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Szörényi Andor

MEGSZÚLAL JÚDA SIVATAGJA
A,ki az 1950-53. év tudományos szakfolyóiratait, nagy világla

pok hasábos cikkeit, hetilapok fényképekkel illusztrált hosszú érteke
zéseit végiglapozza, szinte azt hiszi, hogy álmában a mesék birodalmá
ban jár, malyben a lehetetlen és hihetetlen is valóság .. , Pedig azok,
akik ezeket a beszámolókat írták, nem mesemondók vagy regényírók,
hanem a világ legkiválóbb régészeí, paleografusaí, történészei és a
klasszikus kor általánosan elismert kutatói. Ahhoz már hozzászok
tunk lassankint, hogy Mezopotámia és Egyiptom száraz sivatagi ho
mokja eltemetett és elfelejtett évezredek kulturájának kincseit őrzi és
hozza időnként napvilágra; más világrészek pusztaságal vagy irdatlan
őserdei is régmult világok sírjának néha meg-megszólaló őrzői; most
azonban Juda sivatagja minden kétséget kizáróan a világ érdeklődé

sének homlokterébe került.
C h i r b e t Q u m r a n, mely a Holt tengertől 2 km-re nyugatra,

Jerikótól 12 km-re délre fekszik Juda sivatag jában, oly leleteket ho
zott napvilágra, melyek az ószövetségi Isten országának s a válasz
tott népnek utolsó két évszázadára vetnek egészen új fényt és ugyan
akkor a világ leghatalmasabb, valláso, erkölcs- és kalturtörténelmileg
mindörökre legmélyebb és legátfogóbb mozgalrnának, a kereszténység
nek keletkezési korát világítják meg egykorú leletek letagadhatatlan
tanúságtételével.

A V i g i l i a 1953. évi februári számában "A barlang kincsei"
címmel már beszámoltunk a Chirbet Qumrani leletek megtalálásáról.
az ásatások eredményéről, a kétezer esztendős iratok tudományos je
lentőségéről. Azóta valóságos "barlangvadászat" indult meg a legmo
dernebbül felszerelt tudományos expediciók és a félnomád beduinok
részéről; a pálmát ez alkalommal is az ösztönös megérzéssel kutató
Ta'amira beduin törzs nyerte el olyan szenzációs fölfedezéssel, mely
fontosságában és kihatásaiban messze túlszárnyalja az 1953-ig ismert
leleteket. Ezeknek az újabban talált tekercseknek kincsestára olyan
roppant gazdag, hogy tudományos értékeléséhez, a következtetések
levonásához, az eredmények összefoglalásához sok tudós évtizedekig
tartó munkája szükséges. Egyelő,e nyolc tudós kutató tollából általá
nos ismertetés jelent meg aRevue Biblique 1956 januári számának
49-67. oldalán s a tudósításokból jóleső érzéssel állapíthat juk meg
azt, hogy amit a V i g i l i a 1953-as számában irtunk a Chirbet Qum
rani ősi tekercsek koráról, tudományos jelentőségéről, az iratokat
másoló és őrző zsidó szekta szellemiségéről, azt az újabb fölfedezések
most döntő módon megerősítik.

Az újabb leletek

1953-ig három, tekercseket, vagy azok töredékeit őrző barlangot
fedeztek föl és kutattak át, ma már tíz barlangról tudunk Chirbet
Qumran vidékén, melyeknek mindegyike nagymennyíségü iratot jut-
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tatott a szerenesés kutatók kezébe. Az újonnan talált tekercsek is a
Krisztus előtti korból származnak s legtöbbjük igen sokat szenvedett
két évezred leforgása alatt, s igen soknak a legmodernebb kémiai el
járásokon kell először keresztül esnie, míg olvasható, vagy legalábbis
infra-vörös sugarakkal fényképezhető lesz. Sajnos úgyszólván egy te
kercs sem került kezükbe, mely sértetlen állapotban volna, sok az erő

