mondható az eddig közölt Bogár Imre balladák Icözött, Piroska Julianna,_
IZ éves öreg néni adta elő Kiskunhalason, 1948-ban.

Bogár Imre vagyok Nézz ki Mári, Nézz ki
Csongrádon lakok, Ablakod firhangján,
A kis magyar hazám körül Most késérik Bogár Imrét
Híres betyár vagyok Amnyszin paripán.

Zavaros a Tisza,
Nem akar higgadni,
Az a híres Bogár Imre
Altal akar menni.

Altal akar menni,
Ökröt akar lopni,
Azt a híres Duli Márit
El akarja vönni.
Kocsmárosné, hajja,
Kocsmárosné, hajja,

Kocsmárosné, hajja,
Van-e söre, bora.
Van énnékem söröm, b01'Om,
De nem betyár számára.

Nem vagyunk betyá1'Ok,
Csak rablózsiványok,
Az urakat megállaitjuk,
Zsidókat raboljuk.

Láncot a zsiványnak
Kezire, lábára!
Duli Mári Bogár Imrét
De hiába várja.

A rany a kantár.ia,
Ezüst a zablája,
Az a híres Bogár Imre
Annak a gazdá.fa.

HaTíl.ngoznak d:.'lre,
De nem az ebédre,
]\Jlost késérik Bogár 1mrél
A vesztő helyére.

Harangoznak délre,
Féltizenkettőre,

Hóhér mondja: Bogál' Imre
Lépjen fel a székre.

Föllépett a székre,
Fültekint az égre:
Hej, Istenem, sok rablásim
Most jutnak eszembe.

Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Meghalt már a Bogár Imre,
Csak a híre maradt.

(C s a n á d B é l aj

AZ ANGLIKANOK VISSZATÉRÉSÉNEK KÉRDÉSE napjainkban
aktuális és méltán számíthat a katolikus hívek érdeklődésére.

Az első kopogtatás Róma kapuján már több mint száz éve hangzott
el. Kezdeményezőit ott találjuk az ősi egyetemi városban. Oxfordban. a
tanárok és a lelkészek közott. Törekvésük, az oxfordi mozgalom, John Keble
vezetésével, aki mellé az akkor már hirneves Newmann és Pusey is tár
sultak, írásaiban keményen bírálta a kormány irányzatát. mert az a
társadalom aposztáziáját készítette elő. Ok viszont az első keresztény
századok életét tanulmányozták és az ehhez való visszatérésben jelölték
meg a társadalom bajainak orvosságát. A patrisztikus kor megismerése'
döbbentette rá őket arra az ürre, mely a katolicizmus és az ő egyházi
életük közt tátong. A mozgalorn elég bátor volt ahhoz, hogy kutatásaik
eredményét, terveiket nyiltan a nagyközönség elé tarja. Megkezdődött

üldözésük, de ugyanakkor megnövekedett bátorságuk is. Newmann és
Manning katolizált, Keble és Pusey az anglikanizmuson belül maradva,
annak ritualizmus néven, szertartásaikban és vallási életükben a katóli
kushoz igen hasonló ágát alakították ki.
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1856-ban megjelent az unios lap (The union). Anglikán szerkesztő

mallett katolikus munkatársai is vannak. Mindjárt a kezdetben két vé
lemény alakult ki az egyesülés rnódját illetően, és ennek a két felfogásnak
a harca az egész évszázad törekvéseire jellemző. Az egyik csoport a nagy
tömegek együttes megtérését, vagyis az anglíkanízrnusnak, mínt ilyennek
unióját tűzte ki célul (corporate union), ezzel szemben a másik vélemény
az egyéneknek külön-külön történő katolizálása mellett kardoskodott. A
lap az előbbit szorgalmazta, amit sok angol katolikus nem vett jó néven.
Vatikáni intervenciójukra, és mivel a lap, nyilván a közeledés érdekében,
nem hozta elég világosan az orthodox hit tételeit, 1864-ben elítéltetett.
A katolikus munkatársak kiváltak, a lap is meg a mozgalorn is elszige
telődött. Ekkor kezdte el kimondani unois tevékenységet Pusey. New
mannhoz Eirenicon címen intézett nyilt leveleivel, ha pozitiv célt nem is
ért el, mégis fenntartotta a gondolatot. Pusey törekvéseinek, dogmatikai
tévedései miatt, a Vatikáni Zsinat elítélése vetett véget.

