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"Volt az arckifejezésében valami gyermeki" - mondta valaki, aki
látta a halottas ágyon. És egy másik: ,;Valami elszánt komolyság és erő
kifejezése ült az arcán". Melyik látta j61? Vagy mindkettő j61 látott?

"Valami gyermeki" -:- ez a megfigyelés egyéniségének talán legrej
tettebb vonására: mutat rá. Ebben ~ országos dolgokat intéző, világárá
nyokban gondolkozó főpapban egy 'Szelid és egyszerű gyermek rejtőzkö

dött; csak azok láthatták. akik élete hétköznapi óráiban közelében lehet
tek. Ennek a szó legnemesebb értelmében gyermeki léleknek talán leg
mélyebb érzelme az az áhítatos tisztelet, az a minden velüktölthető percre
féltékeny szeretet volt, amellyel szüleit övezte életük utolsó píllanatáíg;
Ez a gyermek akárhányszor fontos tárgyalások után le tudott ülni domi
nózni, nehéz gondok között képes volt 'önfeledten nevetni, vidám élmé
nyeket. anekdotákat elbeszélni. Legkedvesebb beszédtárgya diákkori, kis
papkori emlékei, tanárainak eleven plasztíkával, de mindig kegyelettel
megrajzolt alakjai voltak. Ennek a kegyeletnekmegható példáját adta,
míkor egy elaggott. eItehetetlenkedett tanárát magához vette és haláláig
érseki. palotájában ápolta. Élete végső heteiben gyermeteg örömmel készült
a régíkíáktársaíval való ötvenéves érettségi találkozóra; utolsó beszélgeté
seinek egyik főtárgya volt. hogyan fogja összehívni őket és hogyan fognak
a mai diákokhoz csatlakozva felvonulni a "diákmisére".

Ezt a gyermeket azonban már gyermekkorában is elszánt komolyság
jellemezte. Még szinte gyermekkorában eljegyezte magát az egyházi tu
dományossággal: szegedi piarista díáksága után a Pázmáneumnak és a
papok tudományos továbbképzését szolgálö Augustineumnak lett növen
déke, a bécsi egyetem teológiai doktora, egy évi káplánkodás után már
maga is teológíaí tanár Temesvárt, majd a teológiai irodalom egyik leg
termékenyebb magyar művelője.: Szent István-akadémiai tagajánlásában
Schütz Antal állapította meg róla 1925-ben: ,,0 az első és·ezideig egyet
len, aki a lelkigyakorlatok homiletikai elméletét rendszeresen és tüzete
sen kidolgozta. Ebben egyedül áll a tudományos vílágirodalomban." Egy
házi pályájának emelkedése [ellernzően a nagyváradi káptalan "irodalmi"
stallumának elnyerésével indult. Később sokoldalú tevékenysége kevesebb
időt engedett a tudományos elmélyedésre, de még utolsó, legelfoglaltabb
éveiben is vissza-visszatért a tudományhoz: a Szent István Társulat évi
közgyűlésein felolvasott elnöki megnyitói imponálóan mély és sokoldalú
tudományos kutatómunkáról tettek bizonyságot.

Ez a tudományos munka éppen nem volt száraz és lélekölő: a szó
szoros értelmében írói munka volt. Sokfelé dolgozott, de szivéhez a maga
alapította és .egyéniségét tükröző Egyházi Lapok állt a legközelebb, eza
magyar papság mínderiírányú szükségleteít szolgálő .folyóirat. Ebben je
lentek meg írói művészet szempontjából legjelentékenyebb írásai, az
Öreg plébános levelei,' a lelkipásztori buzgóságnak, élet- és emberisme
retnek, a realisztikus-plasztikus jellemzésnekés a jóízű humornak ezek
a nagy népszerűségre jutott kis remekei.

Tudományos és írói munkássága mtndig. az élet közelségében ma
radt. Minden ízében gyakorlati ember volt. Az irodalmi munkából nem
csak az írónak, hanem a szerkesztőnek, lapalapitónak. szervezőnek, szel
lemi és anyagi irányítónak szerepét is vállalta. Egyszer közös irodalmi vál
lalkozásba akart fogni egy nem-keresztény kiadóval; tanúja voltam a két
fél egy tárgyalásának; a végén a partner mosolyogva súgta fülembe: "Ket
tőnk közül a kanonok úr a nagyobb üzletember". Gyakorlati sikereit nem
utolsó sorban szekatlan méretű praktikus emberismeretének és jóízű hu
morérzékének köszönhette, amely sokszor nehéz helyzetekből is kisegítette.

Mert nehéz óráknak nem volt híjával.' Törékeny szervezete, minden
humora mellett is hipokondriára könnyen: hajló kedélye, kifelé férfiasan



'Elln:;'OInQtt, de belül annál mélyebbre fúró érzékenysége 'sok tesU':lelkl
szenvedést hozott rá. Ezeken csak bámulatos munka-energíája, nehezen
kíharcolt, .de annál szívósabb bátorsága és az aszkéta vasakarata segítette
át. Legfőképen pedig törhetetlen hite, Egyházához való gyermeki szere
tete és hűsége, példás, bensőséges papi élete. Egyszer magányos szent
'Olvasó-imádkozásban nyítottam rá: azt hiszem, abban a pillanatban lát
tam bele legmélyebben lelkébe. Nem véletlen, hogy legkitartóbban az
imádság és az imádságos élet problémái foglalkoztatták; utolsó megjelent
műve is egy imádságoskönyv.

Ilyen sokoldalú munkásságban, ilyen külső-belső fejlődésben nevelte
Czapik Gyulát az Isten a püspöki "jó munkára" és azon tul arra a tör
ténelmi szerepre, amelyre a Gondviselés szánta.

1945-tel új korszak kezdődött a magyarság .történetében, Allamí, tár
sadalmi és gazdasági berendezkedésünk alapjaiban megváltozott. A ka
tolikus vallás örök lényegén ez természetesen mit sem módosíthatott: a
tan az idők alakulásától független és állandó. Nem így a külső formák:
ezekből sok minden időhöz kötött és szükségszerűen együtt változik az
idővel. Ez a változás természetesen nem rnegy - sohasem is ment 
fájdalmas zökkenők és félreértések nélkül.

A magyar katolikus egyház merőben új helyzetben találta magát;
ennek az új helyzetnek következményeit a változhatatlan lényeg külső

megnyilatkozási formáit illetőleg előbb-utóbb le kellett vonnia: el kellett
indulnia azon az úton, amely új külső életformák és magatartás, s az or
szág új rendjében való életlehetőség felé vezet.

Katolikus magyar számára ezen az úton az irányelv csak ez lehet:
mind katolíkus, mind magyar voltának öntudatos érvényesítése. Ez az
hr,azság ma közhelynek látszik. De kezdetben, az átalakulás megrázkód
tatásai között, amikor; sokan természetesen inkább az addigi helyzet meg
szűnése folytán keletkezett veszteségeket látták és érezték. mint a jövő

uj szerű feladatokat és lehetőségeket nyujto kilátásait, ez az elv egyál
talán nem volt közhely, hanem inkább bátor, kezdeményező útmutatás.

Czapik Gyula ennek az igazságnak volt kezdettől fogva 'megfogalma
zója, képviselője, majd amikor az 'események folytán a legfelelősebb

posztra került, az adott keretek közt gyakorlati művelője, Egyhaz és
Állam viszonyának az új keretek között való rendezése, - a feszült, for
rongó, mozgásban lévő helyzetnek egy "modus vívendív-be való vezeté
se, - a surlódási felületek tapintatos, okos és rendszeres tompítása. 
a kor követelményeinek józan felismerése, - az egyház elalkudhatatlan
jogainak és igazságainak tudatos képviselése és ugyanakkor megértése a
történelmi időknek és törekvéseknek, melyek egy jobb, fejlettebb ember
lét jogos igényéből fakadnak, - tettekben megnyilatkozó mély hit, - ka
tolikus hagyományainkból táplálkozó tiszta és nemes magyarság: - ez
jellemzi tevékenységét, egyházpolttíkáiát, életművét.

SZerepe sokak előtt nem volt népszerű; a történelemnek azok az
alakjai, akik zsákutcákból, válságokból. feszült helyzetekból mutatiák
meg a kivezető utat, s akik a bölcs mérséklet és a megtartó józanság ál
láspontját képviselik, nem szoktak népszerűek lenni. A történelem viszont
utólag többnyire őket igazolja. Am a történelemnek ezek a higgadt, éle
sen látó, de soha nem látványosan szereplő egyéniségei általában nem
is keresik a népszerűséget; egyszerűen és következetesen haladnak a tör
ténelmi szükségszerűség és a felismert gyakorlati valóság rögös, magá
nyos, hálátlan, de lelkiismeretük számára egyedül lehetséges útján. A
szó szoros értelmében úttörők ők. kezdernényezők, alapok lerakói, keretek
kialakítói; az utánuk következő korok föladata, hogy megőrizzék ered
ményeiket és hogy tovább építsenek az általuk lerakott alapokon, további



tartalommal töltsék meg a kialakuló kereteket. Örökségük utódaik szá
, mára nem holt vagyon, hanem tettre serkentő hagyomány és feladat.

Ennek az egyházpolitikai bölcsességnek, ennek a higgadt, minden lé
pését megfontoló, de aztán annál biztosabban lépő józan okosságnak volt
a hőse életében Czapik Gyula. Mert ehhez valóban -hősi lélek kellett.
S hogy mindezt egyszeruen. feltűnés és nagy gesztusok nélkül, színte
névtelen szerénységgel s minden külső elismerés iránt való teljes érdek
telenséggel tette: egyéniségének egyik legnagyobb vonása.

A törhetetlen kettős hűség - a katolikus egyházhoz és a magyar
sághoz való hűség - parancsa szabta meg mínden lépését. Ez vezette ak
kor, amikor hazai távlataink között irányitotta egyházmegyéje, és 1951
től, amikor rangsor szerint ő lett a püspökkari konferenciák elnöke, az
egész magyar katolicizmus ügyeit; ez vezette akkor is. amikor nem habo

.zott világpolitikai távlatokban hallatni a magyar katolikusok hangját II

népek egyetértése és megbékélése, a háborús veszélyek kiküszöbölése,
az atomfegyver eltiltása és a keresztény szeretetnek és megértésnek a
világpolitikában való érvényesitése érdekében.

1955-ben a béke-világtalálkozó elnöksége külön meghívásban kérte
fel, hogy jelenjék meg a helsinki világtalálkozón és nyilatkozzék ott a
béke ügyéről. O már akkor gyengélkedett, mégis készségesen vállalkozott
a fáradságos útra, hogy a világ színe előtt is éppúgy hangot adjon a ka
tolikus magyarság őszinte békevágyának, mínt ahogyan ezt különböző

alkalmakkor itthon is megcselekedte. "Tessék leülni a tárgyalóasztalhoz
- mondta Helsinkiben - és ott bebizonyítani az igaz. jogot, érvényesíteni
a méltányosságot és az emberies megértést. Akit a jog, a méltányosság
és emberies megértés nem győz meg, az emberi közösségből önmaga re
kesztette ki ma~át."

A második világháborúban kevés ország szenvedett többet a míénk
nél, s kevés népnek a szivében él erőteljesebben a béke vágya, mint a
míénkben; Czapik Gyula úgy érezte, hogy amikor a békéért szól, a ma
gyar ember és a keresztény ember érzéseit tolmácsolia. Hiszen aki ko
molyan veszi az evangélium tanítását és a Szentatya ismételten elhang
zott szavait, annak nem lehet buzgóbb kívánsága, szorgosabb törekvése,
mínt annak előmozditása, hogy minden tömegpusztító fegyvert kíküszö
bőljenek. a vitás kérdéseket pedig az egyetemes katasztrófát jelentő há
ború helyett békés tárgyalások útján oldják meg.

A Vigilíának azonban a nagy érsek halála családi gyásza is. Mí,
amikor kegyelettel megemlékezünk az elhunytról. nemcsak az egyházfő,

nemcsak a problémákkal teljes idők bölcs egyházpolitikusa, nemcsak a
béke hirdetője előtt hódolunk, hanem az író, a katolikus irodalom meg
értő támogatója, folyóiratunk barátja előtt is. Amikor az 1944 márciusával
bekövetkezett önkéntes szűnet után lapunk 1946 decemberében, tizenegye
dik évfolyamával ismét megindult, az egri érsek szerető gondoskodása
kísérte új útján. A Vigilia írói tavaszi megbeszéléseikre két izben is, 1947
ben és 48-ban az ő érseki székvárosában gyültek össze, hogy a katolikus
irodalom és szellemiség modern kérdéseit és kívánalmait elvi síkon tisz
tázzák egymás között. Ezeket a megbeszéléseket az egri érsek sok teendője

.között is éber figyelemmel kísérte, s még arra i~ időt szakított, hogy a
Vigilia előadásain részt vegyen. Az azóta eltelt közel tíz esztendő alatt
folyóiratunk mindig jólesően érezte az ő erkölcsi támogatását, ügyeink
iránt való érdeklődését - s nem kis büszkeségünk, hogy munkatársaink
közt is tisztelhettük őt, mégpedig nemcsak mint pártfogó főpapot, hanem
mínt az egyház-irodalomtörténet kérdéseinek avatott tudós búvárát.

Czapik Gyula műve, egész alakja immár a történelemé; az ember, a
jóbarát, a szellemi útmutató szivünkben él tovább. S ík S á n d o r



Vidákovich Aladár

EGY SZENTÉLETŰ MAGYAR PÜSPÖK
(Fischer-Colbrie Agoston)

1925 május 17-én hunyta le szemét örök földi pihenésre Kassa
nagynevűpüspöke, Fischer-Colbrie Agoston. Azóta három évtized múlt
el, de emléke még mindíg élénken él; sírján még ma is kigyulladnak
a kegyelet mécsesei és virulnak az őszinte szeretet virágai.

1863 október l ő-án született a Garam menti Zselic községben.
Családja osztrák eredetű; csak édesapja költözött Magyarországra,
s itt uradalmi főerdész volt. Atyai nagyanyja, francia származású nő,

a Colbrie nevet viselte. A Fischer név elég gyakori lévén, a család
engedélyt kért és kapott, hogy a Fischer-Colbrie kettős nevet visel
hesse.

Négy testvére volt, három fiú, egy lány. Az elemi első két osz
tályátszülőfalujában, a következő kettőt Stockerauban végezte, ahol
atyai nagyszülei éltek. Középiskolába Kremnsmünsterbe került a ben
césekhez; egyik atyai nagybátyja közjegyző volt ott, annál lakott.
De nem érezte jól magát, mert nem szerette a zajos gyermek-térsasá
goto Anyai nagyanyja Pozsonyba költözött a kedvéért, s ő ott foly
tatta középiskolai tanulmányait; az ötödik és hatodik osztályt már
mint kisszeminarista végezte; a két utolsó osztályra az esztergomi kis
szeminárium tagja; I881-ben érettségizik jeles eredménnyel, s egy
arany jutalmat kap Simor hercegprímástól. Teológiai tanulmányokra
Bécsbe, a Pázmáneumba küldik.

Ott akkor Lollok József volt a rektor; róla írta hűséges barátjá
nak, Kollányi Ferencnek: "LoHok prelátus úr az én példaképem, ve
zetőm és jötevöm". Lollok már negyvenkét éve volt pap, amikor min
den rangjáról. címéről és javadalmáról lemondva lazarista lett, s így
még huszonkét évig szolgálta az Urat, országszerte missziókat tartva.
Iránta való tiszteletét Fischer-Colbrie később azzal fejezte ki, hogy
elsőnek őt hivta meg Kassára, az ottani papi lelkigyakorlatok megtar
tására.

A gyenge, törékeny. szervezetű ifjú sokat betegeskedett teológus
korában, előljárói nem is akarták szentelésre bocsátani. Ö azonban
kérve-kérte, szenteljék föl, mert ha csak rövid ideig is, de hűséggel

akarja szolgálni Istent. Bizonyára erre gondolt később, püspök korá
ban, amikor "az volt az elve, hogy a betegeket is fölszenteli, még ak
kor is, ha hamarosan meghalnak, hogy örömet szerezzen nekik, és hogy
mint papok haljanak meg". .

öt 1886 március 20-án szentelte pappá Simor hercegprímás. Utána
visszakerült Bécsbe, a Szent Agostonról nevezett felsőbb papnevelő

intézetbe, ahol a monarchia különböző részeiből való papok nevelked
tek, sok fiatal magyar pap is. 1888 június 25-én avatták a hittudomá
nyok doktorává.

225



Tanulmányai végeztével a Iövárosba helyezték, káplánnak a bel
városba, ahol azonban csak néhány napig műkődött, mert a prímás
maga mellé rendelte irodájába; előbb szertartó és irattáros, majd
szentszéki jegyző. Az iroda igazgatója Csernoch János, a későbbi prí
más volt.

A főpap igen kedvelte a fiatal aulistát, s a szűlők boldogok vol
tak, hogy fiukat olyan jó helyen tudják. Sokat beszélgettek is erről a
viski plébánossal, aki azt mondta: "Az aulába könnyű bekerülni, de
még könnyebb kirepülni onnan". - És Fischer-Colbrie is hamarosan
"kirepült", de korántsem úgy, mint a viski plébános gondolta: ismét
Bécsbe rendelték. az Augustineum egyik tanulmányi igazgatójául. A
bécsi egyetem hittudományi karán 1899-ben nyugalomba vonult a dog
matika tanára, Bauer Márton. A tanszék ellátásával Fischer-Colbriet
bízták meg, s ő két éven át olyan sikeresen végezte ezt a munkát, hogy
fölajánlották neki a katedrát. Ezt azonban nem fogadta el, mert ah
hoz föl kellett volna vennie az osztrák állampolgárságot.

1902-ben a Pázmáneum élére került, de ez a hivatala sem tartott
sokáig. 1904 december 27-én kinevezték a 82 esztendős, erősen meg
tört és gyenge kassai püspök, Bubics Zsigmond koadjutorának, utód
lási joggal. 1905 áprilisának elején érkezett Kassára. Ö Bécsből jött.
Kassa pedig kuruc (és ebben az ídőben részben már csak kuruckodó)
város volt: vallásilag közömbös, hazafisága is sokszor csak hangos
frázis, szemhatára általában szűk. Ebbe a keretbe eleinte elég nehezen
illeszkedett bele csendes, komoly, rendkívül szerény egyéniségével,
idővel azonban nagyon megszerették, s ő is szívesen részt vett minden
ben, ami a város javát szolgálta.

Bubics püspök mellett eleinte nehéz helyzete volt. Az agg főpap

gyengeségéve1 többen visszaéltek, elsősorban civil titkárja. anyagi rom
lásba vitték, különösen mügvűjtő szenvedélyét használták ki, értékte
len lim-lomokat vásároltattak vele össze drága pénzen. Fischer-Col
brie mit sem tehetett, mivel nem akarta, hogy "úgy lássék, mintha az
öregurat kritizálná, vagy mintha mindent egyszerre akarna megújí
taní", Csak akkor nyert szabad kezet, amikor Bubics 1906 február l-én
kinevezte általános helynökévé lelkiekben is, anyagiakban is, a Szerit
szék pedig ugyanazon év január 3l-i kelettel az egyházmegye apos
toli adminisztrátorává.

Első koadjutori tevékenységeként ő képviselte a kassai egyház
megyét Rómában a három kassai vértanú boldoggá avatási űnnepsé

gén 1905 január IS-én. Ugyanekkor fogadta őt Szent X. Pius pápa;
atyai tanácsokkal látta el és különösen figyelmébe ajánlotta a papi
buzgóság hathatós előmozdítójakénta papi lelkigyakorlatokat.

Bubics Zsigmond 1907 május 22-én, 86 esztendős korában meg
halt; örökébe május 30-án iktatták be Fischer-Colbrie Ágostont. Ö
volt Kassa tizedik püspöke.

Mint püspök, szerzetesi egyszerűségben élt, Madarász István sze
. rint "olyan volt, mint egy kármelita szerzetes''. Állandó napirendjét
pontosan megtartotta. Reggel hatkor misézett; tízkor vitték be pos-
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táj át, melyet mindig maga nézett át és intézett el. Utána papjait fo
gadta, atyai jósággal és szeretettel. Tisztán látta és könnyen oldotta
meg a problémákat. Egyszer egy vidéki pap azt mondta kihallgatása
előtt az udvari papnak: ő valószínűleg sokáig marad a püspök szobá
jában, sok megbeszélni valója van vele. Egy negyedóra alatt végzett,
s mínden kérdésére feleletet kapott. Utána nem győzött eleget cso
dálkozni rajta, milyen tájékozott a püspök minden dologban.

Délben egykor udvari papjaival együtt költötte el az egyszerű.

szerény ebédet. 1918 után nála lakott édesanyja és nővére is; ők külön
étkeztek. öket naponta meglátogatta s elbeszélgetett velük. Ebéd után
hamarosan elvonult, ilyenkor olvasott, Szent Tamás gondolatmeneteit
foglalta szillogisztikus formába és "Cultura Christiana" című munká
ján dolgozott. Művei kéziratban maradtak s az utóbbi idők viszontag
ságai között elkallódtak. Ilyenkor készült előadásaira is, melyeket
1911-től 1925 márciusáig gondosan feljegyzett. E kézirat megmaradt,
csupán egyik kötetéből hiányzik néhány lap. Hat kötetben, 2684 ne
gyediven 907 előadást és prédikációi foglal magában. Egy részük
nyomtatásban is megjelent (Wick Béla: Dr. Fischer-Colbrie Ágoston
beszédei és beszédvázlatai, Kassa, 1928). Hétkor volt a vacsora, mely
után szintén hamarosan elvonult..

Állandóan olvasott, asztalán ott voltak a kűlőnböző nyelvű új
könyvek és' könyvjegyzékek. Könyvrárát pontosan ismerte. Németül,
franciául, angolul, olaszul, szlovákul, románul beszélt. Az utóbbi nyel
vet egyesek szerint azért tanulta meg, mert a kassai javító-intézetben
~ ahol minden szombaton gyóntatni szokott - volt két román nö
vendék is, mások szerint azért, hogy a román katonákat tudja gyón
tatni. Értette a keleti nyelveket is. Egy bérmaútja alkalmával 1912-ben
Homormán az akkori szokás szerint az odavalósi rabbi is üdvözölte
öt, német nyelven. A beszédre a hallgatók nagy ámulatára héberül
válaszolt.

Prédikációi, előadásai magyarul, latinul vagy szlovákul vannak
lerögzítve.

A kassai püspökség területe Abauj, Sáros és Zemplén megyére
terjedt ki. Háromnyelvű volt. A püspök mind a hármat tökéletesen
ismerte, így akadálytalanul tudott érintkezni híveivel. Az egyházme
gyének akkor 198 plébániája volt. Püspöki jelszava ez volt: "Evange
lisare misit me pauperibus", elküldött engem örömhírt vinni a sze
gényeknek (Lukács 4, 18). E jelszót úgy értelmezte, hogy a püspök
szivéhez a szegények állnak a legközelebb.

Amikor 1918-ban a Nemzeti Tanács kiküldöttei megjelentek nála
és egyikük azt ajánlotta, mondjon le a püspöki vagyonról ~ ("milyen
szép lenne, ha most kiállnék a püspöki palota erkélyére és kihirdethet
ném az utcán járó népnek, hogy a püspök lemondott íöldjeiröl" 
mondta) - a felhívásra így felelt: "Két dolgot kell megkülönböztet
nem: az évi jövedelmet és a püspökség törzsvagyonát. Az évi jövedel
meket eddig is szétosztottam, a háború alatt nem csináltattam cipőt,

őt év alatt két új ruhát csináltattam, több mint tíz éve egy liter bort
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sem ittam, körülbelül negyven éve egy cigarettát sem szívtam el. Ami
megmaradt, különösen most fából és borból, azt a szegény diákok in
ternátusának adtam. A törzsvagyonról nem rendelkezhetem, legföljebb
egyéni véleményt mondhatok: én kívánnám, hogya jelenlegi helyzet
megváltozzék". Erre vonatkozólag tett is javaslatot 1917-ben a püs
pökkari konferencián. Az ezt a földreformra vonatkozó javaslatot át
tette egy külön bizottsághoz, hogy foglalkozzék vele kimerítően. A
bizottság "csodálkozással értesült a kassai püspök felfogásáról, ame
lyet egyáltalán nem tehet magáévá". Ezzel az ő javaslata el is inté
ződött.

Papjait szerette, jóságos volt irántuk és sosem használt velük
szemben keményebb hangot, jóságával és szelídségével igyekezett meg
győzni őket. Megkívánta tőlük, hogy minden munkát, amit a hívek
kívánnak tőlünk, örömmel és zúgolódás nélkül végezzenek. "Nem a
nép van értünk, hanem mi vagyunk a népért" - mondta sokszor, és:
"Ne a nép szelgáljon ki minket, hanem mi, Isten szolgáí, vagyunk arra
hivatva, hogy a népet szolgáljuk", Ö maga vállalta ~,.munkát, nem
félt tőle, "régi rossz természetemnél fogva mindenre vállalkozom,
többre, mint amennyit jól meg tudok csinálni" - irta Kollányinak.

Egy papja egyszer arról panaszkodott neki, olyan alacsonyak az
ablakai, hogy mindenki belát a plébániájára. A püspök fogadószobá
jában történt a beszélgetés; ennek a szobának két ajtaja és három
ablaka volt. Fischer-Colbrie szelíden, mosolyogva mutatott rá ezekre.
így van ez jól - mondta - a pap lakjék üveg-házban, még függöny
se legyen ablakán, hadd lássa mindenki, hogyan él, mennyit dolgozik
és imádkozik. Mert nem szabadna titkának lennie, s az egész világ
szeme előtt kellene élnie.

Szerény, egyszerű ember volt. Egy szerzetes pap írja, aki több
ször megfordult nála: "Mindjárt az első pillanatban megkapott az az
egyszerűség és keresetlen szivélyesség, amellyel fogadott. Egész lé
nye szinte sugározta a szeretetet, mely Krisztus igazi főpapjának szi
véböl fakadt. Semmi póz, méltóságának úgyszólván tudatos, és mégis
természetes elrejtése egy pillanat alatt eltüntette azt a merev légkört,
mely máskor olyan kimért és feszes társalgást váltott ki, hogy mind
nyájan csak úgy vártuk a végét".

Sosem utazott el szentmise nélkül; ha korán kellett indulnia, ak
kor is megmisézett, ilyenkor egyik udvari papja ministrált neki; majd
az udvari pap misézett s annak meg ő ministrált, olyan egyszerűen,

mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga - úgy, ahogyan X.
Pius pápa csinálta.

Kormányzásának első napjától fogva erősen a szivén viselte a
gondjaira bízott papság lelki javát. Minden évben lelkigyakorlatra
hívta őket, s e lelkigyakorlatokon - (az elsőt, tudjuk, Lollok vezette)
- ő maga is részt vett s rajtuk többször szólt papjaihoz. "Egy eszten
dőt sem mulasztottam el- irja 1914-ben - hogy a kegyelem és a papi
megújulás ezen igen szerenesés eszközében ne részesítsem papjaimat".
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1914 július végén kitört a világháború; a tervezett lelkigyakorlat~t
-el kellett halasztani, mert a körülmények úgy kíVá~tá~, hogy a le~kl
pásztorok helyükön maradjanak; erre. - ~ogy a 1~1~IP.asztor .maradJon
híveivel veszély idején - külön fel IS hivta papjai flgyelmet":A szo
kásos lelkigyakorlatokra az egész ~áború f~lyamán n,,:~ kerult ~o~;
utána I92I-ben tartották meg előszor a papi rekollekciót. Eze~ o IS
beszélt a résztvevőkhöz, főként a breviárium végzéséről és a papi nőt
lenség kötelezettségéről (akkor ez k.ülönösen időszerű kérdés volt,
egyes cölibátus-ellenes mozgalma~ miatt). " .

Kormányzásának már harmadik esztendejében azt Ir~atta, hogv a
bérmálás szentségét mindenütt kiszolgáltatta és megkezdi a~ egyhaz
rnegye harmadik látogatását. A bérmálással kapcsolatban figyelmez
tette a papságot, készítse elő minél gondosabban a bérmálandókat,
hogy méltó módon járuhassanak a szerrtséghez: a bérmálás ne puszta
külső ünnep és lakmározás legyen, hanem a Szeritlélek kegyelmének
vétele, mely segít a jóra, megerősít a hitben és minden más erényben.

A bérmálással kapcsolatban elvégezte a hivatalos vizitációt is.
Pontosan megnézte a templomot, oltárait, a sekrestyét és berendezé
sét, végül az anyakönyveket. Ut jaira vonatkozólag figyelmébe aján
lotta papságának. hogy semmi sem kedvesebb neki, mint a minél egy
szerűbb és rövidebb ebéd; se költségbe ne verjék magukat, se a drá
ga időt ne vesztegessék.

Abban az időben a kassai egyházmegyében aránylag kevés olyan
szerzetes volt, aki a pasztorációban is tevékenyen részt vehetett vol
na. Nagy hiányt pótolt a gondos püspök, amikor megalapította egy
házmegyéjében is a rníssziós papok egyesületét. melynek tagjai szép
sikerrel végezték a népmissziókat.

Nagyon sokat foglalkozott az ifjúság erkölcsi nevelésének kérdé
sével és a katolikus patronázs ügyével, azzal a céllal, hogy megelőzze

az eltévelyedést, és ha esetleg megtörtént. az eltévelyedetteket vissza
vezesse a helyes útra.