sen töredékes; nem egy csak pár szót vagy sort tartalmaz; mások ellen
ben szentírási és egyéb könyveknek tekintélyes részeit tartalmazzák.
Eddig 1650 tekercsről, illetve tekercstöredékröl tudunk, melyeket az
1953. óta fölfedezett hét barlangban találtak. E barlangok közül a
legnagyobb ősi "könyvtárt" a negyedikben találták meg (tudományos
jelzése 4Q). Ebben egymagában eddig 330 azonosított (identifikált) és
80 eddig még közelebbről meg nem határozott kéziratot találtak. Ha
figyelembe vesszük azt, hogy még 1500 évvel később is hatalmas
könyvtárnak és világhírességnek számított egy 400-500 kéziralból
álló gyüjtemény (pl. Mátyás király könyvtára), akkor fogalmat alkot
hatunk arról, mily hallatlanul gazdag és virágzó szellemi életet élt az
az ős zsidó szekta, melynek központja Chirbet Qumranban volt a
Krisztus Urunk előtti két évszázadban és később is, Kr, u. 70-ig, ami
kor a zsidó-római háború elpusztította. A tekercsek az ószövetségi
Szeritírás számtalan könyvét tartalmazzák, de azonkívül a szektának
számos iratát, u. n. apokrif könyveket, imakönyveket, rituálékat, szerit
írási kommentárokat, történelmi följegyzéseket stb. Legrégibb kézirat
a Kr. e. III. században másolt Sámuel könyve (tudományos jelzése 4Q
Sam''). Lehetetlenség ily rövid kis cikk keretében akárcsak általános
áttekintést is adnunk e tekercsekről és azok sajátosságairól, vallás
történelmi, szövegkritikai, és egyéb tudományos jelentőségéről, mind
össze két érdekes és döntő fontosságú leletre kívánunk rámutatni.

Évszázadok óta vitatott kérdések sokasága tornyosul Tóbiás
Könyve fölött. Az Ószövetségnek ez a szentkönyve az u. n. deutero
kanonikus könyvek közé tartozik, melynek sugalmazottsága fölött az
ősegyházban nem volt meg a teljes összhang, s csak a Kr. u. IV. szá
zad végén ismerték el általánosan isteni eredetűnek. Ennek egyik Iö

.oka éppen az volt, hogy Tóbiás könyve ránk csak görög és latin sz ő-

végben maradt meg; a Kr. utáni zsidóság nem ismerte el szent könyv
nek és a legujabb korban is sok tudós azt állította, hogy a könyv ere
deti nyelve nem sémi, hanem görög volt. A könyv egyik modern ma
gyarázója azt irja: "Tóbiás könyve eredeti szővegének ismerete a
szentírástudománynak igen sok kérdésére és problémájára adna vá
laszt, melynek megoldása most még teljesen kilátástalan." És ime, a
4Q-ban három tekercset találtak, melyek Tóbiás könyvének ősi for
máját tartalmazzák hosszabb-rövidebb töredékekben, ef.!y héber és
két arámnyelvűt, s mind a három a legjobb görög kódexek szövegével
egyezik!