1866-ban Pusey kórházba került. Itt megismeredett egy régi, vallá
,05 anglikán család fiatal sarjával, akit szintén áthatott az unio eszméje.
Találkozásuk döntő lett a fiatalember további sorsára, akit Charles Ward
nak hivtak, de a történelem későbbi nevén Lord Halifaxnak ismer. Ér
dekesen bontakozik tovább az unio története. Halifax 1889-ben szoros
barátságot köt egy francia lazaristával: PortaI abbéval, akit szintén igen
érdekelt az anglikán közeledés. De az abbét érdekli az ügy tudományos
oldala is. A lord adatközléseí alapján egy tanulmányt közöl az anglikán
papszentelésról. Véleménye szerint ezek érvénytelenek. mert az angliká
nok első szeritelő főpapja Parker érsek, 1559-ben már szakadár püspök
től kapta az egyházi rendet. Ezért egyrészt kétségbevonható a szentelő

püspök orthodox szándéka, másrészt változtatások is történtek a szer
tartás folyamán. A tanulmány, melynek célja nyilvánvalóan az volt, hogy
az igazi, érvényes papság hiányára rádöbbentse az anglíkánokat, igen
nagy feltűnést keltett. Portal tovább dolgozik. A lorddal meglátogatják
a yorki érseket. Itt szrves a fogadtatás. A canterburyi tartózkodó, míg a
katolikus Vaughan bíboros egyenesen ellenség. Még ugyanez évben Ró
mában maga XIII. Leo fogadja Portalt, aki a pápát igyekszik rávenni
arra, hogy írjon az anglikán érseknek. A szíves fogadtatás hírét Angliában
mindenki örömmel fogadja, a bíboros kivételével. Ot nem érdekli más
fajta unio, csak 'egyenkénti megtérés. A két barát ezután a két anglikán
érsek és 11 püspök levelével megy Rómába. A pápa örömmel hallgatja
beszámolójukat. 1895-ben megjelenik a pápa körlevele "Ad Anglos", az
angolokhoz, akik Krisztus Királyságát a hit egységében keresik. A leve
let mindkét részről színte általános öröm fogadta Angliában. "Az egység
a levegőben van", nyilatkozott a yorki érsek. Portal pedig a mindkét
részről megnyilvánult bizalmat akarta megérlelni egy unios folyóirat,
majd hetilap megindításával. Még bizakodóbb lett a hangulat arra a
hírre, hogy az anglikán szentclósekkel foglalkozó pápa úgy nyilatkozik
azokról, hogyakatolicizmusba visszatérő anglikán papot csak "sub
conditione" és nem "absolute" kell ujraszentelni. Ezzel mintegy kaput
hagy nyitva az eredeti anglikán szentelések elfogadására. A pillanatnyi
helyzetet semmi sem jellemzi jobban. mint a londoni Times, mikor él

pápáról, mint az egység hőséről cikkez. akinek mindenkí, hacsak szív
ügye az unio, tisztelettel és hálával tartozik. Mint tavaszi bimbózásra a
fagy, úgy hatott az unio ügyére, hogy Róma ismét betiltotta az unios la
pokat. A rövidesen megjelent "Apostolicae curae" körlevélben pedig ün
nepélyesen kijelenti a .pápa, hogy az anglikán szentelések teljesen hiába-
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valók és semmisek. Vaughan bíboros Angliába viszi a körlevelet; Portal
abbé és Halifax minden eddigi műve köddé foszlott. De a lord mégis
a pápánál keresett vigaszt és bíztatást. "Álmom az unio és nem kívánok
semmit sem jobban, mint ezt", jelenti ki a pápa. De az ő halála, majd
az első világháború zürzavarai egyidőre megállították az ügyet.