Gondja volt papjai anyagi helyzetére is. Neki is szeme előtt le
begett, amit Lippay György prímás mondott a XVII. században: "Mél
tatlan látvány, hogy az Úr szolgálatában megőszültek és az elgyengülés
miatt nem müködhetők nyomorultan kénytelenek koldulni és elveszni."
Gondoskodni akart a rnunkaképtelen papokról, akár koruk, akár be
tegség miatt lettek azzá. Az volt a terve, hogy házat állit fel, hogy le·
gyen otthonuk és legyen, aki ápolja, gondozza őket. Ez a gondolat
akkor még egészen új volt az országban. Céljára megvásároltá az
eperjesi görögkatolikus püspöktől az egykori varannói pálos kolostort
Zemplén megyében. A szép terv megvalósításában az elég anyag't erő

vel nem rendelkező egyházmegyét a papság is lelkesen támogatta;
I919-ben készültek megnyitni a "Pius pápa házá"-t (Szení X. Pius
aranymiséjének emlékére nevezték volna így), de a közbejött esemé
nyek miatt ez lehetetlenné vált, s az intézmény fenntartására ősszegyűlt

alaptőke is értékét vesztette. Pár évvel később Hanauer István váci
pűspők létesített ilyen papi otthont a nógrádverőcei Migazzi-kastély
ban.
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Teológusaival is sokat törődött. Többször beszélt hozzájuk, lelki
gyakorlatokat is tartott nekik. Ha otthon tartózkodott, részt vett a
vizsgáikon is, kérdéseket intézett a jelölthöz. s ha zavarba jött, ta
pintatosan kisegítette. Elmondta nekik, hogy egyházmegyéjét bejárva
tapasztalta, hogyan ítél a világ. "Nagy hirnévnek örvendő papoknál
láttam, hogy az oltár rongyos, a sekrestye piszkos, a gyermekek sem
mit sem tudnak a katekizmusból. Láttam más papokat, akiket a világ
semmire sem becsült - s mindenütt ragyogó tisztaság, ahittudásban
szép eredmény ! Mikorra ti plébánosok lesztek, ha élek, öreg leszek.
Talán nem lesz alkalmam személyesen meggyőződni, elismerésben ré
szesíteni. És mégis dolgozni kell. Mindhalálig egy vártán őrt állni;
talán sosem jön inspekció, talán nem lesz elég okos, elég igazságos.
De Isten lát, s kell, hogy ez elég legyen."

Egy papja írja: "Szerette a művészetet ésklerikusaiban is igyeke
zett kínevelni. Amikor a világhírű Kubelik János hegedűművész Kas
sán járt, a Schalkház nagytermébe az összes kispapoknak jegyet vál
tott. Ezt megirtam egy kollégámnak. aki az x-i szemináriumban volt.
Meg sem kapta a lapot, mert a spirituális egyenesen a püspöknek
küldte el azt, hogy képtelen irásommal zavarom az ottani klerikusok
életét. A püspök mcsolygott és csak annyit mondott: hátha náluk ez
nincsen, akkor erről ne is írjon máskor"..

Kispapjainak sokszor ajánlotta, legyen mindig valami kitüzött
céljuk. Nem baj, ha nem tudják elérni, csak legyenek állandóan el
foglalva, mert ez sok mindentől visszatartja őket. Sokan talán azért
fáradnak el a papi pályán, mert nincs határozott céljuk, a szorosan
vett hivatalos munkán kivül. "Ha a káplán unatkozik - mondta 
mert vannak idők, amikor nincs iskola, a hívek nem gyónnak nagyobb
számban ... akkor jön a kártya, a bor".

"Igazán püspök atya volt - írja egy másik papja - mikor ez a
kifejezés még nem volt divatban. Egyéniségével, szerénységével, jó
ságával, egész alakjából kisugárzó tisztaságával vonzott. Szigorúság
és rossz szó nélkül fegyelmezett. ügy voltunk vele, hogy valahogy meg
ne bántsuk. meg ne szomorítsuk ezt a jó atyá!".

A katolikus egyház püspökeinek kötelességük, hogy előírt idő

közökben Rómában megjelenjenek és beszámoljanak a rájuk bízott
egyházmegyéről. Fischer-Colbrie Agoston ezt szintén megtette. Járt
Rómában 1907-ben, majd 1910-ben, amikor a Laterán Bazilikában le
leplezték a Sient Istvánnak koronát küldő Szilveszter pápa emlékmű

vét, melyet Fraknói Vilmos nagyváradi kanonok, a kiváló történetíró
állíttatott. Az ünnepségre nagyobb magyar zarándok-csoport ment
Rómába. X. Pius pápát Széchenyi Miklós győri püspök köszöntötte.
A Szentatya válaszában Magyarország történelmi hivatásáról beszélt,
elmondta a tíz bélpoklos történetét a bibliából példázatul arra, hogy
a Szeatszék is számos nemzettel tett jót, de csak egynek jutott eszé
be visszajönni és köszönetet mondani: a magyarnak. A pápa olaszul
beszélt, a magyárok nem sokat értettek belőle. De a beszéd végén elő-
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állt a kassai püspök és híven tolmácsolta a szeritatya szavait magya
rul, a zarándokok nagy örömére és meglepetésére.

1913-bari is járt Rómában, 192I-ben pedig "eitálták" az Örök
Városba, mert vádat emeltek ellene a Szentszéknél, ez azonban telje
sen alaptalannak bizonyult. 1923-ban volt utoljára Rómában, Kis Teréz
boldoggá avatásán.

1925 április 9-én, nagycsütörtökön az olaj szentelés után rosszul
lett. Másnap, nagypénteken még elvégezte a szertartást, de már nagyon
nehezen. Utána ágynak dőlt s nem is kelt fel többé. A betegséggel
járó szenvedéseket hősies lélekkel, panasz nélkül tűrte. Betegsége
alatt sokat foglalkozott Kis Terézzel, akinek nagy tisztelője volt. Ké
pét ágya fölé függeszttette, s nővérének azt mondta, előre tudja, mi
lyen órái következnek, mert Kis Teréz ezt rózsákkal jelzi neki: ha
pirosat dob le, szenvedések törnek rá, ha fehéret, kissé megkönnyebbül.
És. a sárga rózsa mit jelent? - kérdezte nővére. "Az gyógyulást"
- felelte. Nővére másnap egy csokor sárga rózsát hozott neki, azzal,
hogy Kis Teréz küldi őket. "Kis Teréz nem küldi, hanem dobja a ró
zsát" - felelte mosolyogva. "De gyógyulást jelentenek" - szólt a
nővére. "Igen - válaszolta a püspök határozott hangon - de nem
nekem".

Halála előtt öt nappal fölvette a haldoklók szentségét. Betegágya
körül ott álltak papjai s nem tudták visszafojtani könnyeiket. "Non
dum moriar", még nem halok meg - mondta a püspök, ugyanazt,
amit 1897 szeptember 30-án Kis Teréz.

Az ápoló nővér eskü alatt azt vallotta, május l ő-ról l7-re virra
dóra a püspök betegágyánál megjelent Kis Teréz. Amikor a látomás
eltűnt, a nővér nagyon megijedt. A püspök mosolyogva hozzá fordult:
"Kedves nővér, hogyan ijedhetett meg ennyire, amikor ilyen kedves
vendégünk volf'.

Május 17-én volt Rómában Kis Teréz szentté avatása. Azon a na
pon Kassán mindenki csodát várt. A beteg állapota azonban egyre
rosszabbra fordult. Nyilvánvalóvá vált, hogy többé nincs emberi re
mény.

A püspök ezen az utolsó napon elbúcsúzott nyolcvanhárom éves
. édesanyjától. Felült betegágvában, megáldotta anyját és meg akarta

csókolni a kezét, de erre már nem volt ereje. Erre édesanyja hajolt
le hozzá, ő csókolta meg a fia kezét. Akik látták a jelenetet, nem
tudták zokogás nélkül megállni.

Május l7-én este fél tizenegykor az Úr Jézus keresztjére szegezve
szemét, utolsót sóhajtott.

Temetése valóságos diadalmenet volt. Utolsó útjára kilenc püs
pök, igen sok pap és sok-sok ezer hívő kísérte.

A kassai dóm sirboltjában nyugszik. Harmincesztendőssírja fölött
ma is ott virítanak a kegyelet virágai, melyeket az őszinte szeretet, a
mélységes hála és a soha el nem műló tisztelet helyez oda, mert sokan
azt hiszik, hogy anagy halottnál is valóra válik sírfelirata: in memoria
erit justus - az igaznak emléke örökké él.
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APÁM EMLÉKÉRE
(Halála 25. fordulójára)

Mennyi levél, a Te írásod!
Gyermekkorodból itt egy arckép:
rámnevetsz szőke kisfiú,
kék szemed boldogan ragyog még.
Itt még diák vagy, ez kispapruhádban
ábrázol, nézlek szívdobogva
s arcra-arc tolul gomolyogva:
ez mind te voltál, mind te vagy,
rég-ismerős, új-ismeretlen!
És mintha élnél, szállsz velem,
vissza édes ifjúkorodba,
- hol annyi boldog perce t éltél
apám -. A zajló, víg Pozsonyba.
S látlak, - mint a versedben írod -:
"Egy gyertyaszálnak fénye mellett,
Atálmodozva, félig ébren, -
Az első, ábrándos szerelrnet;"
Uj kép: ezen már férfi vagy,
csukott és keserű az ajkad,
jaj, hogy meggyötört a világ,
kinok titkos betűi rajtad!
Mennyi írás, kép kedves emlék!
Anyámnak kiildted egykor őket.

Meghaltatok ~ De vágy, remény
lobban hamvából az időnek.

Élesztem a sápadt betűket,

láng csap a parázsló szavakba:
s véremmel telnek a halottak,
szótlan ajkaik máI' susognak,
s látom, látom az ősi várost,
árnyak vezetnek, csontkezek,
köröttük tiint házak, terek,
dús ligetek, patakok, dombok,
ős emlékek, új házcsoportok,
templomok, hidak gyúlnak, érmek,
utcák harsannak, csúcsok, ívek,
tornyok mint tüzes [elenéseie
szállnak, s mintha valósig lenne,
köriilzeng, ami néma, mcssze.
S te ott vagy s a sok régi hangba
anyám szive is beledobben.
s csak ragyogás van, semmi árny nincs,
csupa fény, öröm, mámo1', ú i kinrs,
Cimpa megú,iult szeretet,
s az angyalmosolyú reménység
1'öpíti ifjú lelketek., .
És itt az utolsó felvétel:
se gyönyör, se fájdalom rajta,
fekszel fekete koporsóban
s nem mond semmit a halál. IIag!Jja,
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A TAvOLBÚL

TÖVIS UTCA

hogy sírjak ! Amit érzek,
nincsen neve annak a szenvedésnek.
De ha szivem néha kigyúl:
feltámadtak kiket ezerettem
s szeretek mondhatatlanúl.

Mikes Margit

Cirógatom, becézceteni
a lelkedet,
ember emberhez közelebb
már nem lehet.

Lélek a lélekbe merül,
gyönyör, titok:
ott vagy, én itt, - távol nagyon
s veled vagyok.

Mikes Margit

Megyek, minden olyan, mint tegnap,
itt a kereszt, ott a kopott pad.
Följebb, följebb. Meredek utcák
a fáradtságot visszahozzák
lábaimba. Oh, Tövis utca,
itt mentünk t S mintha ujra szólna
egy hang, a sorsom. Igy beszélt:
"Elveszem tőled a 'reményt I"

Mint a kutya meleg vackába,
a lélel: úgy búvik magába
s visszafelé néz. Oh, Tövis utca,
milyen mosolygó tájra nyilsz:
fehér korlát kerit a mélutol
és a tündöklő messzeséaből
hegyek nyúlnak - emeü.edem 
hidak állnak - közeledem -
a boldogsá.ghoz ? Oh, Tövis utca,
itt mentünk t S ő is itt van ujra t
Mint önmagunk kisértete
imbolygunk, néma, holt zene
dobol, a szivünk dobogása,
megölt szerelme, kihült vágya.
Csönd gl1gg01 támadásra kés,zen,
mindenütt fojtó némaság.
S mögöttem egy halott világ.

Mikes Margit
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Balanyi György

UTOLSÓ NYUGATI KŰVETJÁRÁS
NAGYTATÁRORSZÁGBAN

Pontosan hatszáz évvel ezelőtt, 1356 nyarán követek érkeztek
Firenzéből Avignonba. A követ járás tárgya nem vólt érdekes: a fi
renzei köztársaság és a rimini Malatesta-urak sűrűn megújuló viszályá
nak kiegyenlítésérőlvolt szó, Hasonló ügyek még az avignoni korszak
ban is tucatszámra foglalkoztatták a pápai udvart. Annál érdekesebb
volt a követség vezetőjének, MarígnolliTános bisígnanoi püspöknek,
kevéssel előbb még egyszerű ferences szerzetesnek egyénisége. Bízvást
mondhatjuk őt a kor legviláglátottabb és legtapasztaltabb diploma
tájának, aki mögött akkor már az egész középkor leghuzamosabb és
legváltozatosabb követjárása húzódott meg.

A dolog megértésére tudnunk kell, hogy Piancarpinoi János fe
rences testvér merész karakorumi követ járása után (L. Vigilia,1954.
13-18. 1.) szinte rendszeres diplomáciai kapcsolat épült ki a pápaság
és a roppant mongol birodalom közt. A kölcsönös követküldések elég
gyakran követték egymást. A nagy diplomáciai sűrgölödésben a pápa
ság részéről természetesen a hithirdetés űgye, a mongol birodalom ré
széről pedig az európai műveltség iránti érdeklődés, illetve Turkesz
tán és perzsiai ilkhánok országa esetében az egyre fenyegetőbbé váló
szaracén veszedelem elleni védekezés parancsoló szűkségessége ját
szotta a főszerepet.

A diplomáciai kapcsolatkeresés a XIV. században, az avignoni
pápák korában sem lanyhult el. A virágzó középkor legnagyobb mísz
szionáriusa, a ferences Motecorvinoi János, éppen az első avignoni
pápa, V. Kelemen (1305-1314) uralkodása idején alapította meg a
khanbaliki (pekingi) érsekséget, építette meg az első khanbaliki szé
kesegyházat és püspöki palotát és vetette meg alapját a kataji (kínai)
hierarchiának. A térítés műve éspedig nemcsak a különböző hitű sza
kadárok, hanem a pogányok közt is olyan sikerrel indult meg, hogy a
legszebb reményekre nyílott kilátás. A nagy Dzsingiszkán véréből

eredt császárok változatlan jóindulattal segítették elő János testvérnek
és társainak munkáját. Az utolsó mongol császár, Shun-ti (Togan Ti
mur, 1332-1368) még 1336-ban is fényes követséggel kedveskedett
XII. Benedek pápának. (1334-1342). A követek kétévi bolyongás után
csak 1338-ban érkeztek meg Avignonba, ahol a lehető Iegszívesebb
fogadtatásban volt részük.

Benedek pápa azonnal elhatározta, hogy a követséget követséggel
viszonozza. Követeit ezuttal is a. ferences testvérek közül választotta
és élükre firenzei születésű Marignoll! János testvért állította. A ki
szemelt követek, akiknek sorában egy honfitársunkkal, bizonyos Ma
gyarországi Gergellyel is találkozunk, mindent gondosan előkészítet

tek a nagy útra. így többek között latin grammatikákat - köztük a
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két leghíresebbet: Alexander de Villa Dei Doctrináleját és Béthuni
Eberhard Graecismusát - és más iskolai könyveket is vásároltak.
hogy legyen miből latinra tanítaniok a kis mongol és kínai gyerme
keket. úti podgyászuk legértékesebb részét azonban azok a levelek
alkották, amelyekben a pápa különböző fejedelmek, köztük Károly
Róbert magyar király pártfogásába ajánlotta őket.

Ilyen gondos előkészület után indult útnak János testvér. Termé
szetesen nem egyedül; három követtársán kívül legalább félszáz rend
társa kísérte, hogy útközben segítségére legyenek az igehirdetésben és
a szűkségeseknek mutatkozó missziós állomások berendezésében. A
karaván első útja Nápolyba vezetett, mert ott akarta bevárni a kínai
követeket, akik avignoni látogatásuk után fél Franciaországot bebo
lyongták és többek között VI. Fülöp király párisi udvarában is tisz
telegtek. Mivel kényelmesen és nagy vargabetűkkel jártak, Nápolyt
csak jóval János testvérék után, 1339 március 28-án érték el. Itt Róbert
király nagy kitüntetéssel fogadta, több héten át magánál tartotta s
végül gazdagon megajándékozta őket. így továbbjutásra csak április
dereka táján került a sor. Legközelebbi rendeltetési helyükön, Kons
tantinápolyban 1339 május l-én kötöttek ki. Itt közel két hónapig
vesztegeltek, mert János testvér minden áron meg akarta tériteni a
görögöket. Nagy nyilvános vitát is tartott velük, de természetesen
eredménytelenül, mert mint mondja, a görögök hallani sem akartak a
pápai primátus "elviselhetetlen gőgjének" elfogadásáról. Június 24-én
ujból hajóra szállottak tehát és a Fekete-tenger átszelése után előbb

a krimi Kaffában, a genovai kereskedők főtelepén, azután pédig Taná
ban, a mai Azovban szállottak ki.

Itt már a kipcsaki aranyhorda terűletén. a nagyhatalmú Üzbég
nagykánnak, Batukan nyolcadik utódjának (1312-1342) országában
jártak, aki mohamedán létére - éppen ő nyitotta meg a mohamedán
nagykánok sorát - részben keresztény feleségének, Taydola görög
császárleánynak, részben az országban tetemes számban műkődő fe
rences atyáknak befolyása alatt tűrhető szabadságot biztosított keresz
tény alattvalóinak. Az avignoni pápák természetesen siettek kihasznál
ni ezt a kedvező alkalmat és időről-időre követek, levelek és ajándékok
küldésével igyekeztek ébren tartani a nagykán jóindulatát. Ez alka
lommal is így történt. János testvér az ő, sőt fia, a keresztényekkel
rokonszenvező Janibég (Csinibég) számára is hozott levelet. Legérde
kesebb azonban az volt a dologban, hogy a pápa szűkségét érezte,
hogy követeit külön levélben ajánlja Janibég nagybefolyású tanács
adójának, Magyarországi Illés testvérnek pártfogásába.

A pápai ajándékok, köztük különböző posztóféleségek, orvossá
gok és egy harci mén, nem tévesztették el hatásukat. Üzbég kán egész
télen át magánál tartotta, mindenféle szűkségessel pazarul ellátta s
végül 1340 tavaszán saját költségén és saját lovain Középmongolia,
akkor Csagataj fővárosa, Armalech (Almaligh) felé útnak indította a
követeket. Itt megint hosszabb ideig időztek János testvérék, mivel egy
kevéssel előbb lezajlott véres keresztényüldözés romjait kellett elta-
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karttantok. Az elpusztult misszió új jászervezése után a keletturkesz
táni Tudának, majd a belsőázsiai karavánok középpontjául szolgáló
Camulnak (Hami) vették útjukat. Itt ismét pihentek egy sort, hogy
erőt merítsenek útjuk legnehezebb szakaszának, a Gobi sivatagnak
megjárására. Végre a meséshírű János pap birodalmának, Tenduk
országnak érintésével 1342. augusztus l 9-én, vagyis több, mint három
esztendővel elindulásuk után szerencsésen megérkeztek Khanbalikba.

Bevonulásuk a kőzépkori viszonyokra jellemző módon történt:
elűl vitték a feszületet, utána János testvér lépdelt harminkéttagú kí
séretével; vaalmennyien teljes egyházi díszbe voltak öltözve' és menet
közben a Hiszekegyet énekelték. Shun-i császár nagy tisztelettel fo
gadta öket és alázatosan lehajtott fövel vette János testvér áldását.
Utána fejedelmi módon gondoskodott ellátásukról. Szállást egyik
khanbaliki palotájában rendelt nekik és egyúttal megbízta két főtiszt

jét, hogy mindenben szelgálatára álljanak a messziről jött vendégek
nek. 'És János testvér útleírásában nagy elismeréssel említi, hogy a
főtisztek lelkiismeretesen megfeleltek feladatuknak és még gondola
taikat is kitalálni igyekeztek. Számításuk szerint négyévi ottidőzésük

mintegy négyezer aranymárkájába került a császári kincstárnak, holott
ők Avignonban mindössze másfélezer forintot kaptak az egész követ
járásra.

Egyébként a testvétek teljesen ezabadon működhettek. Nagy vi
tákat állottak a zsidókkal és különböző eretnekfelekezetekkel, de a
pogányok közt is szép eredménnyel működtek. A nagykán fővárosában

egész virágzó keresztény élet pezsdült. Montecorvinoi János székesegy
háza mellett már több keresztény templom állott és a hívőket harang
szó szólította az istentiszteletre. A politikai hatóságok jóindulattal
szemlélték, sőt elősegítették a testvérek serénykedését. A nagy Kubláj
kán (1260-1294) még 1289-ben külön minisztériumot szervezett a
keresztény felekezetek, köztük a katolikusok ügyeinek intézésére. A
nyolc mandarinból, egy titkárből. két irnokból, két tolmácsból és egy
kancellárból álló hivatal kitűnően megfelelt rendeltetésének és min
den tekintetben igyekezett kezére járni a felekezeteknek. Igy például
1314-ben keresztülvitte papjainak adómentességét, hogy "gondtalanul
élhessenek és esdhessék le az ég áldását," Emellett anyagilag is bő

kezűen gondoskodott róluk.
Ilyen kedvező körűlmények kőzőtt gyorsan mult az idő. Már a

negyedik évnek is vége felé jártak, amikor János testvérnek végre
eszébe jutott a házatérésre gondolni. A császár nem szívesen vált meg
tőlük. Mivel azonban látta, hogy eltőkélésük sz ilárd, legalább bőke

zűen gondoskodott róluk. Ellátta őket minden szűkségessel és úgy
intézkedett, hogy egészen országa szélső határáig kétszáz lovas fe
dezze útjukat. A követek mellett nem feledkezett meg urukról sem:
a pápának több mint hatvanezer aranymárka értékű ajándékot kül
dött általuk.

A testvérek ezúttal, mivel a Gobi sivatagon való átkelés a Mon
goIiában kitört zavarok miatt nem látszott biztonságosnak, délfelé,
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Hátsóindiának vették iítjukat. útközben mindenütt a pápa követeit
látták bennük s ennek megfelelöen míndenűttnagy tisztelettel fogadták.
A sok ünneplés miatt csak lassan jutottak előre. Három hónapba tel
lett, míg elérték a birodalom déli határvárosát Zaitont, kínai nevén
Csiuán-Ceut, Itt, miután kellőképen kigyönyörködték magukat az
ottani ferences testvérek három nagy és pompás .kivitelű templomában,
1345.' december 26-án hajóra szálltak és nekivágtak a viharos Indiai
óceánnak. Háromhónapi viszontagságos hajózás után az előindiai

Malabár-parton fekvő Quilon városában, a bors hazájában kötöttek
ki, melynek Iakőssága jobbára nesztoriánus hitű Tamáskeresztényekből

került ki. János testvér itt több hónapra megállapodott prédikálni. De
arra is tudott időt szakítani, hogy a latin szertartású katolikusok
Szent György templomát művészí értékű képekkel ékesítse fel. Hiába,
firenzei vérét és korát - a diadalmasan kibontakozó trecentot nem
tudta megtagadni magában! Ugyanitt azonban súlyos baleset is érte:
némely útonállók, akik szemet vetettek kincseire, gyorsan ható mérget
adtak be neki. Szerencsére életét sikerült megmentenie, de a mérgezés
utókövetkezményeit még sokáig sinylette.

Quilonban és környékén közel másfél évet töltött János testvér.
Már 1347-et irtak, mikor végre felkerekedett. Egyenesen délnek irá
nyozta lépteit és elsőnek Előindia déli csúcsát, a Komorin-Iokot ke
reste fel. Itt Nagy Sándor példájára egy felül keresztben végződő

márványoszlopot állított és azon a pápa és saját családi címere bevé
sésével s ékes latin és hindu szőveggel igyekezett megörökíteni nagy
útjának dicsőségét. Szegény feje szentül hitte, hogy az oszlop az idők

végezetéig fogja hirdetni nevét: erexi ... calumpnam marmoream ...
usque ad [inem mundi dura/uram. Indiából, mint hitte, Sába királynője

birodalmába, a valóságban pedig Jáva mínorba, vagyis Szumatra szi
getére hajózott át, hogy az ott élő kevésszámú keresztényt megvigasz
talja. A királyné igen szívesen fogadta, hosszabb időn át vendégfil lát
ta, mindig alázatosan vette áldását. Közbe-közbe kirándulásokat is
rendeztek a sziget belsejébe. János testvér ilyenkor mindig a királyné
egyik igen értelmes elefántján lovagolt. A szigeten tartózkodásának
köszönhette azt is, hogy a királyné egyik ügyes orvosa végleg kigyó
gyította a mérgezés utókövetkezményeiből.

Szumátra után Ceylon szigetet kerítette sorra a fáradhatatlan
utazó. Szerencsétlenségére azonban a szigetnek azon a részén kötött
ki, melyén akkor bizonyos Coya Joan nevű bitorló gyakorolta a hatalmat,
Ez a minden hájjal megkent útonálló mindaddig nem hagyott neki
békét, míg csellel és erőszakkal - többek között négy hónapig fog
ságban is tartotta - el nem csalta töle azt a tömérdek kincset, melyet
a nagykán ajándékából a pápának vitt. János testvér azonban szeren
csére nem vette túlságosan tragikusnak az esetet. Továbbra is ott ma
radt a szigeten, keresztül-kasul járta és elgyönyörködött a magkapó
természeti szépségeíben, Legnagyobb gyönyörűségét az Ádámhegyben
(Pícco d'Amo, Adams Peak) véleménye szerint a földkerekség legna
gyobb és legmagasabb hegyében találta. Szerinte nyugodtan lehetne
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.Iöldi paradicsomnak is mondani, ha a történeti emlékek nem tiltakoz
nának ellene. Állítása szerint ugyanis az Ádámhegy onnan kapta ne
vét, hogy ősatyánkat az ősbűn elkövetése után az innét mintegy negy
ven olasz mérföldre lévő igazi paradicsomból ide száműzték. Ezért
e bennszülöttek nem is nevezik másként, mint Zindababának, ami a mi
nyelvünkön az atya poklát (infernus patris) jelenti. A bennszülöttek
a hegyek és környéken egészen csodálatos dolgokat mutattak a hiszé
keny testvéreknek; így többek közt Ádám lábanyomát, melyröl azonban
a buddhisták azt állít ják, hogy az ő mesterük nyomta a sziklába,
amikor 999 metamorfozisa után az égbe emelkedett. Azután megmu
tatták neki Ádám házát, melyet nagy kövekből és márványlapokból
minden ragaszték nélkül rótt össze ősatyánk. Azt is mondották neki,
hogy az ő hegyüket nem borította el az árvíz és hogy ők nem Káintól
és Szettől, hanem Ádám többi fiától és lányától származnak és hogy
az özönvízelőtti állapothoz hasonlóan semmiféle húseledelt nem fo
gyasztanak.

Ceylonból ismét Indiába tért a fáradhatatlan utazó. Még éveket
töltött a hatalmas félszigeten és állítása szerint valamennyi tartomá
nyát megjárta. Egészen biztos, hogy hosszasabban időzött a keleti,
úgynevezett Koromandel-parton és elgyönyörködött S. Tomé (Mad
rász) templomában, melyet a hagyomány szerint Szent Tamás apostol
sajátkezűleg épített. Nem puszta dicsekvés tehát részéről, ha a világ
legtudnivágyóbb vándorának állítja magát, mert a világ csodáinak
kifürkészésére előtte senki más annyi időt és fáradtságot nem fordí
tott, mint ő.

De akármilyen kellemesen és változatosan telt az idő, utoljára
mégis csak gondolni kellett a hazátérésre is. Hiszen már a harmadik
lusztrum is múlóban volt, mióta Nápolyban hajóra szállott. Ujból ha
jóra szállott tehát, másodízben is megkerülte a Komorín-Iokot, elha
ladt a Malábári-partkikötöi előtt és az Indiai óceán elhagyása után
a Perzsa öbölbe tért. Itt első állomása az öböl bejáratánál fekvő Or
muz város, az akkori világ egyik leg forgalmasabb kikötője volt, ahol
utazónk állítása szerint a világ összes kereskedői találkozót adnak
egymásnak. Ormuzból Basszorán át Mezopotámiába indult János test
vér, me ly főleg páImákban, olaj és más gyűmölcsfákban és szőlőben
való gazdagságával lepte meg őt. Az Eufratesen hajózfában hosszabb
időre megállapodott Babilon roppant kiterjedésű romjainál és érdek
lődéssei szemlélte meg a bábeli tornyot (Birs Nimrud), mely az ő ide
jében még negyvenhat méter magas volt, ma ellenben már csak tizen
egy méter. Babilonból ellátogatott a kalifák világhíres fővárosába.