A hitetlen kritikának szinte általános állítása volt az, hogy az
ószövetségi szentkönyvekben található messiási jövendölések nemcsak
hogy nem tekinthetők szorosan vett jövendöléseknek (ebben az eset-
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ben ugyanis el k~llene fogadnia a csoda létezését s vele kapcsolatosan
lúnnie kellene az Istenben is), hanem szerintük egyenesen az uj szövet
.ségi szentírók későbbi belemagyarázásai az Ószövetségbe. Ezzel a be
lemagyarázással azt akarták bizonyítani, hogy mindaz, ami az Úr
Jézus életében történt, már jóval előzőleg meg volt jövendölve a pró
féták könyveiben, s így Jézus Krisztus az Isten által az üdvtörténe
lemben évszázadokon keresztül előkészített s az idők teljességében e
világra küldött Messiás, Űdvözítő. Ezeket a "messiási" jövendölé
seket a zsidóság szerintük sosem értelmezte egy eljövendő nagy Sza
badítóra, Megváltóra, csak a keresztények próbáltak volna ilyen ér
telmezést beleolvasni a velük szemben hitetlenül és ellenségesen álló
zsidósággal folytatott polémiába. Ez a hitetlen "dogma" is megdőlt a
iQ leletei alapján. Mert a negyedik barlangban többek között találtak
egy lzaiás-kommentárt, melyben lzaiás könyvének 10, 22-11, 4 része
kimondottan a Dávid házából származó Messiásra van magyarázva.
Egy másik tekercsen Mózes első könyvének magyarázatát olvashat
juk, sabban az I. Mőz. 49, 10: "El nem vétetik a fejedelmi pálca
Judától, sem a vezér az ő ágyékától, míg el nem jő az Elküldendő ..."
a Juda törzséből, Dávid családjából származó Megváltóra van értel
mezve. Egy másik tekercs a 2. Móz., 2. Sám., lzaiás, Ámosz, Dániel
és Zsolt könyvéböl tartalmazza azokat a szentírási helyeket, melyek a
világ eljövendő Megváltójára vonatkoznak. Ismét egy másik, valőszí

nűleg a Kr. e. második században irt kézirat a Messiásra vonatkozó
szentírásí helyeket tartalmazza, mégpedig részletes magyarázatokkal
.ellátva. Joggal választhatjuk tehát ez ismertetés címéül: "Megszólal
Juda sivatagja", mert a sivatag tényleg megszólalt, hogy megcáfolha
tatlanul bizonyítsa a keresztény hit számos igazságát és tanítását. Már
az eddig ismert leletek is egy sereg hitetlen racionalista, megfelleb
bezhetetlennek hirdetett tételt adtak át végérvényesen a multnak, s a
legűjabb kéziratok publikálása ezeknek a megcáfolt és tarthatatlanná
vált állításoknak a számát hatalmas mértékben növeini fogja. Ez a
kiadás azonban évtizedek munkáját követeli meg, egyelőre csak a
Chirbet Qumrani első barlangban (IQ) talált töredékeket adták ki
Oxfordban: .Discooeries in the [udeaean Desert I. Qumran Caue l."
Oxford, Clarettdon Press, 1955. Ez a kötet tartalmazza az összes ré
gészeti .lelet leírását és értékelését, fényképreprodukcióját, a tekercs
töredékek fotokópiáját, átirását és francia nyelvü fordítását. a bar
langban talált textil és bőranyagok atomvizsgálatának eredményét stb.
Érdekességül jegyezzük meg, hogy -a modern atomfizika módot adott
arra, hogy ősi fa, bőr és textilanyagok korát hozzávetőlegespontosság
gal megállapíthassuk. A Chirbet Qumrani anyagokból is küldtek min
tákat a chicagói egyetem "Institute for Nuclear Studies"-e számára,
ahol dr. Libby elvégezte a "Carbon 14 tesr'-nek nevezett kísérleteket,
s ezek alapján az a textilanyag, melybe a tekercsek be voltak gön
gyölve, Kr. e l 67-Kr. u. 237. között készült. A modern atomfizika is
megerősíti tehát a leletek ősiségét.

.,.,...