A béke helyreálltával anglikán részről ismét felvetődött, és megint
csak a közösségben történő egység gondolata. Lambethben, 1920-ban az
egész angolszász világ 252 püspökének a találkozójáról körlevelet intéz
tek minden keresztényhez. A dogmatikai keret, rnely hivatva lenne egy
befogni "az igazán katolikus, minden igazságot tartalmazó és minden
magát katolikusnak valló hívőt", 1. a Szeritírás és a niceai hitvallás, 2.
a keresztség és az urvacsora szentsége, 3, olyan papi rend, melyet az egy
ház és a hívek közössége emel ki. Ugyanekkor az anglikán püspökök ld
jelentik, hogy készek elismerni más egyházi tekintélyt is, ha az pedig
őket ismeri el.

Ezek után, 1921-1926-ig zajlottak le az unios mozgalomnak sokak
által fontosnak tartott próbálkozásai, a mechelni konferenciák. Portal
abbé megnyerte célkitűzéseinek Mercier bíborost és későbbi utódját,
Van Roey vikáriust, a canterburyi érsek pedig patrisztikusokból és litur
gistákból álló bizottságet delegált. Az öt ülés közül az elsőn a két val
lás eltérő egyházfogalmát, és szentségtanát vitatták. Érdekes az angol
katolikusok nagy részének véleménye a tárgyalások ról. Nem tartották
azokat többre tisztán akademikus eszmecserénél. Tisztelték ugyan a pá
ratlan tehetségű bíborost, de beavatkozását nem vélték szerenesésnek.
Kifogásolták, hogy nem ismeri az angol viszonyokat és a tárgyaló anglo
katolikus erejét. Ezek végeredményben az anrüíkánoknak tevékeny, de
mégiscsak kisebbségi része, illúzió kergetők, hiszen a law church éi an
nak száznál több változata erősen kálvinista színezetű.

Az új pápának. XI. Piusnak, aki régi barátja volt a bíborosnak, Sl':C

mélycs engedélyével kezdődött a második ülésszak. Sem ez, sem II kö
vetkező nem hozott lényeges eredményt. Sok bizakodás előzte meg II ne
gyedik periodust is. A pápaság teológiája. a pápa és a püspökök viszonya
volt a megbeszélések tárgya. Ekkor mondotta el Mercier a legtöbbet, mit
elmondhatott. "A mi unios törekvéseink nem jelentik az anglikán egyház
felszívását a latin egyházba, hanem katolikus elveknek megtelelően. és
tekintetbevéve az anglikán egyház multját, a Római egyházzal való e:sy'
ségét",

1926. januárjában meghalt a bíboros. ~letének utolsó szép gesztusa
az volt, hogy mellkeresztjét Halifax Lordnak küldte, aki, mint az egység
zálogát, a szive fölött viselte azt. Ugyanebben az évben hunyt el Portal
abbé is.

Az ötödik ülésszak egyedüli tárgya a zárójelentés megszerkesztése
volt. Mint eredményt könyvelhették el a megegyezést az unio szüksé
gesséaében, az egyetemes zsinatok által hozott dogmák elfogadásában. a
kinyilatkoztatás kettős gyökerének: a Szeritírásnak és Szenthazyomány
nak elismerésében. Ugyancsak elismeri a jelentés a megegyezés nehée
ségét is: ez a pápaság kérdése.