Bagdadba, mint ő mondja, Uj babilonba is, mely azonban akkor, az
ilkhánok dulásai óta már csak árnyéka volt a régi magának. Bagdad
ban az Eufratesről a Tigrisre váltott át, hogy Babilon után az óvilág
másik csodavárosának, Ninivének romjait is megszemlelje. Két teljes
hetet töltött ezen a lehangolö tájon s közben kirándult Nebi Yunsba,
ahol Jónás próféta sirját sejti az arab hagyomány és a színarab Mosz
szulba. Mosszulból egy nagy karaván kötelékében indult tovább és
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szelte át a félelmetes assziriai sivatagot. További útja Nisibin, Mar
dinon és Edesszán, a legendás hírű Akbár király városán át Aleppóba
vezetett. Itt már számos európai kereskedővel találkozott, akik azt a
francia nyelvjárást beszélték, mely Ciprus szigetén is divott.

Aleppó után Damaszkuszt kerítette sorra utazónk és onnét már
csak egy ugrás volt a Szeritföld. Szentföldi útjának kiemelkedöbb állo
másai ezek voltak: Libanon, Galilea, Názáret, Szamária, Judea és Je
ruzsálem. Jeruzsálemben rendtársainak a Sion hegyén épült kolostorá
ban szállott meg. De mintha a hosszú út kimerítette volna érdeklődé

sét. A Szentvárosban a ferences kolostoron kivül mindössze a görög
georgiai szerzetesektől lakott Szentkereszt kolostort tekintette meg.
Nem közöl közelebbi részleteket egyiptomi, etiópiai és ciprusi útjá
ról sem. Látszik, hogy már nagyon kívánkozott haza. Teljes tizennégy
évi távollét után 1353. végén látta ismét viszont szűkebb hazáját, a
virágok városát. De alig pihent néhány napot, megint útnak eredt,
hogy Avignonban beszámoljon a pápának útjáról és átadja neki a
nagykán levelét.

Avignonban a meglepetések hosszú sora várta a derék utazót.
Így megtudta. hogya jó XII. Benedek pápa,· aki annakidején útnak
indította, már 1342-ben meghalt, sőt közvetlen utódja, VI. Kelemen
(1342-1352) is jobb hazába tért. így útjáról csak XII. Benedek má
sodik utódjának, az ötödik avignoni pápának, VI. Incének (1352
1362) számolhatott be. De több ismerősével is többé-kevésbbé igy volt.
Azoknak az embereknek nagyrésze, akik annakidején szemtanui voltak
útrakelésének, már kint nyugodtak a csendes temetőkben. Mert az
alatt a másfél évtized alatt, melyet ő úton töltött, Európában a leg
borzalmasabb ragályos betegség, a fekete halál söpört végig és lega
lább egynegyed részét elragadta a kontinens lakosságának. Egész csa
ládok és falvak pusztultak ki. Az irgalmasság cselekedeteit hősi fo
kon gyakoroló koldulórendek természetesen még jobban megsínylették
a vihar tombolasát. A ferencrendnek állítólag minden második tagja
áldozata lett a szörnyű ragálvnak, Emiatt az utánpótlás egyre nehe
zebb lett; a hült nyomokba egyre kevesebben léptek.

Az ilymódon előállott kényszerű zsugorodásnak elsősorban a
missziók látták kárát. Az a hatalmas lendület, amely a két nagy kol
dulórend missziós tevékenységét a XIII. században és a XIV. század
első felében jellemezte s mely a lélekzetelálIító merész vállalkozások
hosszú sorával irta tele a kor egyháztőrténetét, máról holnapra lelo
hadt, sőt hova-tovább egészen kihunyt. A megfelelő utánpótlás hiá
nyában a már meglévő telepeket sem lehetett fenntartani, nemhogy
újak alapítására lehetett volna gondolni. Igya mongolságkét főorszá
gában, a kínai birodalomban és a kipcsaki aranyhorda területén a té
rítés műve egészen elakadt s a térítők után a hívők is elszéledtek, el
kallódtak.

Az igazság érdekében azonban meg kell jegyeznünk, hogy ebbe
a fejlődésbe a politikai viszonyok is erősen belejátszottak. Kataiban
a mongol dinasztia balfogásai: nyomasztó adórendszere, szertelen ide-
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genpártolása és a bennszülött kínai elem háttérbe szorítása, vallási te
kintetben pedig a .buddhizmus erőszakolása keservesen megbosszulták
magukat. Shun-ti császárnak uralkodása vége felé már egyre nagyobb
arányú felkelésekkel kellett küzdenie. A felkelések végre is bukását
idézték elő és 1368-ban a bennszülött Ming dinasztia felemelkedésé
re vezettek. Az új dinasztia pedig azzal kezdte, hogy a Nyugathoz fű

ződő minden szálat elvágott és szinte légmentesen elzárkózott az euró
pai műveltség és keresztény vallás elől. Csak századokkal később, a
Ming dinasztiát 1644-ben felváltó mandzsu Csing-dinasztia alatt vál
tozott meg annyira a helyzet, hogy ismét az elejtett fonál felvéte
lére lehetett gondolni. Az aranyhorda birodalmában viszont az iszlám
előretörése, maj cl kizárólagossá válása retesze1te el a további előre

haladás útját.
Így János testvér útja fényes kezdeti sikerei ellenére távolról sem

járt olyan eredménnyel, mint normális fejlődési menet mellett joggal
várni lehetett volna. így követ járása inkább a földrajzi főlfedezések.

mint térítések történetébe tartozik. Az bizonyos, hogy nagyobb terü
letet járt be, mínt diplomata rendtársai akárrnelyike, akár Píancar
pinoi János, akár Rubruki Vilmos, akár Montecorvinoi János vagy
Pordenonei Odorikus. Külön érdeméül kell említenünk, hogy ő volt
az utolsó pápai követ, aki középkori világszemlélet alapján próbálta
a mongolság erőforrásait belekapcsolni az egyre jobban előretörő

iszlám elleni harcba. Eshát in magnis rebus et uoluisse satesi.

APRILISI FÉNYEK

Olyan vidámak, s olykor oly nagyon
szegények is vagyunk, mikor ebédek
helyett soványra száradt kiflivéget
rágcsálva üldögélünk egy padon
a parkban, hol a percek kék-fehérek,
ha felhők járnak fönn, s egy kisdiák
a zöldrefröcskölt, ráncos, régi fák
arcára véste föl a lány nevét.
S mikor felénk ugrál egy kis veréb,
(oly kócos és vidám, akár az élet,
mikor tavasz van csak, és nincs ebéd,)
bár éhes, Krisztina a kiflivéget
megosztja a madárral is, hiszen
az még talán minálunk is szegényebb.
A tácsányi kis kék es6vizen
mellettünk ácsorog egy napsugárka,
II velünk kacag titokban, úgy hiszem.
Igy üldögélünk négyen, s nagy, kerek
szemekkel bámulnak az emberek;
fütyül rájuk a kis csibész madárka,
s ci napsugár Krisztának vall szerelrnet:
tavasz van, és az utcasarkokon
csodálatos hétköznapok nevetnek.

Szerdahelyi István
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BARÁTOK Irta Gáld Márton

Tehát tudod. Igen, Gyula a II. Sebészeten fekszik. Hogy hogyan tör
tént ? Ezt még el tudom mondani. De hogy én mentettem-e meg az életét?
Erre nem olyan könnyű felelni.

*
Reggel volt. Olyan átlátszóan tiszta és friss volt ez a reggel, mint

egy novellatéma, amit még senki sem irt meg. A parton álltam és elnéz
tem a víz fölött; tűnődve kerestem a jelzőt, amit hozzáilleszthettem vol
na a képhez. De a kép tökéletes volt, a szó véges. Talán a teremtés pil
lanatában lehetett ilyen fenségesen egyszerű és befejezett minden: a
hegy, a víz, a fák, az ég.

Ebbe a reggelbe lépett be Gyula, Mert ez már ő volt: egy távoli
pont a vízen, nem több. De már a diszharmónia. Tudod, hogy ehhez kü
lön is értett: fokozni tudta a saját kellemetlenségét az időpont kényelmet
lenségével. Mire a kertem alá ért s a pontból kibontakozott minden rész
letében a vöröses, kefét idéző fejével, hosszú karjával, erőszakos mozdu
lataival, - mert az evezőkkel is úgy bánt,· mint két gyáva ellenféllel,
- addigra már az epém zöldjén át láttam a reggelt. De odafönn, a kert
ajtóban szívélyes házigazdát talált, az epém helyén egy kézfogást, 
majdnem azt mondtam: baráti kézfogást. Hiszen valamiképpen a barátunk
volt, nem? Talán a sakállal is barátságot köt az ember, ha megérti, mí
lyen veszedelmes lehet ellenfélnek, - hát valahogy így. A hátamat vere
gette a hosszú karjával, és harsogta a "cimborám"-at meg a "hogy vagy"
okat a réztrombita-hangján, mámorosan a saját fölényétől és meg sem
várva a feleletet, lépkedett a kerten át a ház felé, mint akinek kér
deznie sem kell, vajjon kívánom-e, hogy jöjjön és teleharsogja réztrom
bitájával a csendemet. És miket harsogott ez a trombita! Nézd, nem nagy
dolgok: a kerítésemet kontármunkának találta, a lépcsőt nyaktörőnek. az
uberkám satnya volt, a petuniám színtelen. De ezek csak egy nagy mű

vész ujjgyakorlatai voltak: az uborkán tapogatta a hiúságomat, - ár
tatlan futam a réztrombitán, aminek az öblében külön hangerők szunnyad
tak. A házam, - mint sejthettem - a nevetségességig primitív volt.
Ebben már volt valami fenyegető; a nevetségességet rögtön illusztrálta is
a trombita-kacaj, mert ez az volt: kacaj. Az a fajta, amivel nem vitatkozik
az ember. Nem védtem meg az elméletemet, ami ezt a prrmitivséget meg
menthette volna a nevetségességtől. Talán itt vesztettem el a csatát.
De lehet, hogy már előbb, az uborkánál, Vagy a kertajtóban. míkor a
kezemet nyujtottam ? Mindegy. Elmulasztottam a pillanatot, amikor leg
alább védekezhettem volna, ha már a fölény kérdése el is dölt közöttünk
akkor, amikor elvette a bicskámat másodikoskorunkban.

Hol is tartottam? Igen a házam. Nemcsak egészében volt nevetséges,
hanem részleteiben is. Izekre szedte minden gerendáját, az ablakát, a
falait és végül megállt a két képen, amit csak a fal után látott meg, mint
farkas a legjobb-ízű báránykát, amit még nem falt fel. Az egyik: Sándor
öcsém képe volt, a másik: nem is kép, csak egy darab pergamen-papír;
külön kell erről beszélnem. Sándorral hamar végzett; egy halotton ke
vés megölnivaló van már: éppen csak az emléke. Tudod mit mondott?
Hogy nem a kegyeletem, csak az elfogultaágom lógatta oda a falra ezt
a képet. Hősnek látom, holott csak öngyilkos volt, sőt szigorúan véve
őrült, aki öngyilkosságot követett el. Várj, azt is megmagyarázta: miért.
Sándor nem azért rontott be az égő óvóhelyre, hogy megmentse Kovácsék
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kisfiát, hanem halálfélelmében. Van ilyesmi. Gyula megmagyarázta. Lé
lektani jelenség, hogy valaki eljut halálfélelmében odáig, hogy egyszerű

en túl akar lenni rajta. Öngyilkos lesz, mert fél a haláltol. Második napja
hulltak a német bombák a környékre; minden becsapódás halál volt,
vagy az lehetett. Várták. És rnikor a szornszéd ház kigyulladt, Sándor
elébe ment a be nem teljesedett várakozásának. A kisfiú: romantika. Fe
léje szaladt, de nem tudatosan, hanem eszelősen. Ne háborodi fel, te
ott voltál, tudod mi történt. Gyula nem tudja, ő valami mást tud. Az an
gyal szándékát az ördög Iogíkájával látja. Veszedelmes dolog. Néha majd
nem igaz, amit mond, Ez a majdnem annyi, hogy az előjele míndig nega
tív. De ezt meg is kell érteni.

Hogy megvédtem-e Sándort? Nem, legalábbis nem úgy, ahogy gon
dolod: nekihevülten, vörösen izzó szavakkal; nem. De talán majd meg
értesz. Hallgattam. Azt l1ittem, elértünk a magaslatra, ahol már a Gyula
műfaja is képtelen fokozatokra. De tévedtem. A pergamen még hátra volt.

Ezen a pergamen-lapon a 142. zsoltár két sora áll. Én rajzoltam rá,
elég ügyetlen gót betűkkel és én tettem a falra.

"Doce me facere voluntatem tuam
Quia Deus meus es tu."

Két nappal előbb találtam meg ezt a két sort. Tudatosan mondom,
hogy megtaláltam, mert talán éppen annak a percnek a békéje kellett
hozzá, hogy megtaláljam bennem a maga értelmen túli értelmét. Nem
kellett attól tartanom, hogy valaha is elfelejtem ezt a két sort, de a per
gamen mégis kellett. Hiszen érted: Sándor képére sem az emlékezetem
nek volt szüksége.

Hát ezen a pergamenen állt meg Gyula trombitája. "Ö, - mondta
halkan az elragadtatástól, hogy most leleplez, - ó, a kényelmes keresz
tény! Tehát te csak úgy vagy hajlandó engedelmeskedni, ha az Úr előbb
megpuhítja és emészthetövé teszi számodra az akaratát? Taníts meg
engem engedelmeskedni, leülönben azt teszem, amit én akarok. Még fe
nyegetözöl is."

A negatív logika, amiről beszéltem. Ennél ördögibb már csak maga
az ördög lehetett. De legalább nyugodt lehettem, hogy ez a hang már a
trombita legmélyéról jön, kifogyott belőle a szusz, nincs tovább. Nem is
volt. Egy mély zuhanással a csúcsról a faliszekrényem mélységénél kö
tött ki: ott, ahol az élelmemet tartom. Most végre valami emberit mon
dott, valami igazit, olyat, aminek csak egy értelme van. Ezt mondta:
"Éhes vagyok." És hogy mennyire igazat mondott, arról rövidesen meg
is győzött. A szalonnám, kenyerem, paprikám, paradicsomam Gyula mély
ségeiben veszett el. Gyermekkoromban úgy képzeltem. hogy az ember
belülről üres és az első falatok valahová a talpunk belsejébe jutnak. Ez
a képzetem most látható valóságnakfünt. A borosüvegemet is megtalál
ta. Lehettek még kitöltetlen rések Gyula mélységeíben, mert a bor éppen
elfért - talán a karja hosszában.

Azután elment. Előbb megszelídítette az evezőít, ezt a két lázadó
rabszolgát, aztán elmagyarázta. hol tanyáznak és most végignéztem egy
optikai csalódás fordítottját: miképp lesz a vörös kefe-fej ből távoli, fe
kete pont a Duna tükrén.

*
Elment. De nem maradtam egyedül. A kert telítve volt Gyulával. Ott

ült a harsogása a kerítésemen meg a satnya uborkáimon, A házban tö-
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ményen, oldatlan sűrűségben, fülledten állt Gyula emléke. A hatást még
fokozták a beszédes szalonnabőrök, paprikacsutkák, az üres borosüveg.
De ezeket össze lehetett seperni, ki lehetett dobni, megszabadultam tő

lük. Nem erről volt szó, A gyávaságomat nem vihettem ki aszemétládába.
A szó ellen emeled fel a kezed? A jóra való restség is gyávaság. Hogy
házigazda voltam? Jó. De vendég volt-e Gyula? Egy Koch-bacillusnak,
például, talán mégsem mondja az ember, hogy ó bocsánat, csak ön után ...

Lehet, hogy nem is voltam gyáva, de annak éreztem magamat és
nem volt aki felmentsen. Ezekben a percekben megtanultam valamit a
gyávaság lélektanáról. Azt, hogy igazán gyávának lenni: ehhez is kéll
valami ... valami hősiesség. Paradox, persze, de látod, ha valóban gyáva
lettem volna, valamiféle alkut kötök Gyula árnyával, Sándor emlékével,
a 142. zsoltár két sorával, de akkor már egyébbel is. Mert emlékeim nem
álltak meg itt, hanem sodródtak vissza azon a hosszú-hosszú szálon, ami
nek a végén megtaláltam a bicskát, amit másodikos korunkban vett el
tőlem az erősebb jogán. Emlékszel első találkozásunkra? Az intézet fé
lelmes, idegen falai közt első nap megtalálta egymást a kettőnk ijedtsége,
S megtalálta kettőnket Gyula harsány önbizalma. Milyen pontosan fel
ismerte már akkor, tizenkét éves korában, a lehetőségeket, amik két
vidéki kisfiú riadalmában szunnyadnak! A bicskával kezdődött, de em
lékszel például a csere-üzleteinkre ? Nyertünk, - nyerhettünk mi valaha
ezeken a gyerekes kis üzleteken ? A tárgyak majdnem közömbösek vol
tak; a csere alapja mindig Gyula ereje volt a mi ijedelmünk ellenében.
A béka csontvázát is .odaadtuk, végülis, egy törlőgumíért, amiről rögtön
kiderült, hogy csak mázolni tud, törölni a világért sem. A leekénket le
másolta, fiókunkban otthonosan turkált és ha kártváztunk : ő nyert.
Mindhárman jó eredménnyel érettségiztünk, de ha valamiféle mártékegy
séggel ki lehetne fejezni a munkát, ami a hármunk eredménye mögött
volt: Gyula serpenyője meg se billentette volna a miénket. Gyula nem
a tananyaget tanulta, ő azt a látszatot tudta kelteni, mintha tudná. És
később is. Mi az egyetemen ültünk, ő utazott. Hol? Miért? Sohasem ér
tettük pontosan. De az elmult húsz éven át ujra és ujra visszatért hoz
zánk.. Néha évekig is elmaradt, de annál biztosabban tudtuk, hogy jönni
fog, mint a hitelező, vagy a váltóláz. Jött is. Mindig harsogva, mindig
szívélyesen. És mindig azért, hogy megtapogassa gyöngeségünket. Vagy
a maga nem-fogyó erejét?

Ha tudtam volna igazán, a hősiességig gyáva lenni: egyszerre bocsá
tottam volna meg neki az egészet. De nem. Tenyeremben egy húszéves
pofon ébredt fel, szívemben elcsitult haragok, agyamban száz kimondat
lan érv. És vitt, vitt a bizsergő tenyerern, haragvó szívem, lobogó indu
latom, sodort' Gyula után. A kertajtó messze a lendületem után kattant
rá a zárra, én mentem. Tudtam, hol van az a hely, ahol Gyuláék tanyáz
hatnak. Két kilométer sincs ide, ott fogok számolni vele. Egyszerre az
egészért. Ez jó, ez szent harag, - tapogattam az érveimet. mint jó harcos
a kardja élét, - ez küldetés!

Már itt tartottam, a küldetésnél, amikor a füzeshez értem. Valami
megállított. Valami, amit csak félig láttam, mégis rögtön tudtam, hogy
amit látok: szerencsétlenség. A kép egy részét eltakarta előlem egy öreg
fűzfa; hosszú ágai mélyen benyúltak az erősen áradó víz fölé. Az ágak
között egy mozdulatlan csónak. Ki nem köthetett, a part falszerűen ma
gas itt. Elkapta a víz sodra, vagy az ágak akaszthatták meg? Aki eve
zett, nem ismerte jól a terepet, az ágak mögötte voltak: ezekbe ütközött
a lendülete; akkor már azt is tudtam, hogy az evezős: Gyula. Előrebukva,
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eszméletlenül találtam. A hátának csapódó vastag ág a gerincét sértette
meg.

Ugye ismered ezt a pillanatot? A caesura két pillanat közőtt, ami
olyan éles, hogy két darabra hull tőle az életed: az előző megsemmisül,
míndenestül, a következő már tele van új tartalommal. Hogyan lett lobogó
indulatomból a segítség ösztönös mozdulata? Az ilyesmin csak utólag.
csodálkozik az ember. Amit szemem látott, értelmem rögtön feldolgozta.
Ebben a helyzetben semmiesetre sem hagyhattam ott Gyulát; ki tudja
mennyí idő alatt tudok segítséget hozni? Egyedül kiemelni sem tudtam
volna, de - míntha lábam előbb értette volna meg a parancsot. - már
rohantam vissza oda, ahol a lapos partról rögtön a vízbe léphettem. Gá
zolva jutottam el a csonakig. Gyorsan, óvatosan kellett dolgoznom. A csó
nakot kellett kiszabadítanom az ágak közül. Gyula mozdulatlan volt, de
felnyögött, mikor az ág nyomása engedett a gerincén. A csónak egyen
súlyát kellett megtartanom, most ezen mult Gyula élete. Bizonyos, hogy
mégegyszer nem tudnám megtenni. A billegő csónak, a víz sodrása, a te
hetetlen test s hármuk ellen egymagam: a küzdelem olyan egyenlőtlen

volt, hogy engem talán egy légió angyal támogatott. amíg eljutottunk a
lapos partrészig, ahol hozzákezdhettem - legalább a kísérlethez - hogy
Gyulát kiemeljem a partra. Ismered az eszméletlen ember súlyát ? Bár
akkor már nem volt egészen eszméletlen, de segíteni nem tudott magán.
Fájdalma odafeszült minden mozdulatom elé, de a rámnyíló rémülete
bíztatott, sürgetett, hogy segítsek. S a lehetetlen is sikerült: Gyula végre
a parton feküdt. Talán valamelyes enyhülés t hozhatott neki az új hely
zet, mert szemében, a rémület helyén most bátortalanul tapogatózott elő

az értelem. Kinlódva formált valami szó-félét a szája. Közelhajoltam,
hogy megértsem.

"Jó - mondta nagyon lassan, szótagonkínt, - jó, hogy meghallottád,
hogy hívtalak."

A többit tudod. Megkerestem a társait, sátorlapból hordágyat rögtö
nöztünk, bevittük a faluba, mentőkért telefonáltunk.

*
A II. Sebészeten van, igen. I. emelet, 4-es kórterem. Gipsz-ágyban

fekszik. Már tudja, hogy emberi számítás szerint mindkét lábára béna
marad. Ma beszéltem az ápolónővérrel. Nem kérte, hogy bárkit is érte
sítsenek, nincs senki hozzátartozója, - így mondta Gyula, - csak két
barátja van. És üzeni, hogy valami verset kér, - a nővér nem értette
pontosan, - valami verset, ami csak két sorból áll. Nyugtalan éjszakája
volt, hajnaltájt az ügyeletes orvost is felhivták hozzá. Akkor mondta,
hogy nem hisz a gyógyszerekben, de van egy vers; az megnyugtatná.

Bemész hozzá? Itt a pergamen-lap, behoztam. Vidd el neki. Én ma
nem mehetek, sietek Ujpestre. Tudod, ott lakott az a nagybátyám, aki
utolsó éveit tolókocsiban töltötte. Talán megvan még: Gyulának szüksége
lehet rá. Úgy gondolom, ha felgyógyult, hozzám jöhetne. Ha megtanulja
a műszaki rajzot, te majd munkát is hozhatsz neki. Nincs senkije; hallod.
Csak két barátja van.

Te meg én.

*
Hogy én mentettem-e meg az életét? Nem tudom. De aznap este,

mikor hazafelé ballagtam a parton, tudtam, hogy reggeli indulatom láb
nyomain a megtanult Isten-akarat lépked vissza a ház felé.

Doce me facere voluntatem tuam ...
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DALLAM KODGOMOLYAGBAN

Szemhatár nincs a képen,
csak víz. Hajó a vízen.
Korlátnak dőlve baljós
magános férfi: Bartók.

A parttalan Szabadság
emeli már a rabját;
az meg táltos-szemével
távol hazába kémlel.

Fülel egy fojtott dalra
- a tengeren át hallja 
ahogy zengeti tisztán
egy ürögi parasztlány.

BURKUS SIRATASA

Burkus kutyám, Burkus,
fecske után nem futsz

már a Mandulás-tet&n,
míg én a pitypangot,
pimpót, cickatarkat

bokrétának kőtőzőm.

Füttyenthetek százat:
nem repít már lábad,

izgalomtul reszketeg;
nem csaholsz, unszolva
nem csal fel a dombra

meginditó gomb-szemed.

Hogy el kelle válnunk:
becsaptalak ! Amult

tekinteted csontig járt ...
Szioeti, bánatában
meghasadt utánam -

s nincsen, aki megbocsát.

Szedő Dénes

Szedő Dénes
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KATHERINE MAN5FIELD KÉT NOVELLÁJA

A KANÁRI

· .. "Látja azt a nagy kampósszöget ott jobbra aházajtón ? Még most
is alig tudok reánézni és mégsem tudnám elviselni, hogy kihúzzam.
Szeretném elhitetni magammal, hogy mindig ott volt s majd az én időm

után is ott lesz. Néha hallom, amint az utánam következőek mondják :
- "Egy kalitkának kellett függnie ezen valamikor". És ez megvigasztal ;
úgy érzem, hogy így mégsem lesz egészen elfelejtve.

· .. El sem tudja képzelni, hogy milyen csudaszépen énekelt! Nem
hasonlított az más kanárik énekéhez és ez nem csupán az én képzeletem
játéka. Gyakran láttam az ablakomból, amint az emberek megálltak a
kapu előtt, hogy hallgassák, vágy elragadtatva igyekeztek áthajolni a
syríngasövényen - egész hosszú ideig. Azt hiszem, On nevetségesnek ta
lálja - de ha hallotta volna .. , Mert nekem tényleg úgy tűnt fel, hogy
mindig egy teljes dalt énekelt el, amelynek kezdete is, vége is volt.

Például, mikor délután bevégeztern a házimunkámat és átcseréltem
a ruhámat és kihoztam ide, averandára varrásomat, akkor hopp-hopp
hopp, mindig átugrált egyik pálcikájáról a másikra, koppintgatta a rá
csot, mintha magára akarná vonni a figyelmemet, felszippantott egy kis
vizet, éppen úgy, ahogyan a hivatásos énekesek szokták és aztán oly
elragadó dalban tört ki, hogy le kellett tennem a tűmet, amíg hallgattam
őt. Nem tudom ezt leírni, mennyire szeretném, ha tudnám! De mindig
ugyanígy volt, minden délután és úgy éreztem, hogy minden hangjegyét
megértem.

· .. Szerettem őt. Oh hogyan szerettem! Valószínűleg nem is nagyon
számít az, hogy mit szeret az ember ezen a' világon. De valamit szeretnie
kell az embernek. Persze mindig itt volt az én kis házam és kertem, de
valamiért az sohasem volt elég. A virágok is csodálatosan megfelelnek,
de azok nem vonzódnak hozzánk. Azután az esti csillagot szerettem. Ugye
együgyűen hangzik? Naplemente után mindig kimentem a hátsó udvar
ba és vártam, amíg átragyogott a sötét gummifán. Azt szoktam suttogni:
- "Itt vagy drágám ?" - És ettől a pillanattól fogva úgy tűnt fel nekem,
hogy egyedül csak rám ragyog. Úgy látszott, mintha megértené ezt ...
Valamit, ami a vágyódáshoz hasonlít és mégsem vágyódás. Vagy bánat?
- igen, inkább bánathoz hasonlít. És mégis, bánat ... miért? Nekem
inkább háládatosnak kell lennem.

· .. De azután, hogy ő az életembe jött, elfelejtettem az esti csillagot:
nem volt rá többé szükségem. De olyan furcsa volt! Mikor a kínai oda
jött az ajtómhoz az eladó madarakkal és felemelte őt parányi kalitkájá
val, ahelyett, hogy nyugtalanul verdesett, csapkodott volna a szárnyával,
mint azok a szegény kis sármányok, halkan, finoman csirpentett egyet
és én azon kaptam rajta magamat, hogy éppen azt suttogöm neki, amit
a gummifa fölötti csillagnak szoktam: - "Itt vagy drágám !" Ettől kezd
ve az enyém volt.

Még most is meglep, ha ráemlékezem, hogyan csatlakoztunk egymás
életéhez ő és én. Abban a pillanatban, amikor reggellejöttem és levettem
kalítkájáról a kendőt, mindíg egy álmos kis hanggal üdvözölt. Tudtam,
hogy ez annyit jelent: - "Asszonykám ! Asszonykám !" Azután kiakasz
tottam kalitkástól ide, a külső kampósszőgre, amíg a három fiatalembe-
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remet megreggeliztettem. Sohasem hoztam be addig, amíg ismét miénk
nem volt a ház. Mikor aztán készen voltam a mosogatással, valóságos kis
mulatság következett. Az asztal egyik sarkán kiterítettem egy ujságpapi
rost és ráhelyeztem a kalitkát. De ekkor olyan kétségbeesetten szekott
verdesni a szárnyaival, mintha nem tudná, hogy mi is következik. 
"Igazi kis színész vagy!" - pirongattam meg míndig. Osszekapartarn a
rekeszt, meghintettem friss homokkal, megtöltöttem magocskákkal és
vízzel a vályúcskákat és a rácsok közé beszorítottam egy kis pipehúrt.
Egészen bizonyos vagyok felőle, hogy megértette és méltányolta ennek a
kis teljesítménynek minden részletét. Tudja, feltűnően tiszta természetű

volt. Soha egy petty sem volt a pálcikáin. Csak látnia kellett volna, meny
nyíre élvezte a fürdőjét, hogy megértse, hogy a tisztaság valósággal szen
vedélve volt neki. A fürdőjét tettem be utoljára. És abban a pillanatban
egyszerűen beleugrott. Először egyik szárnyát rezegtet te bele, azután a
másikat, majd a fejét buktatta le és locsol ta meg amelltollait... Víz
csöppek fröccsentek szanaszét a konyhában, de még mindig nem akart
kijönni. Mindegyre mondtam neki: - "Na most már elég volt! Csak mu
tógatod magadat." És végül - hopp - kiugrott és egy lábon állva, cső

rével csípkedve. kezdte magát szárítaní. Végül jól megrázkódott, egy
szárnycsapás, egy csirpelés és ujjongva nyilt fel a torka. - 'Oh ha csak
felidézem is, nehéz elviselni. Ilyenkor mindíg a késeket tisztogattam. És
szinte úgy tűnt fel nekem, mintha a kések is énekeltek volna, amikor
fényesre dörgöltem őket az asztalszélen.