Chirbet Qumran és az Ujs'zövetség

1953-ban irt cikkünkben azokkal a tekercsekkel foglalkoztunk,
melyek az ószövetségi Szeritírás különböző könyveit tartalmazzák, s
azoknak tudományos [elentöségét igyekeztünk megvilágftaní. Most
azonban a régi és új leletekkel kapcsolatban nem a szentírási kéz
iratok érdekelnek bennünket, hanem azok, melyekből megismerhetjük
ennek a Krisztus Urunk korában is élt és működött szektának szelle
miségét, valláserkölcsi tanításait, életformáját stb. Ezek a nem ká
noni könyvek nagy számban kerűltek elő a Chirbet Qumrani 10 bar
langból, többségüket egyelőre csak "címszerűen" ismerjük. De az eddig
ismertek alapján is kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogya Chir
bet Qumran-i emberek az u. n. esszénusok széktájához tartoztak, vagy
annak egyik fejlődési ágát és részét alkották. Amíg az esszénusokról
csak az alexandriai zsidó filozófusnak, Philonak, a zsidó történetíró
Josephus Flaviusnak és a pogány Pliniusnak irataiból tudtunk valami
keveset, addig ezt a szektát egy a világtól teljesen elzárt, szigorú szer
zeiesi közösségben élő társaságnak hittük és éppen ezért könnyen meg
magyarázhattuk. miért nem szerepel még nevük sem az Uj szövetség
szentirataiban. Azt gondoltuk, ho!.ty mivel a Krisztus Urunk kori zsi
dóság szellemi és valláserkölcsi életében szerepet nem játszottak, a
nagy nyilvánosságtól elkülönültek, nem is történhetik róluk említés.
Ma már tudjuk, hogy ez a vélekedés nem állja meg a helyét. Egy olyan
társaság, mely abban a korban egyedülállóan hatalmas könyvtárral
rendelkezett, mely a Zsoltároskőnyv gyöngyszemeivel vetekedő him
nuszokat és imákat alkotott, mely számtalan vallási és erkölcsi köny
vet termelt ki, nem maradhatott ismeretlen és hermetikusan elzárt a
nagyvilág előtt. Tudjuk pl. hogy az u. n. apokrif könyvek óriási el
terjedésnek örvendettek a zsidóságban, de még a korai keresztény
ségben is, csak éppen azt nem tudtuk eddig, hogy ennek az apokrif
irodalomnak egyik fő termő melegágya éppen az esszénusok szektája
volt. Az újabb leletek alapján megállapíthatjuk, hogy szá:mos apokrif
könyv, pl. a [ubileumok könyve, Hénoch könyve, a Tizenkét pátriarka
végrendelete stb., melyek pedig éppen a legtekintélyesebb ószövetségi
apokrifok közé tartoznak, s amelyeket később sok nyelvre (pl. még
ethíops és arab nyelvre is) lefordítottak, ebben a szektában iródtak,
ennek a szektának tanítását és felfogását tükrözik vissza. Akkor pedig
már nem beszélhetünk szellemi ezocentrizmusról, elkülönűlésről, ha
nem olyan áramlatról, melynek nagy befolyása volt a Krisztus kora
beli zsidóság felfogására és állásfoglalására. Tudjuk azt is, hogy ez
a szekta rendelkezett ugyan szerzetesi életet élő központtal is, ami
lyen volt pl. a Kr, u. I. sz. 70-es évéig Chirbet Oumran, de azonkí
vül is éltek hívei, tanításának vallói szerte Palesztina városaiban és
falvaiban; sőt szórványai éltek a Szentföld határain kívül is: Sziria
Damaszkuszában, Kis-Ázsiában, Alexandriában. Ma már nem kétsé
ges, hogy az alexandriai hatalmas zsidó szórvány (a félmilliót szám
láló hatalmas ókori város lakosságának fele zsidó volt!) ismerte és
használta a Chirbet Qumran-i szekta iratait.