Beszélik. hogy az anglikán püspökök 1!l4fl. iúliusában tartott titkos
konferenciáiukon tárgyalták az egység Iehetőséaét, azonban hivatalosan
semmi hfr sem érkezett a Vatikánba. (Bognár La.10S)
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
T. I. A címzetes püspök ma már nem azt jelenti, hogy nem szentelik

fel püspökké. A régebbi szokás volt, hogy nagyobb plébániák vezetőit

püspöki címmel, de csakis címmel, tüntették ki. Ma már minden címzetes
püspök föl van szentelve, de egyházmegyei kormányzó hatalom nélkül.
Külőnböző kisázsiai és afrikai egyházmegyék címeit, ahol az izlám ural
kodik, jogfönntartás céljából viselik, egyébként azonban rendesen egy
megyespüspök vagy érsek mellé nevezi ki őket Róma segédpüspöknek.
Manapság tehát címzetes püspök vagy segédpüspök egyet jelent.

Erna. - Aldásban a meg nem kereszteltek is részesülhetnek. Ellen
ben szentségeket és olyan szentclményeket nem vehetnek fel, amelyeket
egyenként és nyilvánosan szolgáltatnak ki, tehát a Balázs-áldást sem.
Ez a katolikus álláspont. Az illető részéről azonban, ha vallásos érzésé
vel ez megegyez, semmi akadály nincs, - elutasítani - ha csak botrány
nem fenyégetne - nem fogják. Polgárilag már régóta nem tilos az érint
kezés. Csak a .,communicatio in sacris" tilos, tehát az olyan fajta rész
vétel a más vallások szertartásain, hogy azzal vallási kötelességeinknek
akarnánk eleget tenni vagy azokat vallásos elmélyedésünk helyéül vá
lasztani.

Gyakori gyónó. - A gyónót nem sujtják olyan súlyos büntetések a
gyónásban elhangzottak kirecsegéséért, de ez korántsem jelenti, hogy őt

nem terheli felelősség. Aszerint, hogy rnit és hogyan, ki előtt, milyen
következményekkel mond el, egészen súlyos bűnt követhet el. Ha má
sokat megbotránkoztat vele, a szentségből, a papból gúnyt űz, bizony,
meg kell gyónnia.

Érdeklődő. - A dolog helyes megértéséhez a középkor gyakorlatát
kell ismerni, Egyházi javadalmakat világi személyek is élveztek. Koper
nikus eszerint lehetett kanonok, ugyanakkor, midőn csak a kisebb papi
rendeket vette fel. Meg kell jegyeznünk, hogy élete vége felé valószínű

leg a nagyobb egyházi rendeket is felvette. Kopernikus könyvét halála
után hetvenhárom évvel sorolta a tilalmazott könyvek közé a kongregáció,
azzal a megjegyzéssel, hogy a könyv hasznos, de feltevésnek tekintendő

mindaddig, amíg a tételeit teljesen be nem bizonyítják. Teljesen elutasító
álláspontot a könyvvel szemben azonban az Egyház soha sem foglalt el.
XIV. Benedek pápa a tiltott könyvek jegyzékéből 1757-ben ki is hagyatta.

Jóga. - Igen, divatos dolog egyes körökben a hindu jogik és a ke
resztény szentek, a jógagyakorlatok és a keresztényerénygyakorlatok
összehasonlítgatása. De ilyen alapon az egyszerű európai tornát is össze
lehet hasonlítani a jóra törekvő keresztény lélek belső és külső küzdel
meivel, mint ahogy azt Szerit Pál meg is teszi. De egyébként lényegében
és formájában egyaránt teljesen más a hindu tökéletességre törekvő erő

feszítése és ismét más a mi szeritjeink útja. Más lényegben: a jogi célja
a mesterséges, az előidézett elragadtatás, a révület, önkívület. A ke
reszténv szent sokkal alázatosabb, teljesíteni akarja a parancsolatokat és
követni a tanácsokat s ezáltal a szeretetet akarja magában kialakítani,
növeIni Isten és a felebarát iránt. A révületet. elragadtatást a mi szen
tünk ajándékul vagy megpróbáltatásként kapja Istentől, de nem maga
idézi azt elő. - Formailag, külsőleg is mélységes az eltérés. A joga
tulnyomó részben torna, - testi és szellemi torna. A szent tökéletességre
való törekvésének eszközei pedig: imádság, elmélkedés és jócselekedet.