. . .. Pajtás, élettárs. Látja, ez volt ő számomra. Tökéietes társ. Ha
majd Önnek is egyedül kell élnie, akkor majd megérzi, hogy rnilyen
nagy kincs is ez! Itt volt persze az én három fiatalemberem. akik min
den este megjöttek vacsorára és néha még azután is az ebédlőben marad
tak, hogy elolvasták az újságjaikat. De nem várhattam el tőlük, hogy
érdekelje őket az a sok apróság, amik az én napomat kitöltötték. Miért
is érdeklődtek volna? Hiszen senkisem voltam a számukra. S valóban
egy este meghallottam, amint a lépcsőn azt mondták rólam: - "A Madár
ijesztő". Nem baj. Nem tesz semmit. Egyáltalán nem. Teljesen megértet
tem. Minek törődnék vele? Hiszen ők fiatalok. De azért emlékszem, olyan
leülönösen hálásnak éreztem magamat, hogy nem voltam teljesen egyedül
ezen az estén. Mikor a fiatalok elmentek szórakozni, megmondtam Neki:
- "Tudod, minek nevezték el az Asszonykádat ?" - Es ő oldalra hajtva
pici fejét, reám nézett ragyogó szemeivel, míg csak nem tehettem mást,
nevetnem . kellett. Úgy látszott, mulattatta őt.

Tartott már valaha madarat? Hogyha nem, akkor mindennek való
színűleg túlzásnak kell hangzania. Altalában azt hiszik, hogy a madarak
szívtelen, hideg kis teremtések és nem hasonlíthatók a kutyák és macs
kákhoz. A mosónőm minden hétfőn csodálkozik, hogy rníért nem tartok
"egy csinos Fox-terrtert". - "Nincs felvidító, kisasszony, egy kanáríban"
- mondja. Pedig nem igaz, rettenetes hazugság... Emlékszem egy éj
szakára. Irtózatos álmom volt - az álmok néha szörnyen kegyetlenek.
Még akkor sem tudtam túltenni magamat rajta, amikor felébredtem.
Igy hát fölvettem valamit a hálóköntösömre és lementem a konyhába
egy pohár vízért. Téli éjszaka volt és erősen esett. Valószínűen még fél
álomban voltam, mert a konyha ablakon át, amelynek nincs függönye,
úgy tűnt fel, hogy a Sötét kémkedve lesett be. Es hirtelen elviselhetet
lennek; éreztem. hogy nincs senkim, akinek megmondhattam volna: "Oh
olyan félelmes álom volt !" vagy ... vagy: "Rejts el engem a Sötét elől !"
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Egy pillanatra még az arcomat is eltakartam. És ekkor egy kis "Sweet !
Sweet!" hangzott, mintha azt mondaná: "Édes! Édes!" - Kalitkája az
asztalon állt és a kendő annyira félrecsúszott, hogy a fény a hasítékon
átragyoghatott hozzá. "Édes! Édes l" - mondta a drága kis fickó ujra
Lágyan, mintha azt mondaná: - "Itt vagyok, Asszonykám ! Itt vagyok !H
És ez oly gyönyörűen vigasztaló volt, hogy szinte sírtam.

,;. :F:s most elment. Nem kell többé nekem sohase más madár, sem
semmiféle más kedvenc háziállat! Hogyan is kellene! Amikor megtalál
tam a hátán fekve, elhomályosult szemmel, összeszorított karmocskákkal,
amikor elgondoltam, hogy többé sohasem halihatom az én kis drágámát
énekelni, akkor mintha valami meghalt volna bennem. A szívernet üres
üregnek éreztem, mintha az ő üres kalitkája lenne. Hiszen majd túl
leszek rajta. Természetesen. Kell! Idővel az ember mindenen túlteszi ma
gát. :F:s míndig azt mondják, hogy nekem olyan derűs kedélyern van. Tel
jesen igazuk van. Köszönöm Istenemnek, hogy ilyennek teremtett.

; , . Mégis, anélkül, hogy betegesen érzékenykedő lennék és útat hagy
nék az... az emlékeknek és így tovább, be kell vallanom, úgy tűnik fel
nekem, azóta, hogy valami búskomorság van az életben. Nehéz szavakba
foglalni, hogy mi is az ? Nem bánatnak érzem, ahogy míndnyájan ismer
jük, ami betegségre, szegénységre, halálra hasonlít. Nem, valami másféle.
Itt van, mélyen belül, mélyen belül, része az embernek, olyan mint az
ember lélekzete. Bármennyire keményen is dolgozom, bármennyire is
kifárasztom magamat, csak egy pillanatra kell megállnom és már érzem,
hogy itt van, várakozva. Gyakran szeretném tudni, hogy vajjon mindenki
hasonlóan érez-e? Az ember sohasem tudhatja. De nem különös, hogy
még az Ö édes, vidám, kis énekében is éppen ez a ... szomorúság volt?
- Ah, ugyan mi is volt az, amit hallottam?

TEvES eIM

"Két fordított, két síma, szálatatűelé és köss kettőt egybe." Mint
egy régi dalt, mint egy dalt, amelyet oly gyakran dalolt, hogy már a lé
lekzése is ének volt számára, mormolta a kötésmintát, Egy újabb mel
lény, mely már szinte be volt fejezve a missziós csomag részére.

"A maga mellényeit, Beanné asszony, nagyon szívesen látjuk. Nézze
ezeket a szegény parányi csöppségeket. még csak egy foszlány sincs raj
tuk." És a missziós nővér fotografiákat mutogatott neki azokról a visz
szataszító kis fekete [ószágokról, citrom-formájú hasacskaikkal .. ;

"Két fordított - két síma." A kötés leesett az ölébe; mélyet, hosszat
sóhajtott és azután újra fölvette a kötést és megint elkezdte. Mire gon
dolt, amikor így felsóhajtott? Semmire. Ez már csak olyan szokása volt.
Mindig sóhajtozott. Különösen, ha a lépcsőkön ment fel és le, megállt,
egyik kezével felfogva a szoknyáját, másikkal akarfán, reábámult a
lépcsőkre és sóhajtott.

"Szálatatűelé".. ; Az ebédlőablaknál ült, szemben az utcával. Ke
serű őszi nap volt; a szél úgy rohant végig az úton, mint egy sovány
kutya; a szemközti házak úgy néztek ki, mintha egy nagy idomtalan olló
vágta volna ki őket és aztán a szürke ég papírjára ragasztották volna fel.
Még egy lelket sem lehetett látni.

"Köss kettőt egybe !" Az óra hármat ütött. Csak hármat? Máris fél
homály volt; szürkület öntötte el a szobát, nehéz, púderszerű szürkeség
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borult a bútorokra, vonta be hártyajával a tükröt. Most a konyhaóra is
elütötte a hármat - két perccel később - mert az ebédlőóra volt az,
amit beígazítottak, Egyedül volt a házban. Dollicas bevásárolni ment;
már háromnegyed kettőkor elindult. Mind lassúbb és lassúbbá vált, tény
leg. Mit is csinálhat ennyi ideig? Mégsem tölthet el az ember egyetlen
egy csirke vásárlásával ennyi időt! ... És oh, az a szokása, hogy mindíg
leejti a tűzhely gyűrűjét, amikor tüzet csinál! Előrebiggyesztette alsó
ajakát, ahogyan az utolsó harmincöt évben míndíg előrebiggyesztette,ha
Dollicasnak erre a szokására gondolt.

Ekkor tompa zaj hangzott be az utcáról, lovak patáinak zaja. Előbb
rehajolt, hogy lássa. Istenem l Temetési menet! Elől az üveges kocsi,
fürgén gurulva, belsejében a fénylő, lakkozott koporsóval (de még koszo
rúl nélkül), három ember a bakon, három a kocsi hátulján állva, azután
nehány hintó, némelyik fekete, némelyik barna lovakkal. Az út felpor
zott, félig elrejtve a menetet. Végígkutatta a szemköztí házakat, hogy
lássa, melyiknek vannak lehúzva a függönyei? Milyen iszonyú kínézé
súek is ezek a férfiak! Nevetgélve, tréfálkozva. Egyik oldalra támaszko
dott és kifúj ta az orrát a fekete kesztyűjével - borzalmas! összegyűrte a
kötését és belerejtette a kezeit. Dollicas biztosan tudni fogja;.; Na most
elindultak ... Nem a szemközti oldalra;;.

Mi volt ez? Mi történt? Mit gondolhatnak ? Istenem! Segítség!
öreg szive felszökkent, mint egy hal, aztán lezuhant, amikor az üveges
kocsi a kapuja elé hajtott és a legszélső ember lemászott a bakról. Le
ugrottak a hátulsók is és a legmagasabb közülök. meglepett pillantással
az ablakaira, gyorsan, alattomosan jött fölfelé a kerti ösvényen.

"Ne l" - nyögte -. De igen, a kopogtató leesattant és ez egy pilla
natra teljesen megbénította. Levegő után kapott, nagy, hideg borzadás
az ember egy lépést hátrál és ujra - ez a zavart tekintet a függönyökre
futott végig rajta és bennemaradt a térdeiben és kezeiben. Látta, hogy
- de aztán ...

"Nem !" - nyögte és botorkálva, a bútorokba kapaszkodva igyeke
zett az ajtó felé, míelőtt a kopogtató ujra ~ppanna. Kinyitotta. Álla re
megett, fogai vacogtak ; de valahogyan mégis csak kínyögte: - "Téves
cím !"

Oh ! Az ember megütközött. És amikor Beanné vísszalépett, meglátta
a férfi mögött a fekete kalapokat, összecsoportosulva a kapuban. "Eltévesz
tettük 't" - dörrnögte a férfi. Beanné csak bólintani tudott. Be akarta
csukni az ajtót, amikor a férfi kabátzsebéből kihalászott egy fekete, sár
garézveretes zsebkönyvet és gyorsan kinyitotta: - "Nem. Hát ez nem a
Shuttleworth Tér 20-as szám ?"

"U-utca! A t-tér a sarkon túl." - Keze fölemelkedett, hogy megmu
tassa, de remegett és lehanyatlott.

A férfi megemelte kalapját, Beanné pedig bezárta az ajtót és neki
támaszkodott, azt nyöszörögve a homályos hallban : - "Eredj innen!
Menj el!"

Kloketi-klokk-klokk. Klak! Klak! Kloketi-klok-klok-klak! - hang
zott kívülről, aztán egy halk Klak! Klak l és utána csönd. Elmentek, el
tűntek. De Beanné még mindig ott állt nekitámaszkodva az ajtónak, be
lemeredve a hallba, rábámulva a fogasra, mely nagy tengerirákra hason
lított, kalaptartó csápokkal. De semmire sem gondolt; még csak arra sem,
ami történt. Olyan volt, mintha beleesett volna egy mély verembe, mely
nek falait sötétség alkotta ...
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Mély, belső megrázkódtatással tért magához, amikor meghallotta, hogy
a kerti ajtó becsapódott és gyorsan, rövid lépések csikorogtak a kavicson ;
Dollicas volt, aki körülsietett a hátsó ajtóhoz. Nem szabad Dollicasnak
őt itt találnia! És inogva-írnbolyogva, mint egy gyertyaláng, visszatért az
ebédlőbe, ablakmelleti székébe.

Dollicas már a konyhában volt. Klang! esett le a rácsra az egyik
vasgyűrű. Azután a hangja: - "Mindjárt odateszem a teáskannát, asz
szonyom!" Mióta egyedül maradtak, hozzászokott Dollicas, hogy egyik
helyiségből a másikba kiabáljon. Az öreg hölgy köhögött, hogy megerősítse

magát: - "Kérlek, hozd be a lámpát l" - kiáltotta.
"A lámpást?" - Dollicas átjött a folyosón és megállt az ajtóban. 

"Miért? Hiszen csak négy óra van asszonyom!"
"Nem tesz semmit." - válaszolt Beanné kedvetlenü!. - "Hozd be l"

- Es egy perccel később megjelent az öreg cseléd, mindkét kezében hoz
va a nyájas lámpát. Valahányszor behozott valamit, széles, puha arca
olyan volt, mintha alvajáró lenne. Letette az asztalra, lejjebb csavarta
a lámpabelet, feljebb emelte és ujra lecsavarta. Azután kiegyenesedett
és asszonya felé tekintett.

"Mi az asszonyom, amin ott tapos?"
A missziós mellény volt.
"Ejnye! Ejnye!" - Miközben Dollicas felszedegette, azt gondolta:

- "Elaludott az öreg hölgy. Még most sincs egészen ébren." Valóban az
öreg hölgy kábultan, üvegesen nézett maga elé és mikor kézbevette a
kötést, egyik tűt kihúzta a szemekből és kezdte fölfejteni, amit eddig
kötött.

"Ne felejtsd el a szerecsendiót !" - mondta. Hangja szárazon, véka
nyan csengett. A mai-vacsorai csirkére gondolt. Dollicas megértette és
válaszolt: - "Nagyon helyes, fiatal jószágot hoztam." És lehúzta a füg
gönyöket, mielőtt visszatért volna a konyhába.

(Fordította M a lom v i z i M a g d a)

HA KESERO'SIW ...

Ha keser:úség ostromol?Ja
tör ellened: úgy hömpölyög
s pusztítana, tüdődbe rncrre,
akár a fojtó, nagy ködök.
A lelket gyötrő szomorúság
mily szívósan verekedik,
hogy rontsa benned a valóság
összes szelíd, jó képeit!

Nem látod mindig torz valóját,
néha álcázza fegyverét,
s beléd rejtené háborúját,
hogy rontsa mások életét;
mert aki él, nemcsak magának
boldog vagy elkeseredett,
s akaratlan is másra támad,
aki úgy érzi, elveszett.
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Küzdök olyankor két ma?·okkal ...
Segítsetek majd emberek,
jó szóval, tiszta mosolyokkal,
- magatokat is véditek.
Gondoljatok csak sorsotokra:
ha szép ís, j6 is életed,
anyád megőszült tán a gondba,
és a halál küzd ellened ...

Istenem, mindig védj meg cn"em,
a keserűség eHen is.
Légy jelen jobban életemben,
erősíts most is. akkor is.
Bátrabban éljek, dalosabban,
niqabban. járjam utaid,
mint a madár a kék magasban
ha Idfe~ziti szárnyait.

Cs anád Béla



ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid.

Milyen mértékben fejezte ki a gó
tikus művészet a maga korát és mik
voltak azok a történeti erők, ame
lyeket kifejezett? Mint Louis Gro
decki rámutat a Critique számára
írt tanulmányában, ez a kérdés áll
ma a gótíkára vonatkozó kutatások
előterében. A kérdés korántsem
egyszerű, mert ahhoz, hogy vála
szolhassunk reá, előbb azzal kell
tisztába jönnünk, hogy mit értsünk
ebből a szempontból történeti ko
ron és erőkön. Bizonyos általános
környezetet s az emberi törekvé
sek valami kiegyensúlyozott átla
gát? Vagy a bölcseleti, vallási, il
letve politikai gondolkodás vala
mely sajátos formáját? Vagy in
kább a társadalmi szervezet sajá
tos állapotát, benne azoknak a sze
mélyeknek anyagi helyzetét. akik
megrendelték ezeket a műalkotáso

kat, valamint azokét, akik készítet
ték?

Hogy rnennyire fontos ez a tisz
tázás - hangsúlyozza Grodecki -,
nyomban szemünkbe tűnik, ha elő

vesszük E. Panofsky 1951-ben "Gó
tikus építészet és skolaszticizmus"
címmel megjelent könyvét, amely
ben a szerző a gótikus építészet és
a thomista bölcselet szoros kapcso
lata mellett érvel. Panofsky szerint
a "Summa" és a katedrális meg
egyezik egymással "gondolati for
máiban", mert abban az igyekezeté
ben, hogy "értelmes együttest" ké
pezzen, mind a kettő szigorúan kű

Ionválasztja II részeket, világosan
feltünteti a részek hierarchiáját és
dialektikusan oldja fel az ellenté
teket. De mennyiben volt ez a szá
zad irányító gondolata? - teszi
fel a kérdést Grodecki. Mennyiben
volt beavatva a művész ebbe a
módszertanba, amely a XIII. szá
zad szellemi életének egy speci
alizált ágát jellemezte? Ha tehát
a szintézis bizonyos fokán méríe
gelhetjük is Panofsky elméletét,
nyilvánvaló, hogy alapjában csak

a szemlélődés egyik nagyon szép
lehetőségének tekinthetjük, mert
végeredményben csupán szimboli
kus összefüggést létesít az alkotás
két területe között.

Egy másik kutató, H. Sedlmayer,
akinek könyvét "A székesegyházak
keletkezése" címmel 1950-ben adták
ki Zürichben, a gótikus építészet
ben és a művészetekben, amelyeket
ez az építészet magával hozott, egy
bizonyos liturgiának, helyesebben:
a hagyományos liturgia bizonyos
felfogási módjának megnyilvánulá
sát véli felfedezni. Ennek a felfo
gási módnak, amelyet ő "ágostoni
misztikának': nevez, szinte titkos
szimbolizmusával szeretné Sedl
mayer magyarázni a gótika egyes
vonásait. Megint csak olyan kísér
lettel állunk tehát szemben, amely
a művészetet a kor szellemi életé
nek egy specializált ágába akarja
belegyökereztetni, holott ezen a
teljesen zárt területen csak a kivé
teles tanultságú emberek és egy
házi szónokok birhattak jártasság
gal. Már pedig Grodecki szerint
semmiképen sem ezeké lehetett a
döntő szó a kor arcának meghatá
rozásában.

Grodecki úgy hiszi, hogy még
mindíg közelebb jutott a valóság
hoz Emile Male, aki lB96-ban meg
jelent könyvében Vincent de Beau
vais "Speculum májusv-ának se
gítségével próbált behatolni a XIII.
század Ikonográfiájának és vallá
sos művészetének szellemébe. Vin
cent de Beauvais domonkosrendi
szerzetes volt, s ebben a papoknak
szánt enciklopédia-féle munkájá
ban, amelyet 1247 és 1259 között
írt, kereken 450 szerző 2000 műve

illapján a kor egész tudását kíván
ta rögzíteni. Male ezt {l részben tu
dós, részben népies összegezést úgy
fogta fel, mint a XIII. század "át
lagos gondolkodását", amely a mű

vészetekre is rányomta bélyegét.
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Nem kétséges azonban - álla
pítja meg Grodecki -, hogy az
ilyenfajta általános jellegű vizsgá
lódások csak akkor érhetnek vala
mit, ha egyidejűen figyelemmel
vannak azoknak a régészeti és tör
téneti kutatásoknak az eredményei
re is, amelyek e rnűvészet tisztán
iormai és technikai oldalát tekin
tik tárgyuknak. vagyis azt, ami va
lóban autonóm benne. Hasonlókép
pen szükséges az is, hogy a góti
kus művészetet, bármilyen nehéz
ségekbe ütközzék, belehelyezzük a
középkor gazdasági és szociálís vi
szonyaiba. Gyümölcsözően ugyanis
csak akkor elmélkedhetünk arról,
hogy mi a történelmi jelentésük
ezeknek a művészí alkotásoknak,
amelyek ma a legközvetlenebb, leg
hozzáférhetőbb és leghitelesebb do-
kumentumai a középkori civilizá
ciónak, ha már fényt derítettünk
keletkezésük valamennyi emberi
feltételére. Utóbbi cél érdekében
alulról felfelé kell haladnunk. Meg
kell ismernünk a munkás, a kőfa

ragó, az építész helyét az akkori
társadalomban, elemeznünk foglal
kozásuk sajátosságait, az anyagi és
technikai kényszerűségeket. a kö
rülményeket, amelyek között dol
goztak. Felelnünk kell arra, hogy
pontosan ki és milyen módon irá
nyította ezeket a vállalkozásokat, ki
határozott a programról és az anya
gi ügyekről. Meg kell kérdeznünk,
hogy mi lehetett a része a teoló
gusnak, a közigazgatásnak, a tech
nikusnak és a művésznek ezekben
a kollektív munkákban, amelyek
nek megvalósításán nemzedékek
fáradoztak.

Mert hogy mílyen tévedésekbe
eshetnek egyébként kiváló történé
szek is, ha elhanyagolják a most
felsorolt kérdések vizsgálatát, mu
tatja R. S. Lopez tanulmánya is,
amely az "Annales d'histoire éco
nomique et sociale" 1952-es köte
tében látott napvilágot. Lopez ab
ból a sokszor szóvátett megfigye
lésből indul ki, hogy a gótikus szé-
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késegyház a maga túlméretezett
nagyságával és pompájával kirívó
ellentmondás volt a városok, gyak
ran igen közepes városok gazdasági
helyzetéhez és anyagi forrásaihoz
képest. Hogyan birkózhatott meg
például az 5000-nél is kisebb lélek
számú Chartres lakossága a ka
tedrálís építésével? S különösen az
északfrancia városok, Laon, Ami
ens. és Reims esetében Lopez úgy
véli, hogy gazdasági megrekedésü
ket vagy éppen hanyatlásukat a
székesegyház okozta, amelynek épí
tése aránytalanul nagy erőfeszíté

seket kívánt. Ezzel szemben a fla
mand vagy olasz városok, amelyek
nem estek áldozatul hasonló taná
csi vagy püspöki "megalomániának",
jóval könnyebben fejlődhettek.

Végtére is az ilyen monumentális
vállalkozások gazdasági tények vol
tak és hatalmas költségekkel jár
tak, aminek vissza kellett hatnia a
városok pénzügyi mérlegére és tár
sadalmi életére. Mert hiszen
emeli ki Lopez - a jámbor legen-·
dák és a krónikások meg történé
szek túlzásai közé kell sorozni azt,
hogy ezek a katedrálisok az egész
nép önzetlen munkájából keletkez
tek volna, amelynek egyetlen haj
tója a hit lendülete volt.

Az igazság azonban az - álla
pítja meg Grodecki -, hogy éppen
Franciaországban, de Angliában és
Németországban is, ezeknek a vál
lalkozásoknak pénzelése teljesen
független volt a városi keretektől.

Egyedül Itáliában, jelesen Firenzé
ben találunk példát arra, hogy a
tanács veszi kezébe az építkezést
és a költségek fedezése céljából
adókat vet ki a lakcsságra. Lopez
tévedései tehát nyilvánvalóak mind
a tényeket, mind a következtetéseit
illetően. S ha e tekintetben merül
hettek volna fel még kétségek, vi
lágosan eloszlatták most L. F. Salz
man és P. du Colombier publíká
ciói, amelyek megérdemelt feltű

nést keltettek.
Salzman közel húsz évi búvárko-



dásának eredményeit foglalta ösz
sze könyvében, amely "Építkezés
Angliában 1540-ig" címmel Oxford
ban jelent meg. Grodecki szerint e
pillanatban talán a legmegbízha
tóbb és leghasznosabb eligazítás a
gótika tanulmányozásához. Csak
néhány kiragadott kérdés azok kö
zül, amelyek szerepelnek benne: az
építész helyzete, a kőművesek hi
vatási szervezete, az árak és a pénz
források, a szállítás szervezete, a
kőbányák művelése, a kisegítő mes
terségek, mint az üvegeseké. ková
csoké és ácsoké, állványozás, eme
Iőgépek, szerszámok. P. du Colom
bier, aki "A székesegyházak épí
tése" címmel Párisban hozta nyil
vánosságra munkáját, elsősorban az
idevágó nemzetközi könyvészet
adattengeréből igyekezett kihámoz
ni a lényegeseket, de az így kiala
kuló képhez hozzádolgozta a saját
kutatásait is. Könyvének tagolása:
a feladatok, a megbízás és irányí
tás, a mesteremberek, az építész, a
szobrász, Grodecki annyira helyes
nek találja ezt a felosztást, hogy
egyben míndjárt Salzman művének

ismertetéséhez is alapul veszi.

Nézzük tehát elsőnek a feladato
kat. Ezek valóban túlméretezettek
azok számára, akik vállalják, apró
városkákban, olyan lakosság köré
ben, amelynek életszínvonala álta
lában alacsony. Igy talán nem is
az a csodálatos, hogy anagy szé
kesegyházak mind befejezetlenek
maradtak, hanem az, hogy meglé
vő nagyságukat egyáltalán elérhet
ték. Honnan fedezték a költsége
ket? Olykor, de csak kisebb há
nyadukban, a fejedelmi vagy kirá
lyi kincstárból; gyakran, de akkor
sem kiadósabb mértékben, vala
melyik püspök vagy hűbérúr ma
gánpénztárából, avagy a káptalan
nak, a katedrális igazi "tulajdono
sának" ingatlan-jövedelmeiből. A
fedezet zömét azonban mindannyi
szor a hívek adományaiból terem
tették elő. Ebből a célból a püs
pökség vagy az .egész tartomány te-

rületén külön templomi perselye
ket állítottak fel. Ehhez járultak
azok az adományok is, amelyek hí
resebb ereklyéknek vándoroltatásá
val, nem egyszer külföldi vándorol
talásával kapcsolatban folytak be,
mikor is az adakozók külön pápai
búcsúkban részesültek. Salzman és
Colombier a bevételek gyarapításá
nak érdekesebb médjaira is tud ese
teket. Ilyen volt a többi között a
kamatvételi tilalomnak konkrét
személy javára való felfüggesztése,
vagy a zarándoklásnak pénzben
való megváltása. Mindezek a for
rások azonban, amelyek hol bősé

gesen buzogtak - főleg a vállalko
zás megkezdését kisérő első fellel
kesedés idejében -, hol nagyon is
gyéren csörgedeztek. semmiképen
sem biztosították a munkálatok
tervszerű és szabályos menetét. E
nagy építkezések míndegyíkének
történetében találunk szerenesés
időszakokat, amelyeket a gyors, sőt

csodálatosan gyors teljesítmények
jeleznek. de találunk szerencsétlen
időszakokat is, amikor még a kar
bantartásra és a legszükségesebb
javításokra sem futja.

Az építési költségek, bármennyit
is beszélünk egyébként a középkori
olcsóságról, igen magasak voltak.
Colombier is, meg Salzman is az
anyagok szállításában látja a drá
gaság legfőbb tényezőjét. Ha a kő

bánya csak 15 kilométerre feküdt
az építkezés helyétől, akkor már
egy köbméter kő odavitele teljes
napjába került egy ökrös szekérnek.
Az építészek pedig csak igen jó mí
nőségű anyagót használtak, amelyet
nem ritkán nagyon nagy távolság
ból kellett hozatniok. Troyesba a
székesegyház kövei Tonnerre-ből

érkeztek, Angliába gyakran Nor
mandlából. Yearmouthban az épí
tőanyag beszerzési árát megnégy
szerezték 1289-ben a szállítási költ
ségek. Chartres esetében ugyan fel
szólították az odazarándokló híve
ket, hogy a zarándoklást kössék
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.össze mindjárt ingyenes anyagszál
lítással, a legtöbbször azonban itt
is meg kellett fizetni a fuvart. Szo
kás volt, hogy az építkezés maga
vásárolt igavonó állatokat és csak
a kocsisokat szegödtették. akik nap
számot kaptak.

A segédmunkások, kőművesek,'

Jq;í!aragók és ácsok bére sem jelen
tett elhanyagolható összeget.
Ugyanígy a kovácsoké sem, akiknek
szakadatlanul pótolniok kellett a
gyorsan elhasználódó szerszámokat.
Éppen ezért ritkaság, hogy egyide
jűen sokan dolgoztak volna a hely
színen. Egészen kiugró eset a car
navoni, ahol 1295-ben 538, és a
windsori, ahol 1344-ben 710. munkás
volt együtt, de itt királyi paloták
és nem templomok építése folyt. A
katedrálisoknál rendszerint csak
néhány tucat munkást foglalkoztat
tak, gyakran még húsznál is keve
sebbet. Tudnunk kell ehhez, hogy
az építőipari munkások bére maga
sabb volt, mint a többi mesterség
hez tartozóké. Angliában az építő

ipari szakmunkás bére a XIII. szá
zad elejétől a XV. század végéig 
a viszonylagos pénzszilárdság ko
rában, mikor a font alig 30%-kal
romlott e három évszázad alatt 
napi 4 és 6 dénár között váltako
zott, ami körülbelül háromszorosát
tette a munkás élclmiszer-szükség
letének. A XVI. századtól kezdve
azután a bérek tendenciája egyre
kedvezőtlenebb a munkásokra.
Mindenesetre tény - írja Grodecki
-, hogy a katedrálisok keletkezé
sekor az építőipari munkabéreket a
földtulajdonból eredő jövedelmek
hez viszonyítva határozottan ma
gasaknak mondhatjuk, A béreket
egyébként elég szígorúan szabályoz
ták. A Salzman által közölt szőve

gek igazi munkás-sztrájkokról is
tudósítanak, továbbá testületi meg
állapodásokról. amelyek rögzítik a
mínimálís és a maximális járandó
ságokat, Alkalmasint így volt ez
Franciaországban is. Azért csak
"alkalmasint", mert itt a krónikus
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pénzingadozás nagyon megnehezíti
a tudományos vizsgálódást.