És ha ez így van, akkor az Uj szövetségben meg kell lennie e
szellemiség nyomának. Hiszen az Uj szövetség jogutódja és logikus
folytatása az Ószövetségnek, ahogy Szent Pál félreérthetetlenül ta
nítja: "A törvény nekünk nevelőnk volt Krisztusra" (Gal. 3, 24). A
formatörténeti módszer évtizedek óta keresi azt a "Sitz im Leben"-t,
azt a talajt, melyböl az Ó- és Ujszövetség könyvei kinőttek, hogy
megállapíthassa az egyes könyvek kialakulásának különböző fázisait.
Az uj szővetségi szentszerzök számára a "Sitz im Leben" az Úr Jézus
Krisztus új és teljes kinyilatkoztatásén kivül elsősorban az Ószövet
ség volt, s azon belül nemcsak a kánoni szentkönyvek, hanem az egész
korabeli zsidóság, melyhez az Újszövetség szerzői - Szent Lukács
kivételével - tartoztak, melyben felnőttek, nevelődtek. A Chirbet
Qumran-i szektának nem kánoni irodalmáról rögtön az első vizsgála
tok után kiderült, hogy rendkívüli jelentőségű az uj szővetségi szent
írástudomány s a kereszténység eredete és története szempontjából.
Mint ilyenkor már történni szokott, a hitetlen vallástörténészek, tu
dományos mezben jelentkező kontárok rögtön megtalálni vélték azt il
csodakulcsot, mely végre felnyitja az Uj szövetségnek, a kereszténység
nek "természetes" kapuját, azt a világot, mely megmagyarázná a krísz
tusi hitet, csodák, isteni beavatkozás és kinyilatkoztatás nélkül. Tör
tént pedig ez akkor, amikor a megtalált szővegeknek csak kicsiny tö
redéke volt ismeretes, azok olvasása is sok helyen kétséges, fordítása
számtalan esetben bizonytalan volt. Még olyan világhírű tudósok is,
mint a párizsi Dupont-Sommer sem tudtak ennek a kísértésnek ellen
állni, s szenzációs címek alatt közölték elképzelésüket a "Krisztus
előtti kereszténységről"... Dupont-Sommer helytelen olvasás és té
ves fordítás alapján végzett összehasonlításokat az Uj szövetség és az
esszénus szekta újonnan fölfedezett iratai között, melyeknek végén
megállapíthatni vélte, hogy "az esszénus egyház és a keresztény egy
ház mindenben ugyanaz, s hogya hasonlóságok és egyezöségek a ket
tő között szinte hallucinációba ringató ősszességetképeznek" (Apercu«
préliminaires sur les Manuscrits de la Mer Morte, Paris, 1950). Erre
a megállapításra irta ironikusan a világszerte tekintélynek számító
régész, De Vaux: "A hallucinációk veszedelmesek egy történésznél.
Kívánjuk, hogy Dupont-Sommer kigyógyuljon belőlük és ... tisztán
Iásson !" A kigyógyulás és kiábrándulás elég hamar bekövetkezett
Dupont-Sommernél s a tudós címre igényt tartó társainál, és Dupont
Sommer a .Nouueaux apercus .. ."·ban (Párizs, 1953) állításainak jó
részét vissza is vonta. Ez persze nem gátolja majd azoknak a "tudo
mánynépszerűsítőknek"a hadát, akik a Chirbet Qumran-i tekercsek
ből egy szót sem tudnának elolvasni, mégkevésbé fordítani, hogy to
vábbra is hirdessék: megoldottuk végre a kereszténység eredetének
kérdését, mégpedig teljesen "természetes" úton ...

J. Hempel professzor, aki egyáltalában nem tartozik a konzerva
tiv kutatók közé, sőt számos művében nagyengedményeket tett a hi
tetlen racionalista kritika javára, már 1951-ben megvizsgálta az esz
szénusok és a kereszténység tanításai közötti hasonlóságokat és egye
zöségeket, s a végén kénytelen levonni a következtetést: "Minden
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újólag is kihangsúlyozott hasonlóság ellenére ennél az állítólagos
Krisztus előtti kereszténységnél (t. i. az esszénusoknál) hiányzik a
Szentháromság tanával az egész Krisztología: azaz a speciállsan ke
resztény" (vagyis az, ami a kereszténységet kereszténységgé teszi! 
"Christentum var Christus 1" 484. old.)

Összekötő híd Chirbet Qumran és az Ujszövetség között

Mondottuk már, hogy az újabb leletek kiadása, azok feldolgo
zása még évtizedek fáradságos munkájába kerül és addig nem. lehet
yégleges és teljes képet alkotni magunknak az esszénusok tanításáról,
s így a részletes összehasonlítást sem lehet addig elvégezni Juda si
vatagjának tekercsei és az Uj szövetség szentiratai között. De az eddig
ismert tények elegendő alapot nyujtanak arra, hogy bizonyos
nagyfontosságú tudományos eredményekre jussunk. Ezek közül most
csak egyet tárgyalhatunk: a két mozgalom közti összekötő híd kér
dését.