P. P. - A cimzett szeretettel köszöni a kedves akrosztikon-verset és
szivélyesen üdvözli a szerzőt.
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Többeknek. - Napló rovatunkban a csillaggal jelzett Olvasó napló-
ját" Rónay György írja. "

Ö. S.-nek és többeknek. - A helyszűke miatt a szerkesztői üzenetek
ben nem vállalkozhatunk a ho zzánk beküldött írások megb ír álására. Kér
jük közölje címét.

József-házasság. - A felvetett kérdésére csak levélben tudunk vála
szolni, kérjük közölje címét,

H. G. - Már sokszor volt szó arról a Vigilia hasábiaín , hogy a sze
retet nemcsak valami érzelem, amely kellemesen melengetí sz ívemet,
akár kapom, akár adom, hanem erény, amelyet gyakoroln i kelJ. Espedig
nemcsak a szelg álat-t étel alakjában kell gyakorolni , hanem azáltal, hogy
bizonyos lelkületet és ennek megfelelően bi zonyos magatartást alakítunk
ki magunkban felebarátunkkal szemben. A szer étetet mint valami mű

ködő faktort kell elgondolni, amely k ülönböző alakú vagy színű ablakki
vágásokon keresztül sugározza - k ül önböz ö formában - a fény t, amely
elviselhetővé, kellemessé, kedvessé és vég ül is nélkül özhete tl enné teszi
az együttélést. A szeretetnek ilyen "ablakformái ból" közlünk itt néhá
nyat : Türelemmel elviselni egymás gyöng éit és bűneit, - Egymást -se
gíten í és vigasztalni a bajban és gondban , - kölcsönös nagyrabecsülés,
- az engedékenység gyakorlása, - mindenirányú diskréció, - szóban és
cselekedetben megnyilvánuló bölcseség és rnértéktartás. Ha ezeken több
ször elmélkedik és főleg, ha elkezdi gyakorolni és hatásait megfi gyelni,
hamarosan r áj ön arra, mil yen gyerekesen éretlen és felelőtlen az ilyen
mondás: már nem szeretem, hát jobb, ha elválunk . A házastárs nem
ruhadarab, amelyet levetünk és eldobunk, amikor megurituk.

H. K. Bp. Ne haragudjék, kissé mosolyogtunk a dolgok érdekes já
tékán, mikor panaszát olvastuk: "Megfogadtam, hogy ha totón nyerek,
ezer forintot adok édesap ámnak. És épen ezer forintot nyertem. Köte
les va gyok-e ezt a fogadalmam alapján odaadni, mikor nekem semmi se
marad belőle?" - Fo gadalom alatt a katolikus erkölcstan szer-int az Is
tennek szabad akarattal , ti szt a elmével, megfelelő komoly for mában és
komoly szándékka l valami jócselekedet végrehajtására tett igéretet kell
értenünk. Ilyen értelemben igérete aligha fogadalom. Nem nagyon való
színű ugyanis, hogy .ezt a lehetőséget előre komolyan átgondolta. Ellen
ben az a megjegyzése, hogy fiúi szeretete így is odaadutja a pénzt ap
já nak, bizonyára megkönnyíti az e ljárást. Sőt ha apja igazán rászorul
erre a nem is csekély összegre, Ön pedig megvan nélküle is, m ódja van
a pietás egy sz ép cselekedetének gyakorlására. Ez a cselekedet semmi
képen nem látszik köteles adománynak, hanem szabad a jándék. Még
megjegyezzük, hogy kivált az ilyen nagyobb összegű fogadalom kérdését
nagyon érdemes a gyóntatóval előre megbeszélni és akkor elejét vesz
szük az ilyenféle nyugtalans ágnak. Mert a komoly fogadalmakat súlyos
bűn terhe alatt teljesíteni kell.
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