A legtöbb középkori városban
működött a kőművesek helyi tes
tülete, hasonló a párisihoz, amelyet
Etienne Boileau irt le a XIII. szá
zad középén. Mondhatni, azonos
szabályoknak voltak alávetve, ame
lyek meghatározták a mesterek jo
gait, a testületbe való felvételt, a
tanulóidőt és a tanítás módjait, a
megbízás vállalásával járó kötele
zettségeket, s megtiltották idegenek
foglalkoztatását. Kézenfekvő azon
ban, hogy a katedrálisok építésé
nél, mint rendkívül nagy méretü
feladatoknál, nem alkalmazhatták
ezeket az általános szabályokat. Ho
gyan is találhattak volna a köze
pes vagy kicsiny városokban ele
gendő szakmunkást ? Maguk az
egyes testületek sem rendezkedhet
tek be a normális szükségletetrneg
haladó keretekre, mert hiszen a ka
tedrálisok pénzügyi fedezete állan
dóan hullámzott s nem egyszer
hosszú éveken át szüneteltetni kel
lett az építkezést. Kényszerűségvolt
tehát, hogy időnként nem-városbeli,
idegen rnunkaerőhőz is folyamodja
nak. Angliában egész csomó gróf
ság termetén toborozták 1362-ben a
kőműveseket a windsori építkezé
sekhez..T. Harvey abban a kitűnő

munkájában, amelyet "A gótikus
világ" címmel adott ki 1950-ben
Londonban, regényes érdekességgel
világítja meg, hogy mennyíre moz
gékonyak voltak az akkori építé
szek és kőművesmesterek. ViIlard
de Honnecourt például még hoz
zánk, Magyarországba is ellátoga
tott, miután előzőleg Saint-Quen
tinben és Reimsben dolgozott; Jean
Deschamps 1260-ban Clennont, Li
moges, Rodez és Narbonne váro
sokban munkálkodott; Mathieu
d'Arras a XIV. században Avignon
után egyenesen Prágába utazott.
Ennek az állandó helyváltoztatás
nak lett a következménye, hogy a
mcsterség számára csakhamar egy
második szervezet is alakult, amely



már független a városi testülettöf
A XIII. század elején - 1212-ben

Angliában, 1221-ben Franciaország
ban, Amiensben - jelenik meg a
.,loge" kifejezés, amelyet fordítha
tunk kunyhónak, cellának, karn
rácskának, vagy mint később szo
kásossá vált: páholynak. A .Joge"
eleinte azt a helyiséget jelölte, ahol
valamely nagy építkezés munkásai
pihentető szórakozás vagy dolgaik
megbeszélése céljából időnkint ösz
szeültek. A XIV. századra már va
lóságos intézmény fejlődött ki eb
ből a kezdetből. A "páholyok" ek
kor már a vállalkozás "szindikátu
sai", szakmai szervezetei, amelyek
- ritka kivétellel - egyáltalán nem
azonosok a városi testü1etekkel. f:r
elekes azonban - jegyzi meg Gro
decki -, annak ellenére, hogy na
gyon sokan kutattak utána, még
mindig nem sikerűlt megállapítani,
hogy a "páholynak" ez az első in
tézménye mennyiben kapcsolódott
hozzá a "mestres masons de fran
che pere" és a "free masons", a
"szabad kőművesek" megjelenésé
hez. Tény mindenesetre, hogy az
utóbbi meglelölések csaknem egy
időben bukkannak fel a .Joge' kí
fejezéssel. Bizonyos kőműveseket

értettek rajtuk, akiket jobban fizet
tek, mint a többi munkásokat. Olyan
szervezettel, amelybe kimondottan
a .,free masonv-ok, a "szabad kő

művesek" tömörültek, a XIV. szá
zad végén találkozunk Angliában.
Ez a szervezet azonban nem látszik
még állandó jellegűnek s hozzá ha
sonlóról egyáltalán nem tudunk
Franciaországban. Ismerjük viszont
Németországban a "Bauhütte" ki
alakulását a középkor vége felé,
sőt arsél is vannak adataink, hogy
1459-ben ezek. a "páholyok" Re
gensburgban valami önálló szövet
ség-Iélét létesítettek, amelynek mű

ködési köre az egész birodalomra
kiterjedt. Erre az alakulatra nem
vonatkoztak a céhek hivatási sza
bályzataí, A "Steinmetz"-ek, a né
met kőfaragók és kőművesek egyre

szaporították "testületi titkaikat",
szertartásokat és belső bíráskodást
fejlesztettek ki, élükön a strassburgi
"páhollyal" mint legfőbb. hatósá
gukkal, Hatalmas szervezet volt ez,
de a renaissance, majd főleg a hit
újítás után hanyatlásnak indult s
a XVII. században már teljesen el
tünt. Sokáig tartotta magát a bécsi
"páholy": 1707-ig. Azok az angliai
adatok, amelyeket D. Knoop és G.
P. Jones tettek közzé 1949-ben Man
chesterben "A szabadkőművesség

eredete" című közös munkájukban,
régebbiek, de kevésbbé világosak
és részlétezők. Valószínű azonban,
hogy itt is eléggé hasonló lehetett
a szervezet.

Mindenesetre kétségtelennek lát- '
szik, hogy azok a munkások, akik
a katedrálisokon dolgoztak, nem a
közismert és megszekott szervezetbe
tartoztak. S az is bizonyos, hogy az
építésznek is kivételes volt a hely
zete. Sokféle értelemben használ
ták a középkorban az "architectus".
szót. Alkalmazzák olykor a kőrnű

vesmesterre is, aki alig különbözik
alárendeltjeitől s akárcsak ezek,
maga is faragja a követ. Más ese
tekben azonban dúsan javadalma
zott fontos személyiségként lép elő

az építész, aki nagyúr módiára, pál
cával a keztyűs kezében, irányítja
az egyszerű munkásokat, A XIII.
századtól kezdve vannak építészek,
akik mint "királYi munkamesterek"
bírói hatalmat gyakorolnak a tes
tületek fölött. Salzman emlékezik
meg egy XIII. századi elszámolás
ról, amelyből kitűnik, hogy az épí
tész 14 shilling heti bért kapott, ami
ötszöröse a szakrnunkás bérének.
:E:vi 35 fontnak felel meg ez a bér,
jóval több tehát, mint az a 20 font,
amely, ha földbirtok-jövedelemből

származott, jogot adott Angliában
a lovagi címre. Munkamesterek
"szignálják" a templomot, Irják rá
vagy foglalják bele a nevüket 
mint Jean de Chelles a párisi Notre
Dame kereszthajójában -, örökí
tik meg magukat a kirakott kocka-
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kövek "labirinthusain", temettetik
el magukat a templomokban, gaz
dagon díszített síremlék alá.

De miből is állt a mesterségük ?
A dokumentumokból kitűnik, hogy
a kisebb vagy közepes méretű mun
káknál többnyire ők voltak a vál
lalkozók, akik a megbízóval kötött
szerződés alapján maguk gondos
kodtak az építkezés összes kiadá
sairól. Más esetekben a munkála
tok felfogadott vezetői, akiknek a
bérét évre, hétre vagy napra szá
mítva a vállalkozás lebonyolítói
folyósít ják. Ilyenkor is feladatuk
lehetett, hogy az elébük adott terv
hez igazodva ők maguk gondolják
ki a részleteket. Jól mutatja ezt a
mansi székesegyház, ahol nyomon
követhetjük a munkamesterek vál
tozását, mert míndannyíszor rnódo
sultak a profilok és a díszítő szob
rászat stílus-vonásai. Nem kétséges
azonban, hogy építész az is, akiben
az alkotás "szerzőjét", igazi terem
tőjét is kereshetjük. Egy katedrális
megépítése annyira bonyolult fel
adat, hogy már a munkálatok meg
kezdése előtt a legrészletesebb ter
vezést igényli. Meg kellett állapíta
ni már az induláskor a munkafo
lyamatok pontos ütemét is, mert hi
szen az egész mű aligha készülhe
tett el egyetlen menetben; számí
tásba kellett venni az ideiglenes be
fejezések szükségét, nyitva hagyva
mindenkor a továbbépítés lehetősé

geit.
Különösen az olasz építészek terv

rajzai, amelyek a XIV. század eleje
óta maradtak fenn, és a kislépté
kű előrajzolásole meggyőzőerr bizo
nyítják, hogy milyen aprólékos
gonddal készítették elő a konstruk
ciót. Szerepe volt ebben a tervező

munkában a rutinnak is. Mint Víl
lard de Honnecourt "Album"-a ta
núsítja, jegyzetfüzetekben is ösz
szegyűjtötték a munkamesterek szá
mára hasznos vázlatokat, mértani
és szerkesztési mintákat. Olykor
"felvették" azoknak az épületeknek
terveit, amelyekért lelkesedtek és
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amelyektől "inspirációt" vártak. Ez
a magyarázátuk a párisi Notre Da
me kórusáról és az orleansi székes
egyházról utólag készült terveknek,
amelyek azért kerültek Strassburg
ba, hogy megkönnyítsék . egy ott
építeni kívánt, de soha kivitelre
nem került gótikus kórus tervezé
sét. Ha ezeknek az írásos vagy raj
zos forrásoknak adatait kiegészítjük
maguknak az épületeknek elemzé
sével, meglepő élességgel bontako
zik ki előttünk egyik-másik épí
tész egyénisége. Igy a mansi szé
kesegyház esetében annak a nor
mandiai mesternek egyénisége, aki
a munkálatokat megkezdő mester
távozása vagy halála után követke
zett; nem riadt vissza az eredeti
tervek merész módosításától sem s
egészen új stílust adott a kórusnak.

Méltán merül fel a kérdés, hogy
milyen mértékben érvényesülhettek
a középkori építész kezdeményezé
sei. Ö szolgáltatta-e például a szob
rászati művek vagy a színes üveg
ablakok "patron"-jait is? Grodecki
azt írja, hogy néha ilyesmi is elő

fordult, kiváltképpen Itáliában, ahol
egy Arnolfo da Cambio vagy egy
Giotto mindenoldalú, "teljes" kép
zőművészek voltak, akárcsak nagy
utódaik a renaissance idején: fes
tők és szobrászok ugyanúgy, mint
építészek. Valószínű, hogy így volt
ez olykor Franciaországban is, de
a stílusoknak és a művészi egyéni
vonásoknak az a különíélesége,
amit a reimsi, chartresi vagy párisi
homlokzatok, avagy a chartresi és
bourgesi üvegablakok tüzetes elem
zése nyomán felfedezhetünk, arra
vall, hogyamunkamester általában
korlátozott kezdeményezési szabad
sággal birt ezen a téren. Gyakran
csak arra kapott felhatalmazást az
építész, hogy összhangot vigyen a
munkába, egyébként alkalmazkod
nia kellett felettes fórumának uta
sításaíhoz. Ez a fórum rendszerint
egy társas alakulat volt, olykor
egész gyülekezet, amelyben minden
érdek képviséletre talált, mint Fi-



renzében is, olykor azonban egészen
szűk bizottság, amelyet a székesegy
ház káptalanja küldött ki a maga
kebeléből. A vállalkozás pénzügyi
lebonyolttását és a legfelső vezetést
ilyenkor ezek a társas alakulatok
végezték, amelyeknek az építész
csupán fizetett alkalmazottjuk volt.

Kitől származtak az alapvető esz
mék, ki szabta meg az egységet al
kotó kompoziciókprogramját ? Gro
decki szerint erre a legnehezebb
válaszolni. Nagyon valószínú, hogy
rt képek összeállításának azokat a
bonyolult programjait, amelyek szo
rosan vett teológiai gondolatokat
Iúznck össze és visznek tovább, va
lamelyik tudós kanonoknak kell tu
lajdonítanunk, aki a káptalantól ka
pott erre megbízást. A freiburgi
dómnál például igen sokan Nagy
Szent Albert személyes befolyását
vélik felfedezni. De vajjon az épí
tészeti programot is, amely nagy
merí.ékben meghatározza a techni
kai megoldásokat és az egész együt
tesnek a képét, vajjon ezt is úgy
írt.ák elő az építésznek? Konkréten
sólya, vajjon Suger, a Saint-De
nis híres apátja, maga rendelfe-c
el apátsága karzati. folyosójának
csodálatos építészeti megoldását,
avagy Szerit Vilmos maga eszelte-e
ki a bourgcsí székesegyháznak öt
,.traktusban" való rendkívüli és
egyedülálló elhelyezését? Nincs
egyetlen szövegünk sem - mondja
Grcdecki -, amely világosan és
határozottan tá jékoztatna erről,

még az az emlékirat sem ilyen,
amelyet Suger hagyott hátra temp
lomának építéséről.

Az építész kiváltsagos társadalmi
helyzete, a hirnév, sőt "nemzetközi"
siker, amely sokuknak kijutott, az a
körülmény, hogy voltak, akiket
mint szakértőket és tanácsadókat
távoli országokba is meghivtak,
mindez mégis azt bizonyítja, hogy
az építészeknek igenis döntő szere
pük volt a gótika "megteremtésé
ben". Van egy értékes szövegünk
is - sajnos, kissé késői -, amely-

ből világos fogalmat alkothatunk
az építészek ebbeli jelentőségéről.

A milanói dómmal kapcsolatos
1392 és 1399 évi szakértői megbeszé
lésekről tudósit ez. Az első alka
lommal 14 munkamestert hivtak
meg a különböző országokból, a
második alkalommal ujból hármat
a francia munkarnesterek közül.
Ezeken az értekezleteken megvitat
ták az esztétikai problémákat, kü
lőnösen azt, hogy milyen arányo
kat adjanak a templomnak, s meg
vitatták a technikai problémákat is,
főleg azt, hogy milycn magasra húz
hatják fel a boltozatokat. Akkor
tette Jean Mignot a máig szállóige
ként fennmaradt híres kijelentését:
"Ars sine scientia nihil est", mit
sem ér a múvészet (vagy mesterség)
tudomány nélkül; szépen tanúsítja
ez a mondás a középkori építészek
.hivatásí öntudatát. Jellemző egyéb
ként, hogy Salzrnan csak egyetlen
"műkedvelő építészt: talált Angliá
ban, aki valóban terveket készített
és munkálatokat is vezetett. Elias de
Dereham salisburyi kanonok ez,
aki 1205 és 1245 között tevékenyke
dett. Megállapíthatjuk tehát - irja
Grodecki -, hogy a katedrálisok
megszerkcsztése, mint bizonyos ha
tás keresése művészi és technikai
eszközökkel, csaknem teljesen az
építészre, a "specialistára" hárult.

Természetes, hogy miként más
szakemberek, az építészek is a ma
guk századában éltek, amelynek ál
talános vagy "átlagos" eszméi ha-

. tottak reájuk. Az sem kétséges,
hogy módjuk volt résztvenni az ak
kori "elit": egyetemi tanárok, teoló
gusok és matematikusok szellemi
életében is, aminek következtében
azután nem egyszer ezeknek a szű

kebb koröknek felfogását tolmácsol
ták. Mindig volt azonban művésze

tükben valami sajátosan egyéni is,
ami csakis belőlük fakadt s amivel
talán az irodalomnál és a teológiai
spekulációnál is jobban hozzájárul
tak a középkor arcának kialakításá
hoz. Talán az ő munkájukban nyi-
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latkozott meg legélesebben- az em
beri vágyakozás a nagyság és a cso-

. dálatos után, ugyanakkor, amikor
már utat tört benne a racionális
gondolkodás. S ha joggal kérdez
hetjük, hogy mennyiben fejezte ki
a maga korát ez az építészet, Gro
decki .szerint alighanem éppen ilyen
joggal kérdezhetjük az ellenkező

jét is: milyen befolyással volt ez a
gótikus építészet a középkori társa
dalomra? Nem mint egy szellemi
eszmény foglalata, hanem mint
megteremtője egy formai eszmény
nek, amelyet teljes elevenségében
őriz a katedrálisok örökkévalósága.

*

A francia Tudományos Akadé
miában Théodore- Monod már ré
gebben beszámolt azoknak a mély
tengeri kutatásainak eredményeiről,

amelyeket a "Bathyscaph F. N. R.
S. 3" segítségével Dakar mellett
még 1954-ben végzett. Annak nyo
mán azonban, hogy a beszámoló
azóta az Akadémia egyik hivatalos
kiadványában megjelent, a Stim
men der Zeit is foglalkozik vele.

Első alkalommal a készülék csak
850 méter mélyre tudott merülni,
a második alkalommal azonban
1400 méter mélységben elérte a ten
ger fenekét és 5 órát töltött ott.
Monod a nehéz körülmények elle
nére néhány érdekes és értékes
megfigyelést tehetett. Ezek közé
tartozik, hogy a felszíntől a fenék
ig - legalább is a mondott mély
ségben - a tenger vize egyformán
gazdag makro- és mikroplanktonok
ban. Planktonnak nevezzük tudva
levően azoknak a vízben lebegő ap
ró szervezeteknek összességét, ame
lyeknek test- és fajsúlya a víz fel
hajtó erejével, aktiv helyváltoztató
képessége pedig a víz mozgásával
szemben elenyészően csekély. Rész
ben növények ezek a szervezetek,
amelyeknek nagysága a mikrosz
kóppal láthatatlantok illetve né
hány mikronnyitól több centímé
terig terjed. Monod vagy a fény-
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szórók sugárkévéjében látta meg
őket, vagy azért látta, mert maguk
is világítottak. A kisebb állatokat
egyébként a búvárkészülék merü
lése közben éppen hogy észlelhet
ték, mert igen gyors mozgással me
nekültek a közelből. Mintegy 700
méteres mélységben láttak egy meg
lehetősen nagy állatot is, amelynek
hengeres teste és hosszú farka volt;
alighanem az uszonyos csigák rend
jébe tartozott.

A tengerfenéken már behatóbb
vizsgálódásokra nyílt lehetőség.

Azok között az állatok között, ame
lyekkel ebben a mélységben talál
koztak, volt néhány kisebb, 1-1.5
méter hosszú, sötét ésszürke-lila
színű cápa, mellettük ráják, ame
ly eknek sötétbarna volt a színük,
szürke színű és igen vastag nyál
kás-angolna-félék, amelyek 1 méter
hosszúak lehettek, rákok, amelyek
nek hátpajzsát mintegy fél méter
re becsülték, tengeri csillagok és
korallok.Bár a megfigyelésnél egy
ponthoz voltak kötve, viszonylag
gazdag állatvilágot állapíthattak
meg, főleg a halak köréből. Na
gyobb puhányokat csak keveset
láttak.

A fenék felszíne távolról sem
egyenletes. Tarajszerű képződmé

nyek, kupalakú domborulatok, nagy
számban hirtelen mélyedések teszik
egyenlőtlenné. Maga a talaj azon
ban meglehetősen szilárd. Még a
merüléskor egy csomó öntöttvas
golyót dobtak le & fenékre. A go
lyók felkavartak némi iszapot, de
a víz hamar kitisztult. Amikor a
készülék is leért, láthatták, hogy a
golyók ott fekszenek a talajon, je
Iéül annak, hogy nincs puha réteg,
amelybe belefúródhattak volna. A
készüléket vontató lánc is erősen

csikorgott a talajon, amiből határo
zott keménységre kell következ
tetni.

A vízrétegnek. amelyben a ké
szülék feküdt, egyirányú áramlását
figyelhették meg, amelynek sebes
ségét óránként 8-15 méterre be-



esülték. Az áramlás sok állatot vitt
el magával a készülék előtt. Néme
lyek a földön csúsztak, a többi kö
zött egész sor vörös rák s eddig is
meretlen élőlények.

Beszámolójának végezetével el
mondja Monod, hogy a tengermé
lyi élet és környezet valóban tu
dományos kutatásának ma még
nagy akadályai vannak. Első fel
adat lenne, hogy olyan fényképező-

A KIS ÚT

gépet szerkesszenek, amelyet a bú
várkészülékre kívül szerelhetnének
fel. Az a probléma azonban, hogy
miként foghatnák is meg az így
pontosan lefényképezett állatokat,
ezidőszerint teljesen megoldhatat
lannak látszik. Maga a búvárkészü
lék, amelyet ő próbált ki, minden
tekintetben bevált, csak még a
megfigyelők kedvezőbb elhelyezésé
re kellene módot találni.

Az Isten gondviselésére vonatkozólag szeretnék kérdezni egyet-mást.
Tudom, hogy az Isten nem hagy el, mégis sokszor nagyon imádkoztam
va.lamiért, ami nem ment teljesedésbe mégsem, pedig nagyon jó lett volna.
És 1,an, aki sehogysem boldogul a pályáján, pedig nem tehetségtelen és
másoknak milyen könnyen megy minden. Miért nem segiti. meg az Isten
azt, aki pedig Benne bízik?

Az embereknek általánosságban
elég helytelen felfogásuk van az
Isteni Gondviselésről. Leírni bajos,
nehogy valamiképen profanizálás
ként tűnjék fel, de valójában még
nagyon jámbor embereknél is nem
egyszer úgy fest a Gondviseléssel
szemben való magatartás, mint aho
gyan az ember egy előkelő hotel
nek portásszobájával szemben vi
selkedik: szobánkból felhivjuk és
udvariasan, de határozottan kér
jük, hogy mikor költsenek, mit
óhajtunk reggelire. mely látogató
kat engedjenek fel és kiket hárít
sanak el tőlünk, - biztonság ked
véért előre is leteszünk némi bor
ravalót. És most már számítunk rá,
hogy a boy, a szobapíncér, a szo
balány a legélénkebb figyelemmel
teljesítik minden legapróbb vágyun
kat.

Hát az Isteni Gondviselés valami
más. Igen, az Úristen gondot visel
az ég madaraira és a mezők lili
omaira és gondot visel minden ki-,
esi emberpalántájára, hiszen az ér
tékesebb "mint sok veréb", mondja
a Szentírás. Gondját viseli... de
nem mint lakáj az urának és nem

evilági anyagi szempontból. A
Gondviselés az embert örök céljá
nak elérésére: az örök üdvösségre
vezeti, arra irányul a segítsége,
hogy minden egyes ember elérje azt
a nagy célt, amelyért Isten e világra
szólította. Hogy elérje, ad neki Is
ten elégséges ingyenes kegyelmet
és ad a lelkébe különböző képessé
geket, tehetségeket, talentumokat.
Amit úgy hívunk, hogy élet, az az
időtartam, amely alatt a kapott te

.hetségeket kibontakoztatni, gyako
rolni, fejleszteni, növeszteni, em
bertársaink javára, Isten dicsőségé

re forgatni, kamatoztatni kell. Ez a
fejlesztés, gyakorlás alakítja, for
málja az ember egyéniséget, hogy
harmoníkussá, széppé, lehetőleg tö
kéletessé, vagyis az örök üdvösség
re méltóvá legyen.

Vannak olyan adottságok, tehet
ségek, amelyek gyakorlása evilági
szempontból is bizonyos sikert,
"szerencsét" hoz, vagy látszik hoz
ni. Szép külső, jó fellépés, gyors
gondolkodás. bátor vállalkozási
kedv, stb. És vannak olyan tehet
ségek, amelyek gyakorlása nem hoz
anyagi előnyöket, ~. a világ sze-
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mében "balgaságnak látszik", mínt
a tűrés, a szerénység. az adakozás,
az igénytelenség, stb.

Mármost: minden, ami történik,
az az Isten akaratából történik (a
bűn éppen azért bűn, mert szembe
szállás ezzel az isteni akarattal),
vagyis minden a Gondviselés rnű

ködése a célból, hogy bennünket
közelebb vigyen örök üdvösségünk
höz. Isten tehát jogosan elvárja,
hogy pozitiven álljunk bele az élet
be és azt, ami velünk történik, egy
egy feladatnak tekintsünk, amit ő

küld nekünk megoldásra. A Gond
viselés nem ment fel bennünket a
pályárikra való komoly előkészület

kötelessége alól, a Gondviselés nem
szünteti meg a rossz nevelésből, el
mulasztott önnevelésből fakadó ösz
szeférhetetlenségünket, a Gondvise
lés nem ad eredményeket ott, ahol
hiányzott a becsületes munka és
hozzáértés. A földműves életéből

vehetjük a legjobb hasonlatot: Ter
mészetesen attól függ a jó termés,
volt-e a megfelelő időben eső, vagy
napsugár, - de függ attól is, hogy
a gazda idejében szántott, vetett-e,
vagy talán úgy gondolta, hogy ezt
is a Gondviselésre bízza? Amit az
Isten a mí feladatunknak szánt, azt
nekünk kell elvégeznünk, a többit
aztán a Gondviselésre bízzuk.

Van rendes és rendkívüli gondvi
selés. A másodikra számítanunk
nem szabad, mert az sokszor szin
te a csodával határos. De az elsőre

- ha magunk is megtettünk mín
dent, ami rajtunk áll - szabad szá
mítanunk, ha alázatosan és az Úr
Jézus nevében kérjük ezt a kegyel
met. Mégis látjuk, hogy néha na
gyon alázatos kérések sem nyernek
meghallgatást és a nagyon fontos,
jó és szép tervek sem sikerülnek.

Talán úgy kellene mondani: még
nem sikerültek. Isten talán a biza
lom, a kitartás, a hűség erényét kí
vánja kiváltani az illető lélekből.

Vagy: biztos-e, hogy az illető a he
lyes módszereket alkalmazta ed
dig? Vajjon nem azt kívánja Isten
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tőle, hogy az eddiginél szerényebb,
alázatosabb, összeférhetőbb, türel
mesebb, kicsinyebb legyen? Vagy
éppen ellenkezőleg, azt kívánja,
hogy győzze le szerénységnek neve
zett gyávaságát és restséget, fej
lessze magában erénnyé a lelemé
nyességet, szemességet. szorgalmat,
ügyességet, bátorságot, vállalkozási
kedvet, stb.

De ha valaki mellé konokul oda
szegődik a balszerencse, ha nem
segít a nekiindulás és kitartás és
ima, akkor éppen ez a "Nem" az
Isten felelete. Nem azt szánta ne
künk, amit mi elérni akarunk. Va
lami mást, amit most még nem ér
tünk meg. Sőt valamennyi jóbará
tunk és ismerősünk sem érti. De
vajjon ebből arra következtethe
tünk, hogy az a valami nem jó?
Vagy azt gondoljuk, hogy szavazat
többséggel eldönthetjük, helyesen
cselekszik-e Isten, ha nem hajtja
végre, amit célravezetőnekés jónak
látunk mí és a hozzánk hasonlók?

Hogy is mondja Szent Pál? "Mily
megfoghatatlanok szándékai, míly
ktfürkészhetetlenek útjai! Vajjon
ki látta az Úr gondolatait!" (Róm.
11, 34, 5.)

Szóval némán és görnyedten
hordjam a terhet, amit a Nagyúr
a vállarrira helyezett?!

Nem! Nem a Nagyúr - az Édes
apa. Az Atya, aki hazajön a vásár
ból és eleibe szaladó kisfiának egy
jókora összekötött csomagot tesz a
markába. "Ez a tied, ezt neked hoz
tam." A csomag kicsit nehéz, ki
csit ormótlan, de a gyerek boldogan
cipeli. Mi lehet benne? Ruha? Ci
pő? Édesség? Játékszer? Könyv?
A gyerek néha a karjáról a vállára
veszi, néha válláról karjára, időn

kint el-elveszi tőle az Édesatya, de
a' gyermek bizalommal ujra vissza
kéri, hiszen ez az ő csomagja, ezt
neki hozta édesapja. És ha nehéz
is, szívesen viszi, mert csak addig
kell bajlódní vele, míg hazaér. Ott
kibontja és meglát mindent, ami
benne van és azért van benne,



hogy öröme legyen benne és jó le
gyen neki.

Az Úr Jézus szavaival akarom be
fejezni: "Ki ad közületek fiának kö
vet, ha kenyeret kér? Vagy ha ha-

NAPLÓ

lat kér, ki ad neki kígyót? Ha te
hát ti, bár rosszak vagytok, tudtok
jót adni fiaitoknak, mennyivel in
kább tud mennyei Atyátok az őt

kérőknek !" (Máté 7, 9-11.). (F.)

MINDNYAJUNK PÉLDAKÉPE. (Szent József új ünnepére.) A Szent
atya május l-ét Szent József ünnnepévé tette és a most bevezetett litur
gikus reformok és egyszerűsítések alkalmából az eddigi, husvét utáni
Szent József oltalmát nyolcadával együtt eltörölte. így hát most már két
teljesen egyenrangú ünnepet szentelünk Szént Józsefnek: március 19-ét,
az ősi ünnepet és mostantól kezdve május l-ét, Munkás Szent József
ünnepét.

Szent József nem "úgynevezett" népszerű szentünk. Nem látunk benne
semmi "rendkívülit". Halottakat nem támasztott, csodákat nem művelt,

egyetlen szavát sem jegyezte fel a Szentírás. Éppen ezt a rejtettségét
akarja a mai világban a Gondviselés elénk állítani. Munkás, mindennapi
életünkben kell alakjának valóban ott lebegnie míndnyájunk előtt. Nem
kell világraszóló dolgokat cselekednünk, nem kell köteteket teleírnunk,
csak a ránkbízott talentumokat kell kamatoztatnunk és a ránkbízott kin
cseket kell épen megőríznünk.