Az uj szövetségi Szentírásban igen gyakran szerepelnek az írás
tudók, a farizeusok, a szadduceusok, a főtanács, a nép. vénei, a fő

papok, sőt egyszer még a herodiánusok is (Mt. 22, 16), tehát az ak
kori zsidóság vezető rétegének és szellemi irányítóinak minden árnya
lata; hogyan lehet tehát egyáltalában szellemi rokonságot keresni
Chirbet Qumran és az Uj szövetség között, amikor abban az esszé
nusok mégcsak meg sincsenek nevezve? A kérdés látszólag jogos, pe
dig tény mégis az, hogy ez a szellemi rokonság és sokféle egyezőség

kétségkívül megvan I S ha megvan. akkor kell lennie valami összekötö
kapocsnak is a kettő között. A híd első és legiontosabb pillére Ke
resztelő Szent János s az ö tanítványaí, akik közül az ar Jézus első

apostolait kiválasztotta.
Már a mult században próbálkoztak egyesek rokonságót fölfe

dezni az esszénusok és Keresztelő Szent János között, de az eddig'
ismert gyér adatok alapján általános volt a tudósoknak az a megál
lapítása, melyet Innitzer így fejez ki: "Az esszénusok és Ker. Szent Já
nos dogmatikailag és üdvtörténelmileg egymással ellentmond6an szem
benállnak és alapjában kizárnak minden kapcsolatot." Ez a megálla
pítás az új leletek fényében tévesnek bizonyult. Ker. Szent János nyil
vános működéséről csak igen kevés részletet jegyeznek föl az evan
gélisták, de ezek is elegendők annak megállapítására, hogy az Úr
Jézus előfutára pontosan ismerte az esszénus Chirbet Qumran-szekta
tanítását, prédikációjában fölhasználta azt. Gondolatvilága annyira
át van itatva az esszénusok felfogásával, hogy egyszeru távoli hal
lomással vagy hideg elméleti tanulmányozással nem lehet megmagya
rázni a köztük lévő egyezöségeket és hasonlóságokat. Ker. Szent Já
nosnak a Chirbet Qumran-i emberekkel szoros kapcsolatban kellett
állnia, s ennek a kapcsolatnak legvalószínűbb alapja az, hogy Ker.
Szent János ktJra gyermekségétől ebben a szektában nevelkedett és
ett élt egészen nyilvános föllépésének idejéig. .

Chirbet Qumranban a szerzetesi életet élő esszénusok, de a szek-
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ta hiveihez tartozó és közös életet nem élő jámbor zsidók is bisonvos
fokig szigorú papi vezetés alatt állottak, mégpedig az egyedül legi~

tim, Áron elsőszülöttjétől származó Szádok főpap családja tagjainak
irányítása alatt. És Szerit Lukács nem véletlenül emeli ki azt, hogy
Ker. Szent János szülei, Zakariás pap és Erzsébet is Áron familiájá
ból, sőt közelebbről Szádoktól származnak. (Lk. 1, 5 - v. ö. I. Krón,
24, 1-4. 7-10 l). Zakariás örökszép hálaéneke, a Benedictus, számos
egyezöséget és hasonlóságot mutat föl a Chirbet Qumran-i iratokkal.
Nem lehet véletlen az sem, hogy Szent Lukács pontosan azt irja Za
kariásról és Erzsébetről, amit a szekta iratai számtalanszor megköve
telnek a tagoktól : "Mindketten igazak voltak Isten előtt és feddhe
tetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint" (Lk. 1, 6). S ezzel
kapcsolatban szinte önkéntelenül felvetődik a kérdés, hogy ha Zaka
riás pap volt, ha az előfutár szülei szentek voltak, miért küldik ne
velödni gyermeküket a pusztába egészen nyilvános fellépésének ide
jéig? Az a puszta, melyben az evangelisták tanúsága szerint Ker.
Szent János élt és fölnevelkedett, Mk. 3, l-nek leírása szerint Juda
pusztája, sivatagja volt, tehát az a vidék, ahol Chirbet Qumran van.
Viszont a puszta sivatag ma sem gyermeknevelési intézet, abban a
korban még kevésbbé volt az, főleg nem akkor, amikor a családi kör
ben az ifjú megkaphatja mindazt a valláserkölcsi és szellemi tartalmat,
mely lelke kiműveléséhez szűkséges volt. De ebben a pusztaságban
élt és virágzott az esszénusok szellemi központja, Chirbet Qumran
közőssége, melynek számára a puszta nemcsak földrajzi fogalom volt,
hanem a bűnös világból való menekülés helye. Itt a szekta tagjai ma
gukat Istennek szentelték, bűnbánó, imádságos életet éltek, szigorúan
megtartották az ószövetségi törvényeket és készültek arra az új sző