Az első nagy-nagy kegyelem életében az, hogy "Krisztus gondviselő

oltalmazója" lesz. Józsue - hogy győzzenek Isten választott népének
harcosai - a napnak parancsolt, ő pedig a Teremtetlen Napnak, Urának,
Teremtőjének parancsolhat. Az ünnepére rendelt himnusz szerint más
csak holta után juthat a dicsőség örömére. ő angyalmódra már élve ölel
heti Istent ...

Földi életéből csak néhány lapnyit tudunk, még azt sem tudjuk,
hová vész a tizenkét esztendős Jézus jeruzsálemi kalandia után, legföl
jebb azt halljuk, hogyaMegváltót fiának vélik és az "ács fiának" neve
zik (Lk. 3, 23 és Mt. 13, 55). De amennyire ismeretlen élete kifelé, any
nyira cselekvő befelé. És ezért kellett napjainkban példaképünkké tenni
őt, hogy lássuk: belső életünk rejtettségéből nő ki minden munkánk.
Sőt, \5ifelé csak akkor lehetünk eredményesek, ha belül a lelkünk az
igazak lelkületét tükrözi.

Az utolsó évszázadokban ezért állít ják elénk a pápák mind jobban és
jobban az ő követendő példáját. Ahogy az ószövetségi József a fáraó
kormányzójaként "egész házának urává és egész földjének fejedelmévé"
(Gen. 45, 8) lett, úgy lett az uj szővetségí József Krisztus Anyaszentegy
házának pátronusa. Az Egyház Krisztus Jegyese: ezt kell őriznie, de Krisz
tus titokzatos teste is: ezt kell tehát nevelnie.

XII. Pius pápa mondta az új ünnep elrendelésekor, hogy a mai ember
számára jobb védőszent és segítő nem is lehet, mint Szent József, aki
legjobban tud segíteni minket abban, hogy az Evangélium szelleme önt
se el életünket. Ez a szellem senkiben olyan tökéletes nem volt, mint
éppen őbenne, Jézus nevelőatyjában. a legszentebb munkásban, A gépek
zakatolásában sokszor elfeledkezik az ember arról, hogy lelke is van; a
munkanapok után az ünnepek csöndjében inkább a pihenés nyugalma
kapja meg a hétköznapi embert, mint az Isten dícséretére szánt órák
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orome. Ezért kell mindnyájunknak Szent József szelleme. Az a szellem.
mely a názáreti Szentcsalád kis házából áradt ki. Az a csöndes, szorgalmas
ezermester, akit a mai Szentírás-kutatás mutat fel Szeritünkben. Ezt
példázza ő minden dolgozó ember szeme előtt, hogy a szorgalrnas munka
mellett a lelkiekre is kell gondolni. A lelkiek olyan többletet adnak
az embernek, melynek segítségével az életben mindig és minduntalan
előforduló bajokat, nehézségeket. sikertelenségeket higgadtan, nyugodtan
és példaadóan Istenre-hagyatkozással tudjuk elviselni.

Szent József az Iparosok példaképe: "ne csak Isten előtt és
az Anyaszentegyház szellemében legyen a dolgozók eszménye, ha
nem gondoskodásával minden dolgozónak, sőt azonfelül minden csa
ládnak (XII. Pius)". A házas élet dísze, hogy tőle minden édesapa meg
tanulja, hogyan kell Istent helyettesítenie a családban; hogyan kell mín
den földi dolgukban, örömükben és bajukban egyaránt javalló lélekkel és
zúgolódás nélkül Isten akaratát teljesíteni a családban. A szűzek öre,
tehát minden fiatal, aki az életben az érzékiség és a testiség lázában ver
gődik, biztos lehet benne, hogy kiesdekli a kimenekülést is a lelki nehéz
ségekből. XI. Pius pápa 1936-ban háromévi búcsút engedélyezett azoknak,
akik a Szűzek őréhez és atyjához imádkoznak, hogy őrizze meg őket

tiszta testben és lélekben Jézusnak és Máriának. Az ínségesek vígasztaló
ja, hogy földi bajainkban olyan bizalommal menjünk Szent Józsefhez,
ahogyan az ószövetségi ember ment bizalommal a fáraó udvarába egy
másik Józsefhez, hogy földi éhségét csillapítsa (Gen. 41, 55). A haldoklók
pártfogója, hogy életünk utolsó pillanatában az a szelid tekintetű szent
erősítsen minket, aki munkás életével példát adott rá, hogyan szeressük
itt a földön cselekedeteinkben is Jézust. (Kormos Ottó)

KATHERINE MAN8FIELD. 33 éve halt meg Katherine Bedushamp.
aki Mansfield írói néven tett szert világhírre novelláival. Élete maga is ta
nulságos regény. Húsz éves korában otthagyja New-Zeelandban élő család
ját, Londonba költözik, s ott Wilde Oszkár receptje szerint "feláldozza saját
szemétuét, hogy mindent átélhessen és ezzel művészetét gazdagítsa." Később
saját kárán kellett tapasztalnia, hogy "ez a kísérlet élmények szerzésére
tulajdonképen pazarlás és pusztítás volt", amit egész életén át sem tudott
kiheverní. Végül férjhezmegy John MiddIeton Murrutioz, a kiváló eszté
tához, az Athenaeum szerkesztőjéhez és felhagy szatírikus írásaival. ame
lyek pedig hírnevéhez segítették. De ekkor már belátja, hogy "nem szabad
embertársainkat ilyen fölényes megvetéssel kezelni! Az életnek 'tiszta
lángnak kellene lenni!" Mikor pedig 1915-ben imádott egyetlen öccse
elesik a harctéren, ez annyira megrázza, hogy elindul a lelki megtisztulá&
útján. De ekkor kezdődik tüdővésze is. Ettől fogva egész élete egyetlen
küzdelem az egészségért és az írodalmi formáért. Úgy akar írni, mint
Csehov, olyan egyszerüen, őszintén, becsületesen ... Csehov halk részvéte
még inkább megfelel mondanivalójának. Azonkívül balladaszerü feszült
séget tud adni írásainak, azzal a tudatos művészettel, amelyet így fejez
ki: "Nem szabad annyi mindent beleszőni egy történetbe! Egyetmást min
díg fel kell áldozní. Egy rövíd novella éppen úgy érzékeltetheti az élet
teljességét, mint akármelyik hosszú regény. Ha míndent beleveszünk a
történetbe, elvész a feszültsége". Novelláiban tudatosan nem mond ki
mindent, de egy virágzó körtefa, egy hűvösödő őszi délután hangulatq.
egy-egy odavetett, vagy különösen hangsúlyozott szó mégis mindent meg-
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értet velünk. Maurois csonka szobrokhoz hasonlítja ezeket a novellálcat,
"melyeket annál jobban szeretünk, mert a művész fantáziája által életre
keltett képzeletünk teremti meg fejét és tagjait." .

"A költészet határán mindig reszketek!' - mondja Mansfield napló
jában. Ez a remegés vibrál minden írásában, ezért oly élő valamennyi.
Az élet feszültségének dinamizmusa árad belőlük: a szép és rút, jó és
rossz, fény és árny, boldogság és bánat kettőssége, s ettől a polaritástól
oly plasztikus minden képe. "Talán nem volna szabad egyszerre lenni
fénynek és árnynak - mondja - de ez már így van, és éppen ebben
rejlik az élet rejtett szépsége ... Javallani kell mindkét oldalt és akkor
minden jól van. Más minden hazugság! ... Becsületes lehetek, ha hazu
dok? Nincs semmi célja. Egyszerűnek kell lenni, amilyen egyszerűek Isten
előtt lesz'Ünk ... Az élet misztérium számomra, szeretetből és kínból össze
szőve. Az ember szeret és szenved. Bevallom, csak akkor érzem, hogy
helyesen cselekszem, ha szeretetben élek. Miért szeret az ember? Oka
nincs. Ez a misztérium. De ez a Fény. És igazán látni a dolgokat, csak
ennek sugarában lehet. Végeredményben valamennyien papok vagyunk.
Tévedtem, tántorogtam, roskadoztam útamon, de hittem, hűségem ez a
különös Szeretet."

Hősiesen viseli egyre súlyosbodó betegségét. Mindent eltűr, csakhogy
írhasson, dolgozhassék. "Élet és munka egy nekem" - mondja s férjének
ezt írja: "Már látom, sohasem lehetünk sikerdús írók. De legyünk becsü
letesek és adjuk oda minden erőnket. Mi úgy látjuk az életben a halált,
mint éppen kinyílt bimbóban a hervadást. De a mi himnuszunk nem is a
virágnak szól, hanem a virág szépségének. A S:;:;épség az, amit halhatat
laná akarunk tenni és ezt tudjuk is. De ez a tudás olyan "vegyétek és
egyétek"-izmus. A mérhetetlen örökkévalóság szolgálata."

Tudatosan szakad el az élettől, hogy az örökkévalóság szolgálatába
álljon. Folyton küzd mondanivalói szépségével és igazságával és belátja
azt (amit nagyon kevés író), hogy csak akkor lehet igaz az írása, ha ő

maga is megújul, kinő régi énjéből. Valósággal a pillangó kiizdelme ez az
őt körülvevő, elszáradt, kemény bábburokkal. ,,0 Istenem! Kell, hogy az
ember az élet, a Mindenség részének érezze magát, ne különállónak!
- így fakad ki. - Rossz vagyok! Elbuktam egyéni életemben. Elbuktam
türelmetlenségben, hiúságban. Istenem! Elbuktam, mint a Te szerzetesed,
akinek lennem kellene!"

Mikor ennyire jut lelkileg, már annyira b(?teg, hogy ezt írja: - "Már
nem is vagyok más, mint egy élő, vánszorgó, lefekvő köhögés". Ek.kor
ismerkedik meg a Szolovjov hívei által alapított fontainebleau-i misztikus
iskolával, akik szerint minden betegségből kigyógyul az, aki testi és főleg

lelki gy6gymódjukban résztvesz. Mint utols6 szalmaszálba, kapaszkodik
Man&fíeld ebbe az új gyógymódba. Odaköltözik és onnan küldi el férjének
naplóját ezekkel a végszavakkal: "Sokat küzdöttem, most már nem kiiz
dök többé. Boldog vagyok, mélységesen boldog. All is well." (Minden j6l
van.)

Itt keresi fel férje 1923. jan. 9-én. Ezt írja a kiadott napló végére:
"Sohasem láttam, de nem is fogok látni sohasem olyan szépséget, amilyen
ő volt azon a napon. Olyan volt, mintha az a kivételes tökéletesség, ami
őt mindig is jellemezte, most elérte volna tetőfokát. Hogy saját szavait
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használjam: a sediment utolsó morzsája, a földi alacsonyság utolsó nyoma
is levált róla. De hogy ezt elérje, elveszitette az életét. Tíz Órakor indult
fel ti szobájába, a lépcsőn köhögni kezdett,' ami tüdővérzésben kulminált.
Félóra mulva halott volt."

Wells szerint Mansfield az egyetlen kiváló mai angol iró: "Mi többiek
mind elbújhatunk mellette", Maurois pedig ezt írja: "All is wel!! mondjuk
mi is, valahányszor egy-egy szép novelláját elolvassuk. "Al! is well. A leg
nagyobb művészet előtt, amdy egyuttal a legegyszerűbb is, csak a hall
gatás fejezheti ki a legmélyebb elragadtatást". (MalomviziMagda)

IBSEN LATOGATASA BUDAPESTEN. ötven esztendővel ezelőtt,

május 23-án a norvég főváros távírója világgá röppentette a hírt, hogy
életének hetvennyolcadik évében Ibsen Henrik meghalt. Az északi fény
kialudt!

Ennek a fénynek 'sugarai nehezen törtek utat maguknak a magyar
föld délibábjai közé. A nagy drámaíró hatvanegy éves volt és kűlföldön

már a híres emberek közé tartozott, amikor nálunk színrehozatalával pró
bálkozni kezdtek. A budapesti Gyapjú-utcai (ma: Báthory-utca) Német
Szinház 1889. február 12-én bemutatta a Kísérteteket. A német nyelvű
sajtó persze felfigyelt rá, de a közönség a darabot elutasította. Ritka nagy
bukás!

A szinház nem is kísérletezik tovább Ibsennel. Igaz, ideje sem igen
volt rá, hiszen még ebben az évben leégett, s vele együtt végleg meg
szünt Budapesten a német színészet.

Pedig a magyar közönség műveltebb rétege előtt már nem lehetett
idegen Ibsen. Két esztendővel a Kísértetek bemutatója előtt olyan jeles
esszéistánk hivta fel rá a figyelmet, mint Péterfy Jenő. A németül könyv
alakban megjelent Vadkacsáról és Rosmersholmról irt terjedelmes és na
gyos elismerő bírálatot a Budapesti Szemlében. Az akkortájt divatos,
könnyed és felszínes polgári drámával szemben a merész hangú, a nem
sablonos Ibsen-daraboknak adja a pálmát. Finom érzékkel veszi észre,
hogy ezeknek a szinműveknek már dialógusa is elüt a megszekott szin
padi beszédtől. Ibsen darabjaiban a szó éppen annyira takarja és rejti
az alakok belsejét, mint amennyire felfedi. Megállapítja még Péterfy,
hogy az író kitűnő és mély lélekábrázoló, hogy technikája virtuóz, és
hogy van ereje és merészsége ahhoz, hogy érzelmes családi dráma helyett
tragédiát írjon.

A kitűnő tanulmány azonban nyilván csak az irodalmi emberek
körében keltett figyelmet. A magyar közönség szélesebb rétege előtt a no r
vért író még évekig népszerűtlen maradt.

A Gyapjú-utcai bukás után a Nemzeti Színház ugyanazon év októ
berében, Reviczky Gyula fordításában szinre hozza Nórát.

Ez a sokat vitatott darab már nagyobb érdeket keltett. De a bemuta
tón kellemetlen jelenetek is játszódtak le. A mű merészebb elvei - ki
vált pedig a végjelenet. amikor Nóra otthagyja férjét és gyermekeit 
megosztották a közőnséget. Egyik fele tapsolt, a másik fele pisszegett.

A napi sajtó kritikai rovata most már alaposabban foglalkozik az
érdekes íróval, mint eleddig tette. Szigorúan bírálják, de kétségtelenül
figyelemreméltó jelenségnek tartják. Legérdekesebb Ambrus Zoltán bírá
lata, amely a Pesti Napló három teljes tárcaját tölti be. Ismertetésében
"Sok az elismerés, de sok a gáncs is. Feltűnő - kivált a [óizlésű Ambrus
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Zoltántól feltűnő -. az a fölényesen humorizáló hang, amit a cikkben
nem egyszer megütni jónak lát.

A Nóra szinrehozatala sem mondható tehát sikernek, de mégis nagy
lépés volt Ibsen magyarországi sorsában, azáltal, hogy a darab - rit
kásan adva bár - de műsoron tudott maradni.

A következő évben, 1890. április 22-én kerül bemutatóra Kolozsvárott
Malonyay Dezső fordításában a Kísértetek. Oszvaldot Ivánfi Jenő, Alving
nét Hunyady Margit játszotta. A kolozsvári közönség nagy ellenérzéssel
utasította el a darabot. Rendkívüli bukás! A tavalyi Gyapjú-utcaihoz
hasonlatos. Még a kitűnő Petelei István lapja, a Kolozsvár is erősen tá
madja a művet és a szerzőt.

... Ilyen előzmények után meglepőleg hat Ibsennek 1891. áprilisában
Budapesten tett látogatása, és az a meleg fogadtatás, amelyben részesült.

A nagy norvég író akkor Münchenben élt, de éppen készült hazájába
visszatérni, s ott végleg letelepedni. Előbb azonban még egyik műve be
mutatójára Bécsbe utazott, ahol nagy ünneplésben volt része, Itt érte
Zichy Géza budapesti intendáns meghívása, hogy ránduljon el a magyar
fővárosban is. Ibsen a meghívásra igennel felelt. .

A hír a magyar haladó szellemű írók körében nagy lelkesedést kel
tett. Különösen a Katona Lajostól szerkesztett Élet című folyóirat köré
sereglő irodalmi csoport buzgólkodott a megfelelő fogadtatás érdekében.

A kellő légkör megteremtésére jó taktika volt, hogy felhívták a köz
vélemény figyeImét Ibsen egyik legelső (talán éppen a legelső) költe
ményére, amelyet a fiatal poéta 1849-ben a magyarok dicséretére írt.
Lendületes szavakkal Magyarország hősi szabadságharcát ünnepelte ben
ne, és elsiratta a szent ügynek bukását.

Ibsen 1891. április 19-én érkezett a fővárosba. Az Angol Királynőbe

szállott: Környezete megfigyelte, hogy kitűnően beszél németül, de sze
reti mondatait francia kifejezésekkel tarkítani. Igen jó benyomást kel
tett, hogy a szállodában azonnal két magyar jelesség felől érdeklődött.

Az egyik Jókai Mór volt, akinek több művét olvasta, a másik Pulszky
Ferenc, a Nemzeti Múzeum igazgatója, akivel évekkel azelőtt Svájcban
ismerkedett meg.

A vendég tiszteletére a Nemzeti Szinház aznap estére Nórát újította
fel. Ibsen Paulay Ede igazgató társaságában páholyból nézte végig az
előadást. A közönség lelkesen ünnepelte a szerzőt, aki először csak he
lyéről felemel kedve meghajlással köszönte meg a tapsokat, de a második
felvonás után már a lámpák előtt is meg kellett jelennie. Tomboló
tetszésnyilvánítás kerekedett, sőt ~ akkor nagy ritkaság! - vastaps
is volt. S a darab befejező jelenete alatt és után dehogy ismétlődött meg a
bemutató pisszegése! A közönség a távozó író körül sorfalat állott, és
nagy ovációk között búcsúzott tőle.

i'. darab egyik Ielvonásközóben a főszereplő, Márkus Emilia azt mond
ta a szerzőnek:

- Köszönöm, hogy olyan csodás szerepet írt nekem... azazhogy
nem nekem ... hanem általában ...

Ibsen mosolyogva így felelt:
- Teufeleien! Teufeleien! (Ördöngősségekl)
T. i. ezzel a szóval szerette jellemezni az irodalmi alkotásokat.
Mikor másnap írói társaságban szó került a darabról, s valaki azt

találta mondani, hogy Nóra a jövő asszonyát szimbolizálja, aki majd fel
fog szabadulni a konvencionális tekintetek nyűge alól, - a szerző élén
ken tiltakozott.
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- Nóra nem szimbólum. Nóra élő asszony. A -két első felvonásban
valami álarcosjátékfélét űz, s csak a harmadikban mutatkozik meg ős

eredeti természetében. Az atyai ház és férjének környezete azt véste tu
datába, hogy az asszony csak finomabb háziállat lehet, másképen nem
nőies. Hogy erőteljes, önálló egyénisége érvényesüljön, titkos szelgálatc
kat végez (így l), kacélkodik stb., amivel az önálló "úrságnak" legalább
a látszatára tesz szert. A harmadik felvonásban végre ellök minden ala
koskodást, s ettől a pillanattól fogva kíméletlen és hajthatatlan.

Márkus Emilia Nórájáról azt mondta Ibsen, hogy csak egyetlen né
met színésznőnek, Ramler-Conrad asszonynak alakítása egyenlőrangú

vele. Ujházy Ede Rank doktorával is nagyon meg volt elégedve. Meglep
ték ugyan a számára új, egyéni részletek, de hamar megbarátkozott velük.

- Darabjaim színházi előadásait illetőleg egyáltalában nem vagyok
pedáns. Vigyen csak a maga egyéni felfogásából szerepébe a színész any
nyit, amennyit akar, de ne veszítse el az íróval való összeköttetést. Igazi
örömet érzék, ha olyan gondolkodó, önálló, értelmes szinésszel találkozom,
mint amilyen Ujházy. De rosszul esik, ha azt kell látnom, hogy a színész
a szerepet a darab összefüggésébőlkiszakít ja, s "darabot a darabban" csi
nál belőle. A híres .Possart Münchenben így tett Rankkal. Nem a Nóra
Rank orvosát játszotta, hanem valami tetszőleges tabetikust, akinek mind
egy, akármit beszél is, akármi történik is körülötte. Remek virtuozitás
volt, de nem művészi alakítás.

Ibsen Budapestre készülődesén ek híre természetesen idejében eljutott
Kolozsvárra is. A színház felki,ildte Ivánfi Jenőt, hogy hivja meg oda is a
költőt. Kedvéért szinrehoznák a tavaly bemutatott Kísérteteket. Ibsen
megigérte Ivánfinak, hogy ha csak teheti, elmegy hozzájuk, annyival is
szívesebben, mert azt a darabját még úgysem látta szinpadon. A kolozs
vári kirándulásból azonban - miért, miért nem? - semmisem lett.
Informálta talán valaki az írót a tavalyi kietlen bukásról ?

Aprilis 20-án Ibsen a Lohenqrint hallgatta meg az Operaházban.
Elzát ezen az előadáson Russel Ella amerikai művésznő énekelte.

A következő este Jászai Mari Elektráját nézte meg. Előadás alatt fel
ment a szinpadra és gratulált a nagyszerű alakításhoz.

A nagy norvég író a magyar szinházi emberek előtt kifejezte azt a
kívánságát, hQgy szeretne valami magyar népies darabot is látni. A Nép
szinház igazgatósága készséggel engedett az óhajtásnak, s Csepreghy Fc
rene Piros bugyellárisát újította fel. Ibsen elragadtatással élvezte Blaha
Lujza játékát és énekét. .

Nappalait a város nevezetességeinek megtekintésére fordította. Sétált
Budán, ellátogatott a Képviselőházba (éppen Szilágyi Dezső beszélt), S'

Pulszky Ferenc társaságában megnézte a Nemzeti Múzeumot, ahol fő

képpen a Régiségtárnak szabadságharc korabeli emlékei érdekelték. Ba
rátai elkísérték az epreskerti művésztelepre is; itt Zala Györgynek, Róna
Józsefnek, Stróbl Alajosnak és Köllő Miklósnak a Szabadság-szobor pá
lyázatára készült alkotásait szemlélgette figyelemmel.

Kérte, hogy vigyék el Petőfi szobrához, A 48-49-ért lelkesedő költő

levett kalappal közeledett költőtársa szobra elé, s meghatva mondta
feléje: Te istenekhez hasonlatos ember l

Meglátogatta a gyengélkedő Jókai Mórt is. A két író annyira megba
rátkozott egymással, hogy búcsúzáskor összecsókolództak. Eljövet egyik
kísérőjének ezt mondta Ibsen: Ha én még egyszer olyan fiatal lehetnék,
mint most Jókai! (NB. három évvel fiatalabb volt Jókainál !) ...
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Természetesen az ilyenkor szokásos bankett sem maradt el. Sót 
érthetetlen módon - kettő is kijutott belőle a vendégnek. Az "előkelősé

gek", az államférfiak külön ünnepelték, a Continentalban. A felköszön
tőt ezen az estén Apponyi Albert mondta.

Nevezetesebb volt a második este, amikor a Vigadóban mintegy más
félszáz író, művész, színész és színésznő gyült egybe. Ezt a bankettet az
Élet szerkesztősége rendezte. Vacsora alatt megindult a pohárköszöntők

áradata. űdvözölték Ibsent németül, norvégül és latinul. Az ünnepelt így
felelt:

- Régen volt, negyven esztendeje is elmult, mikor első költeménye
met valamelyik lap közölte. Ez a versem a magyar nemzetet aposztrofálta.
Eljutott hozzánk egy szabadságáért kűzdő nép vívódásának híre, s mí
lelkesedve fogadtuk a híreket, és megezerettük az idegen népet. És kü
lönös, hogy most, amikor négy évtized mulva magyar földön vagyok,
megint álmot vélek látni. Az a lelkesedés, az a barátság, melyet tapasz
talok, az a megértés, amit találok, olyan mint valami titokzatos, kedves,
megifjító álom. Köszönetem értük és köszönet a lelkesedésért, a szíves
fogadtatásért.

A megjelenteket nagyon kellemesen lepte meg, hogy a nehéz és ke
serű darabok szerzője milyen könnyed és derült társalgó tud lenni. Még
meglepőbb volt számukra, hogy amikor Schopenhauert és Nietzschét 
mint szellemi rokonait - hozták szóba előtte, őszintén megvallotta. hogy
egyiküktől sem olvasott semmit, pusztán ismertétésekből ismeri őket.

Elutazása április 24-én történt. Irodalmi híveitől ezekkel a szavakkal
búcsúzott:

- Tartsunk össze, hiszen realisták vagyunk, és realisták is akarunk
maradni. Hanem azért hadd menjen mindenki a maga útján, hadd űzze

ördöngősségeit úgy, ahogy egyéniségének megfelelnek. Tartsunk össze a
fejlődésben, az előrenyomulásban, de a világért se fussunk egymás után,
s a világért se legyünk egymás lába nyomába Iépők !

. " Ibsennek Budapesten töltött hat napja bizonyosan nem világiro
dalmi jelentőségű. De ránk nézve érdekes a látogatás, és - az irodalmi
felfogás és izlés lassú változásán kívül - nyilván ennek is része Volt
abban, hogy darabjai most már egyre gyorsabb ütemben kerültek szin
padjainkra, s hogy közönségük egyre jobban megismerhette és egyre több
re értékelte a nagy modern drámaírót. (Galamb Sándor)

A KATOLIKUS EGYHAZ A SZlNESEK JOGAIeRT. Az utóbbi esz
tendők folyamán elég sokat olvashattunk és hallottunk azokról a kiiz
delmekről, amelyek a színesbórű népek elnyomását akarják megszün
tetni.

Bármily megdöbbentő és sajnálatos, mégis valóság, hogy még ma is
élnek népek, amelyeket hátrányos megkülönböztetésben részesítenek faji
hovatartozandóságuk miatt.

A színesek egyenjogúságát a katolikus Egyház mindig szorgalmazta,
Istennek és az Egyháznak az emberről vallott tanítása alapján. Mit manc!
az Isten az emberről? "Níncs különbség zsidó meg pogány között, mert
mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű mindazok iránt, akik segítsé
gül hívják" (R. 10. 13). "Isten nem személyválogató." (R. 2. 11.).

A katolikus Egyház a felebaráti szetetet parancsát minden időre

érvényesnek tartja és nem rekeszt ki belőle senkit. Istennel kerülne szem
be, ha nem ezt tenné. Alaptanítása, hogy a Mindenhatónak mindegyi
künk egyformán szerétett gyermeke.
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Mivel azonban az Egyház elsődleges célja: az emberi lélek megszen
telése és üdvösségének elősegítése: természetes, hogy sok nemes törekvés,
amely az emberí élet boldogabbá tételére törekszík, nem az Egyház
főfeladata. Az Egyház működésének területe elsősorban a lélek! Az em
beri élet megreformálására a "vízből és Szentlélekből" való ujjászületés
pontjáról indítja el küzdelmét.

Igy tett a rabszolgatársadalomban is. Hirdette az emberi személyi
.ség egyenjogúságát, védte az emberi lélek méltóságát, anélkül, hogy rab
szolgalázadást szított volna. A kovász szerepét töltötte be; erjesztett, a
kegyelem belső dinamizmusával segítette kialakítani az emberibb és egy
úttal istenibb világot.

Ezt, a közel kétezer év gyakorlatával kipróbált módszert alkalmazza
ma is, amikor a faji megkülönböztetések eLLen emeli fel szavát.

Az Egyház küzdelme nem mindig könnyű. Sokszor a világi hatóságok
ellenkezésével, törvényeivel, valamint társadalmi osztályok előjogaival

és maradiságával kell szembenéznie.
Köztudomású, hogy Amerikában és Afrikában a bennszülött színes

bőrűek jogait az alkotmány sok téren korlátozza még napjainkban is.
Bár Amerikában az utóbbi esztendők folyamán számos könnyítő intézke
dést foganatosítottak, a~ európaí bevándorlók (telepesek) sovinizmusa
sok összeütközésre ad okot a fehér és színesbőrűek között. A katolikus
Egyház a szinesek alacsonyabbrendűségénekgondolatát kezdettől fogva
elvetette. A katolikus iskolák padjaiban már régóta együtt ülnek a fehér
és színesbőrű gyerekek. A katolikus templomokban megszüntették a "kü
lönpadokat", amelyekbe a színeseket elkülönítették. A katolikus hittan
tanításban régóta együttesen vettek részt fehérek és színesek. Ezt a
"koedukációt" a katolikus hatóságok szigorúan megtartották és -meq
tartják ma is. Nemrégiben olvashattunk arról, mire vetemedhetnek a faji
őrület megszállottjai. Az északamerikai Louisiana államban több fehérbő

rű katolikus súlyosan bántalmazott egy katolikus hítoktat6nőt, amiért az
együttesen oktatta a fehér és színes gyermekeket. Emiatt, az illetékes me
gyéspüspök a tetteseket kiközösítette és kijelentette, hogy újabb hasonló
eseménynél bezáratja a templomot.

Néhány hónappal ezelőtt az Osservatore Romano is foglalkozott azzal
azintézkedéssel, amelyet a new-ol'leansi érsek foganatosított egyik temp
lomával kapcsolatban. Az érsek bezáratta egyik plébániatemplomát, mert
az ottani katolikus hivek egy része nem engedte meg, hogy templomukban
néger pap misézzék. A vatikáni lap ezzel kapcsolatban kemény megro
vásban részesíti az amerikai katolikusoknak ezt a ,.jajőrületét" és emlé
keztetett arra a katasztrófára, amelyet két évtizeddel ezelőtt a német faj-
teória zúdított az emberiségre. ';

Amennyire elszomorit6ak az említett események, annyira jólesett
olvasni azt a hírt, hogy Eszak-Kanada Manitoba tartományában színte
tüntetően nagyméretű ünnepségek keretében ezentelték püspökké azt a
papot, akit a Szeniatua az ottani indiánok főpásztorává rendelt. A fel
szentelést olyan időpontban tartották, amikor azon a hatalmas területek
ről odasereglett indiánok is részteehettek. Fiatal katoiikus indiánok vol
tak a ministránsok és az egyházi énekkar is indiánokból került ki. Fele
melő látvány volt, ami/cor sokezer szinpompás népviseletbe öltözött in
dián együtt imádkozta a hiszekegyet a fehérbőriíek seregével és a szen
telő püspökökkel.

A színes és általában a bennszülött népek egyenjogúságának problé
mája annál égetőbben és kötletelőbben jelentkezik, minél inkább erösö-
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södik az utóbbiak nemzeti és népi öntudata. Ebben a szellemben tör utat
magának az afrikai bennszülött népek emancipációja is.

A legkisebb afrikai népek is lázasan készülődnek nemzeti független
ségük kivívására. Érzik, hogy eddig lebecsülték őket, és több megbecsü
lést követelnek maguknak. Ebben az öntudatraébredésben nagy segítsé
get kapnak a katoliku» Egyháztól. Az afrikai bennszülöttek legnagyob/)'
része bizalommal néz az ottani papokra és püspökökre, akik eddig is lan
kadatlanul hirdették a fajok és emberek egyenjogúságát.

Eppen napjainkban szerezhettilmk: tudomást arról az erélyes felhí
vásról, amelyet a francia Katolikus Akció vezetősége intézett Északaf.,
rika kormányzó szerveihez: tiltakozott a bennszülött fajok elnyomása
ellen, mert - amint irták - ez éles ellentétben áll az összes ember Isten
által rendelt egyenjogúságával. Mindenkinek tiszteletben kell tartania
bármely nép vallási, lculturális és népi javait.

A faji kérdés pT.oblémája talán legégetőbbenDélafrikában jelentkezik,
ahol valóságos kultúrharc kezd kibontakozni az államhatalom és Egyház
között éppen a bennszülött lakosság faji megkülönböztetése miatt. A Dél
afrikai Unió kormánya most készitett tervezetet arra, hogy a színesektó1
megvonja a szavazati jogot. Adélafrikai Durban püspöke e tervezet el
len erélyes tiltakozást jelentett be. Az ember természetes jogainak a szí
nesbőrűektől való megvonását nemcsak elítélendőnek, hanem erkölcste
lennek is bélyegezte. Nemcsak minden embernek, hanem a parlamentek
nek is kötelessége tiszteletben tartani az ember természetadta jogát 
mondta az érsek.

Még egy esztendeje sincs a hatalmas mozgalom elindulásának, amely
szintén a katolikus 'Egyház szentélyéből eredt és célul tűzte ki a faji
megkülönböztetések megszüntetését. Délafrikában még a bennszülöttek
között is u. n. kaszto k: alakultak ki, amelyeknek tagjai különbnek tart
ják magukat a másiknál. Ezek az ellentétek sokszor véres összetűzésekre

vezetnek. Ezek ellen vette fel a harcot az ottani katolikus püspöki kar és
papság.

A leghevesebb harc az iskolakérdésben tombolt. A Délafrikai Unio
kormánya ugyanis keresztiittuijszott egy törvényjavaslatot, amely megtil
totta a fehér és szinesbórű gyerekek koedukációját. Ezentúl tilos színes
gyerekeket fehérek iskolájába felvenni. E törvény ellen egyedül a kato
likus Egyház jelentett be obstrukciót. A 600 katolikus iskolában a tör
vény ellenére együtt tanítják a négereket és [ehérekei. Emiatt a katolikus
iskolák részére megszüntették az államsegélyeket. A püspöki kar viszont
felszólította a híveket, hogy anyagilag járuljanak hozzá a katolikus is
kolák további fenntartásához.

Hogya katolikus Egyház mennyire szivén viseli minden nép és faj
egyenlőségének elismerését, azt bizonyítja a laikus apostolságnak az el
mult télen a Fülöp szigetek fővárosában, Manilában ta1'tott ázsiai kong
resszusa is. Ezen a kongresszuson, amelyen szinte az egész katolikus Egy
ház képviselve volt (a nemázsiai országok megfigyelőket kültlöttek), egy
séges megállapításként leszögezték, hogy minden faj és minden nép, le
gyen az kicsi, vagy nagy, minden időben számíthatott és számíthat nem
zeti önállóságára való törekvésében a katolikus Egyházra. Amellett, hogy
a katolikus Egyház nemzetekfeletti szervezet, mindig nagyra becsüli és
értékeli a nemzeti hagyományokat. A katolikus Egyház mindig arra tö
rekszik, hogy minden ember egyenlő személyi jogokban részesedjék, te
kintet nélkül arra, hogy milyen fajhoz tartozik, vagy milyen a bőre.

(Bölcsvölgyi Zoltán)
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AZ OLVASO NAPLOJA. Madridban vagyunk, egy sötét októberi éj
:szakán. A zengzetes nevű Don Cleofas Leandro Perez Zambullót fölbérelt
brigantik meglepik a kedvesénél; a diák jobbnak véli, ha kereket old: ki
ugrik a padlásablakon és Madrid háztetőin ugrálva igyekszik egérutat
nyerni. Egy világos ablakot lát: azon nyomban belép; egy varázsló műhe

lyében találja magát. Sóhajtozásra lesz figyelmes; a keserves hangok egy
palackból hangzanak. Valaki segítségért könyörög az üvegben, ahová be
zárták. Asmódí az, a sánta ördög. A diák kiszabadítja; hálából az ördög
megígéri, hogy felfedi előtte a világ titkait. Igy kezdődik Le Sage regénye,
"A sánta ördög".

Az ötlet szellemes: az ördög sorra fölemeli a madridi háztetőket és
megmutatja, mi van alattuk. Kész panorámája az emberi butaságnak. go
noszságnak és értelmetlenségnek; csak elmondani mindezt: kész szatírája
egy világnak, egy társadalomnak. Persze hogy kapva kaptak rajta a korá
ban, mely éppen most k~d ocsudni a XVII. század szígorú [ólneveltsé
géből. Ha valaki Le Sage-ról beszél, lehetetlen meg nem említenie a hí
res, jellemző irodalomtörténeti anekdótát (Murányi-Kovács Endre is meg
említi bevezetőjében). Boileau, a "klasszikus század" esztétikusa, már
öregen, rajtakapta inasát, hogy "A sánta ördögv-öt olvassa. Bottal tá
madt rá, hogy elpáholja a -merényletért, házának ezért a meggyalázásáért.
A kőzönség falta Le Sage könyvét, amely szabálytalan is volt, tiszteletlen
is volt, a maga módján ledér is volt: egyszerűen csak mulattatni, szóra
koztatni akart. Érthető, hogy Boileau haragudott rá. Annál jobban szerette
az inasa. De nemcsak az inasok szerették; erős túlzás volna akármiféle
"népi" vagy "plebejus" szándékot tulajdonítani Le Sage-nak és tenden
ciát a művének. Attól meg messze vagyunk - 17ü7-ben! Az emberek
végre nevetni akartak, harsányan és "szabálytalanul"; ezt a nevetést ad
ta meg nekik Le Sage. Ezért mentek kardra nemesifjak is a könyvkeres
kedés előtt a mű egy példányáért - ami szintén nagyon jellemző anek
dóta.

Ma már persze valahogyan egy kicsit többet várna az ember attól,
aki ilyen "trükkel" kezdi a regényét. Igaz, igényesebbek is lettünk, már
ami a "trükköket" illeti: a modern regény ezen a téren alaposan elkényez
tetett. Leemelni egy város háztetőit? Ennél különb dolgokat is megér
tünk már. OrIandó egy fél évezredet él végig, s közben Virginia Woolf
jóvoltából férfiból nővé változik. S milyen gyermekdedül hamvas világ
ez a hálóköntösben meglesett Madrid egy Huxley-regény elképesztő báb-_
játékaihoz képest!

. Le Sage regényének azonban nem is az a "baja", hogy naiv; az író
bizonyára többet is tudott s keményebb dolgokat is vagdoshatott volna
kortársai fejéhez. Csakhogy ez akkor még egyáltalán nem volt valami
könnyű dolog! Hiszen már ez a Madrid is álcázás; Madridot kell írnia és
-spanyolokat szerepeltetnie, nehogy a francia hatóságokkal gyüljék meg a
baja - Párisban. A regény akkor volna igazán jó, ha regényszerűbbvol
na, ha Don Cleofás nemcsak nézője volna a panoptikumnak, hanem vala
minő módon a szereplője is; szereplője sokkal szervesebben, mint így 
mert Le Sage jóformán csak odaférceli őt egy-két öltéssel az elbeszélés
hez, szerepe egyébként csak annyi, hogy az ördöggel, az ördög jóvoltából
ide-oda röpköd az alvó Madrid föiött. Ez azonban már nagyobb, illetve
tudatosabb művészetet kívánt volna, .mínt amilyen Le Sage-é - mondíuk
voltaire-i tudatos művészetet,

De persze még erre is várni kell egy kis ideig. Le Sage idáig még
nem ért el; majd elérnek, akik a nyomába lépnek. "A sánta ördög" kü-
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lönben így is érdekes, kedves, mulatságos, szórakoztató (és jó Badics
László fordításában is); hogy mennyire az, mutatía, hogy megismétlődött

vele, ami Párisban hajdan első kiadásával: pár nap alatt elfogyott.

*
Pataki Dezső nevét most látja könyv cimlapján először a magyar ol-

vasó. Most, amikor a szerző már több mint tíz éve halott, megjelent no
velláinak (jelentős részük annakidején a Nyugatbarr látott napvilágot)
gyűjteménye, .Assahv-pálma" címmel. Déry Tibor írt a könyv elé igen
szép előszót. S Pataki Dezső megérdemli a dícséreteit. Az "Assahy-pálma"
elbeszélései egytől egyig szép és jelentős írások; egyik-másikra rá lehet
mondani: kitűnő. Nem hangos, éles színű novellák ezek; Pataki Dezső

inkább egyi kicsit lágy színekkel dolgozik, ahogyan egyénisége is (írásai
tükrében) lázadás nélküli, inkább egy kicsit lemondó. De abban a gesz
tusban, ahogy legyint a világ dolgaira, mindig van valami szomorúságon
átcsillanó humor - a szónak abban az igazi, mély értelmében, amely sze
rint a humor "könnyes mosoly", és forrása az emberi részét. S ebben
olykor a maga csöndes, hiteles, mértéktartó módján igen mélyre hat. A
.Frakkv-ban, a "Szamárfej"-ben például, vagy a néger zsákhordó Pedro
igazán felejthetetlen portréjában.

Kivel "rokonítanám"? Talán Gellérivel; a dolgok, emberek, szegény
ség, nyomor fölött való mosolyukat érzem elsősorban rokonnak. Meg a
szeretetnek azt a sajátos félszegségét, majdnem szabadkozását - de Gel
léri csillámlóbb, Pataki Dezső fátyolosabb.

Ennyi maradt utána: egy vékonyka kötet, tizenkét szép novella. Az
ő neve is azt a szomorú veszteség-listát gyarapítja, amelyben a második
világháború áldozatait tartja számon a magyar irodalom.

Érdemes szeretettel megjegyeznünk ezt a nevet.

*
"Anyák születnek": ez a címe Molnár Kata novellás-kötetének. Min-

gyárt előljáróban megjegyzem: meggyőződésem, hogy az újabb magyar
elbeszélésirodalom legjava alkotásai közé tartozik a kötet egyik-másik
írása. Elsősorban a címadó; ennek van egy alakja, aki megindítóan nagy
gyá, kicsinységében monumentálissá nő az elbeszélés utolsó lapjain. Ha
sonlóan remeknek érzem, a magyar novella élvonalából, "A régíségbolt"
meg a mesterien tompított hangú, fölényes írásművészettelmegírt "Öreg
szivek" címűeket, a maga derűsebb hangnemében a "Szerenád"-ot, és
ugyancsak a jellemfaragás remeklésének a "Dáriusz Anna szavá"-t. Na
gyon szép dolgok vannak a "Rongyos a köpenyeg" meg az "Indulj már"
című elbeszélésekben; az utóbbiban olyasmit fog meg Molnár Kata, amit
azt hiszem rajta kívül - legalábbis így, ilyen erősen, élesen, hitelesen 
senki: anyának és félig még kamasz s félig már férfi, első-szerelmes-férfi

fiának a viszonyát, az anya felől tekintve - az anya felől, aki egyszerre
két dolog fölött is könnyezik: a fia nyers, faragatlan, sebbel-lobbal szerető

modora fölött - boldog anyai örömében és büszkeségében, meg a saját
életének első alkonyi fényei fölött - fájdalommal. Az, ahogyan ez a
két érzés összevegyül ebben a kicsit hisztériásan felfűtőtt jelenetben:
mesteri.

De meg kell mondonam : azokat a novellákat, amelyekben az író
kevésbé távolodott el a témájától, amelyekben mintegy maga is részt 'vesz
(érzelmileg), amelyekben viszonya ahhoz, amit a novellában megír, nem
csak az alkotóé, formálóé anyagához - ezeket az írásokat sokkal ke-
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vésbe szeretem. Azért, mert sajátosabban, erősebben "női" írások? Le
het; bár azt hiszem, inkább azért, mert nem olyan jó, nem olyan tiszta
írások. Valahogyan íngoványosak, bensőleg is egy kissé - úgy érzem 
tisztázatlanok, mint az "Esti út", "Az ablak" vagy a "Temetés Debrecen
ben". Az írónak vannak ezekben is nagyon kemény hangjai, az önvizsgá
lat olykor nagyon mélyre nyúl; de az az érzésem, a művek egészét elront
ja, a kompozíció bíztosságát megbontja az a bizonyos "részvét"- ön
maga iránt; az, hogy túlontúl "benne van" a novellában s mintegy maga
magát igazolja, menti vagy "szépíti". Legzavaróbban a különben ís hosz
szúra nyúló "Debreceni temetés"-ben. Végtére is az olvasót nem az érdekli,
hogy az alakokat "én hogy láttam", hanem az, hogy valójában milyenek.
Lehet, hogy az írót indulat fűti - de a tolla legyen gyémántkemény és
jéghideg. S ne remegjen a keze az indulattól, amikor alakjait megtor
málja, mert a portrék zavarosak, kúszák, a jellemek bizonytalanok lesz
nek; az alak saját törvénye nem érvényesülhet, mert az író "részvételének"
indulata elnyomja - s mi lesz ebből az "interferenciából"? Olyan remek
lés, mint az "Anyák születnek" vagy az "Öreg szivek" - sosem. Az igazi
Molnár Kata nem a "Debreceni temetés" irója, hanem ezeké a mozdít
hatatlanul tökéletes műveké, melyekben az igazi nagy irodalom árama
lüktet. (*)

A BUDAVARI FÖTEMPLOM címen jelent meg Csemegi Józse! át
fogó és alapvető jelentőségű monográfiája a budai Nagyboldogasszony
templomról, amelynek szinte minden köve össze van kötve hazánk dicső

és szornorti korszakaivaL A Möner István professzor emlékének szentelt
mű a templom középkori építéstörténetét tárja fel a kitűnő szerzb húsz
esztendős, minden apró részletre kiterjedő alapos kutatómunkája nyo
mán. A katoiikus hivők éppoly hálásak lehetnek Csemegi József munká
jqért, mint művészetünk és történelmünk szerelmesei, hiszen a tárgyalt
kóvek közt IV. Béla óta - a török hódoltság korszakát kivéve - a kato
likus liturgia és a szentmiseáldozat talált otthonra. A mű különösen al
kalmas arra - konkrét anyagán kívül is - hogy általában felhivja az
érdeklődést a miiemlékek: megőrzése körül figyelembe veendő SOkféle
szempontra és éppen ezért a Magyar Műemlékek sorozatában és a Kép
zőművészeti Alap kiadóvállalata által kiadot t művet azok a plébánosok
vagy templomigazgatók is haszonnal forgathatják, akik a budavári fő

templom története vagy művészi kérdései iránt nem érdeklődnek különö
sebben. Ez a 182 nagyalakú nyomtatott ívre és 178 műmeúéiáetre kiter
jedő szép munka igen sok olyan új szempontot tár fel, amit ezideig nem
ismertünk és nem is ismerhettünk.

Buda' kiemelkedő szerepével sokat foglalkoztak a történészek. A vá
ros településtörténete aránylag jól kidolgozott fejezet. Történetirásunk
azonban a budai vár ingatlanemlékeiben rejtőző történeti adathalmazt
aránylag kismértékben hasznosította csak a maga számára. A topográfiai
vizsgálódásokat elvégezték ugyan, de a kövek és a kőbe vésett feliratok
inkább csak azért érdekelték a történészeket, hogy kieqiszitneesék ve
lük az írásos forrásokat. Az a szörnyű háború, amelynek pusztítása talem
éppen a budai Várban mutatkozott meg leginkább, lehetővé tette a Vár
hegy polgári házainak, illetve köveinek folyamatos megvizsgálását és a
középkori királyi palota feltárását. Ugyancsak lehetővé vált a régi váras
lakóinak társadalmitagozódására, anyagi műveltségük és művészeti igé
nyeik felismerésére vonatkozó adatok feltárása is. Csemegi József műve

természetesen mindezekre nem terjeszkedhet ki, de a templom történeté-
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nek ismertetése során mégis megcsillan az olvasó előtt a középkori város
társadalmi alakulásának képe, a műveltségi és hadászati viszonyok vál
tozása is. Emellett azonban még sokkal érdekesebb a különös érdeklődés

számára az, amit a szerző magáról a templomról, a templom építőtről, uj
jáépítéséről, művészeiről tud mondani. Művének első főrészében részlete
sen megismerteti az olvasót az írott történeti adatokkal, a főtemplom uj
jáépítése előtti külsejével, a templombelső ujjáépítés előtti állapotával,
majd a főtemplom építési időrendjével. Művének második fÓTészében
IV. Béla korának eredeti templomterveit, az első és második építési sza
kaszt ismerteti és különös érdekességgel világít rá a mester-kérdésre.
Ezután Nagy Lajos és Zsigmond, majd Hunyadi Mátyás korát mutatja
be. Ebben a munkájában igen nagy segítségére volt az, hogy a mult szá
zad második felében Schulek Frigyes nemcsupán művészi ízléssel és tör
téneti érzékkel építette át a templomot, hanem rengeteg rajzot, feljegyzést
is hagyott hátra. Az akkori épitési viszonyok miatt az eredeti középkori
templomot sajnos nem lehetett megmenteni, mert az ívek és boltozatok
bedőléssel fenyegettek. Schulek Frigyes gondossága tette lehetővé, hogy
a templom régi állapotáról is képet tud.ion adni a mai kutató.

Csemegi József munká.iának egyik legfigyelemreméltóbb és legérde
kesebb fejezete a mesterkérdésről szól. Ezideig astiluskritika módsze
reivel csak annyit sikerűlt megállapítani, hogy a budavári főtemplom ter
vezője francia tanultságú mester volt, akinek művészetére Burgundia,
Ile de France stilustörekvései nyomták bélyegüket. Valószínűleg azzal a
mestervándorlási hullámmal érkezett hozzánk, amit európaszerte IV. Béla
királyunk hivó szava keltett fel. Történészeink úgy célték, hogy IV. Béla
ViHard de Honnecourt-t a XIII. századi francia építészetnek e névsze
rint ismert alakját nyerte meg nagyszabású építkezéseinek lebonyolításá
ra. A szerző részletesen ismerteti azokat a vitákat, amelyek az építő

mester személyéről láttak napvilágot. Ennek alapján megállapítja, hogya
budavári főtemplom névtelen alkotójának Villard de Honnecourt-ral való
azonosítása elé ezidőszerint nem gördül időrendi akadálY. A Mátyá.~

templom egyes kövein talált kőfaragójegyek elterjedési helyeit is vázolja
a szerző és erről könyvében térképet is közöl. Eszerint nem lehetetlen,
hogy a budavári főtemplomon olyan mesterek dolgoztak, akik Lyontól
Gyulafehérvárig járták az akkori Európát és építettek, faragtak a kor
technikája és művészete szerint. Bizonyos, hogy itt, Budán és Buda kör
nyékén k.ialakult kőfaragó műhelyek tagjai jobbára a burgundi eredetű

u. n. cisztercita kora-góti/w formakészletének ismeretében alkották meg
műveiket. Egyik csoportjuk pedig azokból a cseh-mor1Ja cisztercita kolos
torok művészetén nevelkedett mesterekből állhatott, akik minden valószí
nűség szerint az említett francia mester vezetésével tevékenykedtek a
templom első építési korszakában. a francia mester utóda pedig a
Rajna-vidéki francia-német kora-gótika haladó vívmányainak ismeret4ben
tevékenykedett. Mindezeket az érdekes megállapításokat stílustörténeti
összehasonlítással, a fennmaradt kövek és a Schulek-féle gipszöntvények
gondos vizsgálatával állapította meg a szerző. akinek munkája equútto;
előkészítést is jelent a mostani átépítés nyomán lehetővé váló művészet

történeti vizsgálathoz, amikor felveti a még megoldatlan kérdéseket. A
mostani helureállitási munkától 1)árhatunk feleletet arra, hogya budavári
főtemplom tartalmaz-e jelenlegi állaoában eddig még ismeretlen falré
szeket és faragványokat. Lehetséges, hogya monográfia után most már
szabatosabban és biztosabb irányban végezhető kutatások még igen sok
érdekességet fognak feltárni a magvar művészettörténetszámára. (Sz. E.)

273



HATVAN ÉVES A MOZI. Bonyolult, összetett szerkezetű technikai
találmányoknál nem könnyű megállapítani sem a pontos születésnapot,
sem a "szülők" szernélyét, hiszen az ilyen találmányok rendszerint hosz
szas fejlődési folyamat végső eredményei. Ez a helyzet a mozgófényképnél
is, mely három összetevőnek - a fényképezésnek, a filmforgatásnak és a
vetítésnek - az eredője, s mindegyik összetevőjének megvan a maga
külön technikai-történeti folyamata. Magát a képvetítést - gyermekko
runk népszerű laterna magicáját - már a XVII. század derekán felfe
dezte Athanasius Kircher, a tudós német szerzetes-tanár, de ettől még
hosszú és fáradságos út vezetett - a mozgóképig.

Most nem célunk ennek az útnak egyes állomásait vázolni, hanem
egyszerűen megállapítjuk, hogy "filmtörténészek" a rendszeres mozgókép
előadások kezdő időpontját általában 1895. december 28-ikához szokták
rögzíteni, amikor is a besanconi születésű Lurniere-f'ivérek nagyobb nyil
vánosság előtt bemutatták a párisi híres Grand Café-nak erre a célra át
alakított pincehelyiségében még az év elején Szabadalmazott találmányu
kat. Már áprilisban is volt ugyan egy bemutató előadásuk Lyonban, de az
a gépezet kezdetlegessége következtében még botrányos kudarcba ful
ladt.

A párisi első moziclőadás már a teljes siker jegyében folyt le. Az
időközben kijavított és tökéletesített vetítőgép már fennakadás nélkül per
gette le az első mozielőadást, malynek műsorán öt rövid film szerepelt:
"A 'I'uileriák szökőkútja", . "A civakodó baby", "A vonat; a tenger", "A
lyoni Lumíére-gvár munkásai" és "Egy parti écarté". - Ezeknek a filmek
nek még alig volt valami "cselekményük", de az egyszerű jelenségeket
már élethű mozgásban rnutatták be, s ez a csodával határosnak tűnő új
szerűség egy csapásra hallatlan népszerűséget biztosított számukra. - A
Boulevard des Capucines 14. számú húzának, a Grand Café épületének,
falán ma is emléktábla hirdeti a nevezdes kultúrtörténeti eseményt: "Itt
rendezték 1895. december 28-án a Lumiére fivérek készülékével az első
nyilvános mozgóképelöadásokat, "

A mozi ezek szerint az elmult év végén lett hatvan éves; (le azért
nem késtünk el a megünneplésével. mert az első magyarországi mozíelő

adások hatvanadik évfordulója pedig éppen a most folyó esztendőre esik.
Hogy egy új találmány sok más országot megelőzve ilyen szekatlan

gyorsasággal polgárjogot nyert hazánkban, annak magyarázata abban rej
lik, hogy az 1896-os esztendő volt a millennium éve, s az erre az alka
lomra összezsufolt sok "szenzáció" közt szerepelt a mozgókép is, még
pedig különös módon egy vallási mellékzöngéjű vállalkozással kapcsola
tosan. Mint Pánczél Lajos mozi-tanulrnányában olvassuk; ,,1895 őszén Szik
lai Zsigmond budapesti építészmérnök megvásárolta Munkácsy Mihály
Ecce homo című világhírű festmény ét (ez a Krisztus-trilouia időrendben
harmadik nagy alkotása) azzal a szándékkal, hogy a magyar festő reme
két a közelgő ezredéves kiállításon külön paviJlonban bemutatja a kőzön

ségnek. A képvásárlás ügyében bátyját, Arnoldot küldte a francia fővá

rosba, ráhárult a feladat, hogy a világhírű festményt Budapestre szállít
sa. Sziklai Arnold-Párisban jártában megfordult a híres Grand Caféban
is, ahol ekkor - 1896 elején - már javában folytak a mozaóképelőadá

sok ... Sziklai Arnold úgy gondolkodott, hogy a millenáris kiállításon meg
forduló tíz- és tízezer embert nemcsak Munkácsy "Ecco Homov-ja érde
kelheti, hanem ez az eredeti és lenyűgöző találmány is."

Elég az hozzá, hogy nemcsak a Munkácsy-képpel tért haza, hanem
egy Lumiéréknél tanult francia mechanikussal, ennek vetítőgépével s
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egynéhány Lyonban szerzett filmtekerccsel is. Itthon Sziklaiék kibérelték
az akkori Andrássy-út 41. számú ház egyik megüresedett üzlethelyíségét,
itt Ikonograf néven berendezték az első magyar mozit, s június 13-án meg
kezdték a filmek vetítését. A primitivebb berendezés s a kiállítás rengeteg
egyéb szenzácíós látványossága miatt a magyar film-vetítésnek nem volt
olyan átütő sikere, mint a párisínak, a vállalkozók rá is fizettek; de a lé
nyeg az, hogy a jég már itthon is meg volt törve, s újabb vállalkozások
rövidesen népszerűvé is tették a mozgófényképeket, vagy amint Heltai
Jenő kedves humorával elkeresztelte: a mozit.

Sőt a magyar filmgyártás is elég korán megindult, s említésreméltó,
hogy az első magyar filmek sorában már egy biblikus tárgyú is szerepel:
a "Jézus élete", mely korát megelőzően színes film volt, amely persze
még nem színes fényképezéssol készült, hanem kóckáröl-kockára szí
nezték ki.

A film további Iejlódese már nemzedékünk szeme előtt folyt le. És
hozzá tehetjük: a füle előtt. Mert három évtized sem kellett hozzá: és a
rnozi megtanult beszélni. Majd kiszínesedett, végül - jelenkorunkban 
már kezd plasztíkussá is válni. S közben persze egy teljesen önálló, igen
terebélyes művészetí ággá s ugyanakkor különálló iparrá is fejlődött, sa
játos irodalommal és tudománnyal; annyira, hogy egy rövid kis cikk ke
retében meg sem kísérelhetjük valamennyi vonatkozását felölelni. S ezért
a továbbiakban a film probléma-komplexusnak csak arra az egyetlen szá
lára szorítkozunk, amelyet már az első színezett magyar film említésével
is jeleztünk.

A film a vallás területét sem hagyta érintetlenül. A letűnt évtizedek
ből számos nagyszabású vallásos tárgyú filmre emlékezünk. A magyárok
közül hadd említsük csak "A szerzetes--t és "A gyónás szentségév-t, a
külföldiek közül a "Quo vadis"-t, az olasz Krisztus-filmet, "Az orleansi
szűz"-et, a "Tízparancsolat"-ot, a "Ben-Hur"-t és "Bernadette"-et. Sajá
tos technikájánál fogva különösen alkalmas a vallási misztika szolgálatá
ra ... Sajnos azonban, az üzleti nyereségvágy a nemesebb érzések helyett
inkább az alantasabb tömegszenvedélyek szolgálatába állította a filmet.

A katolicizmus korán felismerte. hogy a film korunknak egyik leg
hatalmasabb tömegformáló eszköze, hiszen napjainkban világszerte leg
alább 50.000 moziban szórakoznak naponként a mozilátogatók tízmilliói.
Éppen ezért katolikus oldalról már több ízben is óvást emeltek az el"
kölesileg romboló hatású filmek ellen. Említésre .érdemes, hogy 1928. áp
rilisában Hágában a katolikus nőszövetségek nemzetközi gyűlésének ke
retében megtartották az első katolikus nemzetközi film-kongresszust, 15
állam küldötteinek részvételével. A kongresszus követelte, hogy a film
cenzura ne engedélyezze az olvan filmek előadásait, melyek a népek, fa
jok közötti békétlenséget szf tják, a házasságtörést magasztalják, a vallá
sos érzést sértik.

Azóta pedig csak még jobban növekedett a film jelentőségében.

Ez tükröződik abban a tényben is, hogy immár a legmagasabb katolíkus
egyházi fórum, maga a Szentatya is ismételten kifejtette álláspontját a
filmmel kapcsolatosan. Legutóbb, ac elmult év novemberében, a Nemzet
közi Filmszövetség kongresszusának tégjaihoz intézett szózatot, azt meg
előzően pedig még június 21-én tartott nagy beszédet a film ügyében. Gon
dolatainak lényege a következőkben súríthető: a férfiak, nők és gyermekek
Iégíóí. akikhez naponként fordul a fiJm, nem várnak tőle mást, mint
mindannak visszfényét, ami igaz, jó és szép, - röviden Isten fénysuga
rát; a film a tömegek erkölcsi felemelését és nevelését szolgálja, s ne
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vállaljon bűntársi szerepet az emberek erkölcsi megrontásában, álljon a
jó, a család és a közösség szolgálatában, segítse elő az élet, az emberek
megismerését, a lelkek javítását és felemelését. (k. ou)

A HOLNAP V AROSA. A századforduló Nagyváradjáról ad képet
Dutka Akos könyve, amelyet a szerző regényes korrajznak nevez. (Mag
vető könyvkiadó, Budapest, 1955.)

1905-ban Nagyváradon jelent meg köztudomásúl-ag az "A Holnap" c.
versantológia, amely Ady, Babits, Juhász Gyula, Balázs Béla, Dutka Akos,
Emőd Tamás és Mi/dós Judit verseit tartalmazta. Ez az antológia, amely
nek később eg'y második kötete is megjelent, volt az új magyar líra első

szeruezett fellépése. "A Holnap" megjelenésével nagyjából egyidőben,

ugyancsak 1908-ban indult meg a "Nyugat" c. [oluoirat, és vele új periódus
kezdődött a hétszáz éves magyar irodalom történetében. "A Holnap meg
dicsőült nagyjai már mind pihennek. En ma1'adtam itt hirmondónak éle
tem nagyadósságával, hogy elmondjam a kétlelkű város tanulságos tör
ténetét mindenkinek, aki elég érzékeny [iitlei megél·ti, mi dobolt akkor
a kétlelkű vá1'OS szivében", - irja könyve epilógusában Dutka.

A szerző részletesen tárgyalja könyvében azt a világnézeti, irodalmi,
politikai erjedést, amely a század legelején ebben a fejlett polgárságú,
élénk szellemi életű városban végbement. Az 1900. évi párizsi világkiál
lítás, az Eiffel-torony [elépitése, Blériot próbarepüléseinek kora volt ez.
Sokan úgy látták, hogya természettudományok, a tecivnika, a szociológia
fejlődése idejétmulttá tették a vallásos eszméket. A korszak népszerű

filozófusai Schopenhauer, Herbert Spencer, Stirner, és mindenekelőtt

Ntetzsche.,« kereszténység ellenfele. A nagyváradi és budapesti polgár az
irodalomban is az újjal rokonszenvez. Anatole France "Vörös liliom"-át,
Strindberg, Dosztojevszkij, D'A nnunzio, Pierre Loti regényeit olvassa, a
szinházban Wilde Oszkár "Salome"-jáért és MaeteTlinck "Monna Vanná"
jáért lelkesedik. Ug'yanakkor a politikai életben is forrongás zajlik. Tisza
István feudális konzervativizmusával szemben gyülekezik a radikális pol
gári értelmiség tábora. Az ipari munkásság is tömörülni kezd, terjednek
a marxi tanok. A parasztkivándorlás és az agrárszocialista mozgalom is
fokozódik.

A vallásos élet is megújul. A nagyváradi püspök, Schlauett Lőrinc

biboros még régitipusú főpap, de mellette az egyházi életben már ujszerű

egyéniségek tűnnek fel, elsősorban Prohászka Ottokár, aki - Dutka sza
vai szerint - "a szegények, a dolgozók, a megcsaltak és kisemmizettek
új kereszténuséqét hirdeti." A század végén itt működik Fraknói Vilmos
e. püspök, a kiváló történetíró.

1900-ban Nagyváradra, a "Peeze-parti Párizsba" kerül Ady Endre, aki
előtte Debrecenben ujságír6skodott. Elabb a kormánypárti "Szabadság"
munkatársa, majd nemsokára az ellenzéki, radikális "Nagyváradi Napló"
szerkesztője. "Ebbe a forrongó darázsfészekbe esik bele a huszonkét éves
Ady Endre, a pacsirta-áleás sirály, hogy démoni váteszi intellektusával,
költői lángeszév~l minden titkok mélyére lásson, minden magyar problé
mával szembekerüljön, hogy találkozzék Istennel, Élettel, Halállal, Lázár
ral és a Disznófejú Nagyúrral, hogy az Os Kaján látomása után meglássa
a kivándorló parasztot, a magyar ugart, a pmletárfiút, a vért és aranyat,
a Léda aranyszobrát, a német császár világhódító őrületét. Mindent, ami
ből a nagy magyar tragédia csodálatos új szimboluma nőhet."

Érdekesen, élvezetesen irja le Dutka Ady váradi éveit. A Léda iránti
nagy szenvedélyről szólva igazságot szolgáltat a Léda-versek hősnőjé-

276



nek, akit "gazdag, érzelmes, igen kuUurti it, egyéni léleknek" névez. Be
mutatja "Az Os Kaján" c. hatalmas verslátomás modelljét, a különös,
rejtélyes egyéniségű barátot, Sziits Dezsőt. Hitet tesz Ady, a publicista
nagysága mellett: "A század első felének valamennyi sorsdöntő problémá
ja tollhegyre kerül Ady váradi irásaiban." Feltárja az u. n. "Duk-duk
affaire" hátterét, amely egy rövid időre éket vert Ady és barátai köre
közé. Tárgyalja Ady és Léda érzelmi kapcsolatának meglazulását, amely
végül az "Elbocsájtó, szép üzenet" rnegírásához vezetett. Helyesen jegyzi
meg Dutka a "Nyugat" íróínak, költőinek, kritikusainak többségéről, hogy
a politikamentesség parnasszusi elvének alapján állottak, de Ady e te
kintetben gyökeresen másként gondolkodott.

Ady mellett, Ady körül egy sereg kiváló' egyéniség próbáIgatta orosz
lánkörmeit Váradon. Életteljes jellemzést ad Dutka Juhász Gyuláról, a
mindig fájdalmas hangú nagy poétáról, a novellista Biró Lajosról, a mese
iró Balázs Béláról, a költő Emőd Tamásról és Nakonxypán mesevilá
gának álmodójáról, Gulácsy Lajosról, a festőről. * A könyvben még futólag
felvillan sok kiváló írónk, szellemi emberünk arcéle: olvasunk a köte
tet bevezetéssel ellátó Bölöni Györgyről, a művészettörténész és kultúrfilo
zoius Fülep Lajosról, Kruda; Gyuláról. Kosztolányival, Karinthy Frigyes
set, a politikus Jászi Oszká1'wl, Solymó Zoltánnal, a műfordító Franyó
Zoltánnal, a műkritikus Elek Arthurral, az íl'Ó Tabéry Gézával, Hatvany
Lajossal, Ignotus-szal. Osvát Ernővel folytatódik a könyv szereplőinek

fényes sora.
Dutka Akos megállapításai, amennyiben irodalomtörténeti kérdések

ről van szó, teljesen megbízhatóak. A regényes jellegű részek Dutka pró
zairói képességeit bizonyitják. A nagyváradi kOl'ZÓ, a kávéházak, az ut
cák, a viharos megyegyűlés, a nyüzsgő piac, a lótuszos, langyos kénes
vizű Pecze-patak leírása nehezen feledhető. Dutka szép könyvéből mi,
fiatalabb nemzedékbeliek megismerjük azt a várost, amely "Kipattantója
és izzásra hevitője volt minden bátor és haladó gondolatnak". "Itt forrott
ki a forradalmi Ady annyi kétség, ellentmondás, tivornya és sW'lódás kö
zepette,'

Dutka Akos könyve nyereség, hozzásegíti az olvasót irodalmunk egyik
leggazdagabb, dús gyümölcsöket termő korszakának megismeréséhez. He
lye ott t'an Ady Lajos, Bölöni György, Földessy Gyula, Hatvany Lajos,
Révész Béla Ady-munkái mellett. (DévénYi Iván)

INDIA képzőművészeti anyaget küldött hozzánk mutatóba. A kultu
rális kapcsolatokat elmélyítő kiállítást Krisna Menon meghatalmazott
miniszter, moszkvai nagykövet nyitotta meg a Nemzeti'Szalonban, hang
súlyozva, hogy India művészei teljes formai- és stílusszabadsággal alkot
hatnak, meghatározott célkitűzésektől és irányelvektől függetlenül, pusz
tán belső sugallatukra hallgatva, lelkiismeretük szavát követve. Ezek a
keresetlen szavak arra az igazságra világítanak rá, hogy a művészetben

* A "Vigilia" 1955. júliusi számában ~egjelent "Ady és az új magyar képzőmű
vészet" c. írásban idéztem dr. Nagy Mihály visszaemlékezését Ady és Gulácsy Lajos
találkozásáról. Dutka ezt a megrázó jelenetet így irja le: ,.Ady halálsápadtan mon
dani kezdte, a szív legaljáról szakadt döbbenetes hangon: vagyok, mint minden
ember, fenség, Észak-fok, titok, ídegenség ... Valamennyiünk hátán a hideg futká
rozott, amikor sirva tovább mondta: De, jaj, nem tudok így maradni, szeretném
magam megmutatni, hogy látva lássanak ooo Gulácsy hosszú szerzetesalakja sírva
borult Ady nyakába és megcsókolta."
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az őszinteség az egyetlen járható út a megértés, a voltaképeni hatáskel
tés felé. Indiától elválaszthatnak minket, magyarokat, térbeli távolsá
gok, a történelmi mult nagy különbségeí, faji eltérések, gondolkodásunk,
élet- és világszemléletünk. sőt időérzékünk más mivolta, állhatunk egy
mással szemben ismeretlenül, egymás beszédét nem értve, egymás művé

szete mégis, egyszerre közelhoz egymáshoz és az, amit semmiféle nyelven
közölni nem lehet, a művészet közvetlen testvérhangján azonnal érthető
vé, természetessé válik, mert nem a különbségek, az elválasztó merevsé
gek domborodnak ki, amelyek mindig a megnemértés, a szeretetlenség
ismertetőjelei, hanem az embert az emberhez a világ bármely táján egy
máshoz fűző, elválaszthatatlan, közös vonások, a megértés és a szeretet
kisugárzásai. .

Éppen ezért igen tanulságos a kezdeményező, csere-ismerkedés alap
jául szolgáló, indiai képzőművészeti kiállítás. A részben eredetibben, rész
ben másolatban kiállított mútárgyak tájékoztatnak India mult jának és
jelenének képzőművészeti törekvéseiről, egy nagy nép magatartásáról a
közelivel és távolival, a megfoghatóval és megfoghatatlannal, a látszattal
és a valóval szemben. Évekkel ezelőtt már gvönyörködheuünk Uday
Shankhar világhír:ű egyéni művészetén keresztül India jelképes, gazdag
mondanivalójú táncában, ismerkedhettünk e tánccsoportot kísérő, sajátos
indiai zenével, hosszabb tartózkodásra is sikerült megnyernünk körünkben
a Nobel-díjas Rabindranath Tagore-t, akinek szállóigévé vált a budapesti
bankettszónok tisztelettel roskadozó pohárköszöntőjéreadott egyszerű vá
lasz: "Ne tisztelettel közeledjetek hozzám, hanem fogadjatok szerétettel
engem, mert miként a méh a rnézet, úgy gyüjtöm én a szeretetmegnyilvá
nulásokat, hogy költészet alakjában visszaadjam ismét az emberiségnek."

Ha India képzőművészetet figyelmesen szernléljük, rájövünk, hogy
míként költészetének, zenéjének, táncának itt is, kifejezésének lényege,
legjellemzőbb sajátossága: ama hajlama s legfőbb igyekvése, szerenesés
esetben képessége, hogy belehallgasson a csendbe, megszólaltassa a mind
annyiunkat a világmindenséggel összekapcsoló néma erőket, megtanítson
elfelejtkezní önmagukról, hogy ugyanakkor az énigenlés helyett elfogjon
bennünket a világérzés nagy szédülete. Ez is valóságmüvészet. A hindu
sosem a puszta tárgyat nézi, mert minden megfoghatót, láthatót nemcsak
fizikai szemmel vesz észre, hanem mögéje is tekint és a legegyszerűbb

tárgyban, dologban is mindig az embert látja meg az emberben, mint
leghívebb tükörben visszaverődő egész kozmoszt. Aprólékos gonddal, kü
lönös kedvteléssel ábrázol tűhegyű ecsettel, hogy mlnlatűrfestményeínan
nál igézőbben hasson a roppant méreteknck, az emberparány kicsinységé
nek és a világmindenség felmérhetetlen nagyságának együttes szemlélése,
vagyis a legjelentéktelenebb tárgyban, a legigénytelenebb lútszatban is
bentrejlő monumentalitás. Persze, a hindu kép nem oly nyilvánvalóan
mozgalmas, színes, látványos, azonnal érthető, szemct csiklandó, mint a
mi szemünk igénye szerinti realista képzőművészet, hanem voltaképen
megannyi szirnbólum, emlékeztető, figyelmeztető sugalmazás, hogy pilla
natig se szűnjünk meg kettősen látni s bármit érzókelünk, legyünk elké
szülve azonnali érzékcsalódásta is. Az elkésve, egyes ottuni Iestői körük
ben csak most virágzó absztrakt művészet is, ezen az idegen hatásra át
vett formai nyelven, a régi látást, a régi szemléletet, a régi igényt foly
tatja s éli ki, az ábrázolást csupán hungíndításnak használja fel, hogy be
felé csengjen, befelé zendüljön meg a le kottázhatatlan örök szímfón!a.

Ez a jellegzetes befelénézés nincs ellentétben, (sőt azt inkább szer
vesen kiegészíti) a merőben érzéki ábrázolással. a testi vagynak, a szere-
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lemnek, az illanó örömnek keleti fantáziájú, aprólékos részletességű, öt
letes, helyenként tréfás, pajzán, de mindig fölényes, mosolygó, szenvedély
telen, hűvös tárgyílagosságú megjelenitésével. A röpke villanás, a múló
perc vakító ragyogása, akárcsak a lebukó Nap búcsúzó tündöklése, a
mulandóság körforgásában csak annál szélesebb perspektíváj át mutatja
az elmúlhatatlannak, minél tűnőbb, minél pompázóbb, mlnél érzékibb, mi
nél önfeledtebb egy-egy pillanat örökkévalóságába való belefelejtkezé
sünk. (=)

A 150 ÉVES "HAZAI TUDOsITASOK". Százötven éve jelent meg els.ő

ízben legrégibb magyar nyelvű hirIapunk, a "Hazai Tudósitások", "mely
lyet Nemzeti ujságként a' Magyar nemzetnek közhasznára készített Kult
sár István az ékesen szóllásnak egykori tanítója." Az ujdonsült szerkesztő

bizonyám nem gondolta, hogy lapja rövid idő leforgása alatt betölti azt a
hivatást, amelyre az idegen szellemben gyökerező hirlapok nem vállalkoz
hattak és közvetitője lesz az egyre szélesebben kibontakozó magyar szel
lemi életnek. A "Hazai Tudósitások" sohasem jolytatott elkeseredett har
cot a fentmaradásért, mint a korabeli ujságok tMnyomó része, a megin
dul6sát követő hetekben már igen szé» számban akadtak előfizetői, akik
lelkesen tá'mogatták a rokonszenves hangot megütő magyar sajtótermé
ket. S a ked17ezően induló lap később is népszerii mamdt a közönség kö
rében, hiszen néhány évtizedes müködése alatt mindvégig becsületesen
kitartott elvei mellett és fáradhatatlanul szolgálta nemzeti kulturánk
ügyét.

Kultsár István dz els6 számot bevezető cikkében a "dit.ső 'tlemzethez"
fordul és felvázolja azokat a távlatokat, amelyeket egy lelkiismeretesen
szerkeszteit lap megnuithat ol"asói előtt ... "melly hasznos az u,iság egy
nemzetnek! Az által érti meg a távul lévő embertársainak állapotjakat és
maga sorsát . . , az által tl/dja meg a' polgál'i társaságoknak t'últozásait, és
örvendez Hazájának boldogságán, az által ismeri meg az emberi találmá
nyokat, fáradságos igyekezeteket ..., az által az eaésséoet oltalmazni a'
gazdaságot jobbítani, a' kereskedést jól intézni tanulja, az által a jó haza
fiakat ismérni és az Országban lévő dolgokat nem késő és homályos hí
rekből, hanem meghatározott érteimcs tudósításokból meríteni megszokja,
az által Nyelvét, melly minden Nemzetnek fő dísze, gyarapítja és tsino
sit ja."

Az előszóból világosan kitíínik, hogy K1Iltsár széleskönl program
megvalósításám törekszik és lapját nem egy-két személy szócsövének, ha
nem az egész magyarság orgánumának tekinti. Másfél évszázados messze
ségből kiilimleaes érzés tölt el bennünket, amint fellapozzuk ezeket a
klasszikussá vált, fakuló írásokat. A régi cikkek olvasása közben a mai
sajt6hoz szekott olvasó is sok érdekességre bukkanhat, ha' közelebbről

megbarátkozik a korabeli nuel» és stílus sajátosságaivaL Kultsár lelec
ményes szerkesztői ötlettel számos levelezőt fogad az ország különböző vi
dékeiről, akik nap-nap után friss hírekkel és közleményekkel jelentkeznek
nála. Lapja hetenként kétszer, szerdán és szombaton jelenik meg és át
fogó képet nyujt az orsz/u; napi életéről. Egyetlen jelentős fogyatékossá
ga, hogy politikai kérdésekben nem foglal állást, ez azonban elsősorban

az elnyomó Habsburg-kormányzatot és nem a szerkesztőt terheli. Kultsár
'számos kérvény benyujtása után kap engedélyt a lap megindítására é.s
jól tudja, hogy az első nyiltabb hangú cikk megjelenését a hirlap betiltása
követné. Ezért inkább az óvatosabb megoldást választja és a szellemi élet,
a kultura nemesítő eszközével közeledik a magyar olvasóközönség felé.
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Egy-két megnyilatkozása így is páratlanul. áll az abszolutizmus hirlapiro
dalmában. Wesselényi Miklós adminisztrátori hivatalába t'aló lépésekor
a lap változtatás nélkül közli rendkívül merész kicsengésű beszédét: "Sza
badság - Törvény - Haza! Felséges nevezetek, mázsa nehézségű szók!
Az Emberek boldogságára ez háromban egyesült egy eszköz. Szabadság
- vigasztaló nevezet, legfőbb jótéteménye, ajándéka a' Fő valóságnak ...
Nálod nélkül az Emberek az oktalan állatok közé aláztatnak .. ."

A "Hazai Tudósitások" legnagyabb érdeme kétségtelenül az a hirverés,
amelyet nemzeti irodalmunk és s;:.injátszásunk érdekében fejt ki. Régebben
a megjelenő irodalmi művekről csak évek multán értesültek az írók, az
é"Ző irodalmat figyelemmel kísérő közönségről akkoriban még szö sem
lehetett. És ebből az elszigetelt szellemi világból egyszeriben egy hirlap
bukkan elő, amelyben könyvismertetéseket, időszerű nyelvész,)ti kérdé
seket és pályázati feltételeket találhat az olvasó. Szinte észrevétlenül lét
rejön a kapcsolat írók és az olvasóközönség között, az irodalom szabályos
vérkeringése megindul. Szűk: körben vitatott problémák országos jelen
tőségűvé duzzadnak, mert lehetőség nyílik arra, hogy a kiilönböző véle
mények helyet kapjanak a lapban. Szinjátszásunk talán egyetlen ujságnak
sem köszönhet annyit, mint" a "Hazai Tudósításoknak". A theátromi hí
rek széles körben népszerűsítik a magyar színészetet; a szinház látogatása
nem puszta szórakozás többé, ha.nem hazafias cselekedet, amely érzékeny
örömre ger.1eszti az emberek szivét, mert a nemzet virágzásának újabb
jeIét láthatják benne.

A "Hazai Tudópítások" - 18D8-ban "Hazai és Külföldi Tudósítások
ká" bőviil - a cikkek mondanivaló.1án kivül tónusával is megragadja
figyelmünket. Nyomát sem lelhetjük benne az ellenséges, támadó hang
nak, amely később annyira elharapódzik az egyéni érdekeket szolgáló hir
lapokban. Kultsár gondosan ügyel arra, hogya leközölt viták ne szül.1e
nek egyúttal ellenséges légkört is. A lap Kazinczy élesebb polémiáit ki
véve barátságos szellemet áraszt, az az érzésünk, hogy a szellemi élet fej
lesztésén kívül rejtett missziót is vállal: egJl tömbbe szeretné tömöríteni
az egész nemzetet. Ebből az egységből Kultsár szerint még azokat sem
szabad kirekeszteni, akik ideig-órá.ig a rossz úton haladnak. "A zavaros
must megtisztul idővel és az élet balzsamává lészen: azon nazánktia; is,
kiket a homályos gondolkodás vagy tellyes gondatlanság a' Hazára nézt'e
olly haszontalanokká tett, ma1d magokba szállván felébrednek és velünk
együtt törekszenek azon ditsőségre, melluet tsa k a' Nemzet virágzásából
várhatunk." Derű, hazaszeretet és a jövőbe »eteit erős bizakodás cseng ki
a lap sorai köziil s ezek a tula.idonságok méltóvá teszik arra, hogy az ön
tudatra ébresztett nemzet szellemi vezetője legyen az elnyomatás sötét
korszakában. (Szeuhalmi Elemér)

Felelős kiad6: S i k S á n d o r
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Kaptuk a következő sorokat: "A Vigilia márciusi számában olvasható,
hogy "Kantnál merül föl először a népszövetség eszméje." A mi Pázmány
Péterünk megelőzte Kantot. 1632-ben felveti egy népszövetség-féle szö
vetkezés gondolatát II. Ferdinánd előtt. A spanyol és osztrák hatalom
túlereje ugyanis félelmet és meghasonlást idézett elő a katolikus uralko
dóknál. Pázmány a béke megőrzése és a megbillent európai egyensúly
helyreállítása érdekében szövetséget tervez. Ebbe az összes katolikus ural
kodók lépjenek be a pápával együtt, és esküvel fogadják meg mindnyá
jan, hogy senki se fogja szövetséges társát erőszakosan megtámadni. Ha
valaki közűlük ezt mégis megkísérli, minden szövetséges köteles a táma
dó ellen fellépni. Az esetleg fölmerülő nehézségeket a meghatározott előírt

módon tanácskozással oldják meg. Ha valamelyik szövetséges az így ho
zott határozatnak ellene szegül, azt a többiek mind kényszerítsék a ha
tározat elfogadására. Ezek voltak Pázmány Péter a királynál benyújtott
latin nyelvű előterjesztésének a főbb gondolatai. Ha tervezetét csak a
katolikus országokra korlátozta is, mégis a népszövetségi gondolat úttö
rőjének tekinthetjük."

U. H. Nem, nem azonos. Magyarországi s z e n t Erzsébet (ünnepe no
vember 19.) II. Endre király leánya, élt 1207-1231-ig, - Magyarországi
b o l d o g Erzsébet (ünnepe május 6-án) III. Endrének, az utolsó Arpád
házi királynak volt árvaja és 1301-1337-ig élt. Atyja váratlan halálakor
hét-nyolcesztendős volt, de olyan mélyen átélte, mít jelent a családi cí
mer megfordítása a gyászszertartás végén, hogy ájultan esett össze. De
bár később viruló hajadonná serdült, a maga részéről nem kívánta a
családot leányágan folytatni, mert lelkét az üdvözítőnek kívánta adni.
Elhatározása mellett Henrik hercegnek forró, majd fenyegető, sőt erő

szakos házassági ajánlatai ellenére is kitartott. A svájci Stösz határában
levő domonkos zárdában élt mint szerény apáca. Halála előtti utolsó imá
jában kicsordult lelkéből: "Úgy búcsúzom e világtól, hogy nem emlék
szem, láttam-e egyet is rokonaim közül, mióta atyám országából eltávoz
tam."

S. K. A hősiesség fogalmát könnyebb átérezni, mint meghatározni.
Talán kísérelje meg gyermekeinek amelléknév fokozásával szemléltetni,
azzal, hogy ami aztán azon a legfelső fokon túl is követelést támaszt az
ernber cselekvésére ... aza "hősi" fok. Legkönnyebben a háborús hősies

séget értik meg a gyermekek, de érdemes volna ezt egy kissé korrígálni a
lelkekben. A kínai erkölcsi itélet így szól erről: A szent királyok elrendel
ték, hogy a heroszoknak tiszteletére áldozat mutattassék be. így az, aki
a nép számára törvényeket alkotott, áldozatot kapott: - aki kötelesség
teljesítés közben halálát lelte, kap áldozatot, - aki fáradozásaival meg
erősíti a birodalmat, kapjon áldozatot; aki képes volt nagy csapásokat
elhárítani, kapjon áldozatot; - aki nagy visszaéléseket megszüntetni tu
dott, kapjon áldozatot. A keresztény erkölcstan még sokat tudna ehhez
hozzáfűzni. hogy mi mindenben lehet az ember hős, de mindenesetre ér
dekes ez az összeállítás is, évezredes tapasztalatok leszűrődése.

N. U. Szent János J e l e n é s e i erősen különböznek az Ujszövetség
többi részétől, tartalomban és stílusában is. Az Evangéliumok távol van
nak minden pátosztól, nyugodt, tárgyilagos jelleggel beszámolnak bizonyos
tényekről, mellőzvén az irodalmi ambiciót. Az Apokalipszis túlárad szen-
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vedélyes mértéktelenségében és kétségtelenül szándékos titokzatosságban.
Kép képhez csatlakozik, vízió vízióhoz, szimbolum szimbolumhoz, s mind
ez lázasan izgatott nyelvezetben . .. Mindezek magyarázzák, hogy miért
idegen Önnek egyelőre a Szentírásnak ez a könyve. Megfelelőmagyarázat
tal látná, hogy milyen nagy belső logikával, rendíthetetlen összefüggésben,
milyen tántoríthatatlan alá- és mellérendeléssel irta meg Szent János ezt
a könyvet. Ha azonban nincs, aki magyarázza (magyar könyvet nem tu
dunk ajánlati, amely foglalkozik vele, németül Kaisernek van róla köny
vecskéje) és Önnek nem kedves av olvasása ... miért éppen ezzel a könyv
vel foglalkozik ilyen behatóan? Vegye elő a Szeritírás bármely más kö
tetét. Nem gondolja?

H. N. Van ilyen tipus is, $ajnos. Az általános azonban, hála Istennek,
mégis inkább az, amelyet az Ismeretlen Szerző a II. századból származó
DIOGNETES-hez szóló levél 5. és 6. fejezetében ír le: A keresztények
sem ország, sem nyelv, sem polgári élet tekintetében nem különböznek a
többi emberektől. Hiszen sem külön városban nem laknak, sem valami
szokatlan nyelven nem beszélnek, sem feltűnő életmódot nem követ
nek. .. Ellaknak ők a görögök és barbárok városaiban, öltözködésben,
táplálkozásban és más külső életkörülményben ennek az országnak szo
kásait követik, de csodálatraméltó és elismerten kiváló a viselkedésük ...
Ami a lélek a testben, az a keresztény a világban." Az ilyen különcködés
nem a keresztény lelkületből, hanem kevélységből fakad, azért például
Szent Benedek még a jócselekedeteket is mérsékelni kívánja, csakhogy
feltűnést ne keltsen valaki vele saját szernélyét illetőleg.

G. M. Örülünk, hogy jól érzi magát új otthonában. Hiába, Vácnak
számos kapcsolata van az irodalommal. "Anyám tyúkját" itt irta meg
Petőfi, Csokonai Vitéz Mihály versei itt jelentek meg először, és víg
éposza, a "Dorottya" is. Kármán József itt nyomatta ki "Fanny hagyo
mányait" és Dantét magyar nyelven itt adták ki először. Kívánjuk, hogy
az Ön számára hasznothajtóvá. emlékezetessé legyen ott tartózkodása.

Z. Z. A fontos az, hogy az ember lelkileg ne legyen lezárva, azaz be
zárva. A valóságnak egy-egy újabb oldalát megismerve, ki kell vele egé
szíteni eddigi ismereteinket, bele kell illeszteni eddigi tapasztalataink közé.
Néha az egy ideig való lelki munkát, problematizálást jelent, ami egyál
talán nem baj, mert megment a magabiztos nyárspolgáriasságtól. Néha
pedig csak egy kedves mosolyt varázsol az arcunkra, például, .amikor azt
olvastuk, hogyaharcok hőse, a nagy Fejedelem, ... alapított egy kis,
üveggyárat Parádon. No lám, ezt nem is tudtuk ...
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