vetségre, melvet majd az idők teljességében az Isten köt az emberek
kel ... És igy már érthető. hogy Ker. Szent Jánost miért adták,
küldték a sivatagba: nem vadállatok és rablók mindennapos támadásá
nak és az ottani élet ezer veszélyének, nélkülözésének tették őt ki; ha
nem elküldötték abba a Chirbet Qumran-i közösségbe. mely legtisz
tábban és legmélyebben őrizte meg az Ószövetség vallási Ideáljait. Ab
ba a szektába, melyröl már Josephus Flavius megjegyzi, hogy a Holt

.tengertől nyugatra fekvő központ jukba fölvettek nevelésre gyermeke
ket (Zsidó háb, II. 8. § 121.) s ezzel részben gondoskodtak is a szer
zet utánpótlásáról. Ez a szekta - iratainak tanúsága szerint - leg
közelebb állott szellemiségében a kereszténységhez, lelke legjobban
meg volt nyitva azoknak az új eszméknek és parancsoknak, melyeket
az Úr Jézus hozott meo a világnak. Éppen ezért volt alkalmas arra,
hogy első kiképzését ott kapja az a Ker. Szent János, akit a világ
Megváltója előfutárának szemelt ki az isteni Gondviselés.

"Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében felhang-
zott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában " (Lk. 3, l-
2). Amikor az Isten elérkezettnek látta az időt arra, hogy Ker. Szent
Jánost külön kinyilatkoztatásokkal és meghívással szent Fia előfutári

szerepére előkészitse és kiválassza, akkor a "pusztában", Juda sivatag
jában szól hozzá. Ebben a pillanatban Ker. Szent János már nem esz-
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szénus többé, elhagyja azt a közösséget, melyben férfiúvá, lsten szol
gájává nevelődött, s új megvilágításokkal gazdagon kezdi hirdetni az
Uj szővetségnek, a Messiásnak eljövetelét. Prédikációját ott kezdi
meg, ahol addig élt: a pusztában! "l?s kivonult hozzá egész Judea,
Jeruzsálem minden lakója és bűneiket megvallva megkeresztelkedtek
nála a Jordán folyóban." (Mk. 1, 5.) Joggal teszi föl a kérdést a tudós
Mctainger - kérdést, mely önmagában hordozza a választ - "távol
maradhattak erről a prédikációról közömbösen éppen a qumraniak? !"
(Die Handschriftenfunde am Totem Meer und das Neue Test. 1955.
471. old.)

Ker. Szent János működésének mottój át az evangelisták egyhan
gúan ebben adják meg: "A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsé
tek elő az Úr útját, egyengessétek az ő ösvényeit" (Mk, 1, 3; v. ö. Mt.
3, 3; Lk. 3, 4). És ugyanez az izaiási szöveg (40, 3) programja s mot
tója a qumrani szektanak. Az esszénusok magukat alávetik az lzaiás
szavaiból kicsendülő isteni parancsnak, ahogy írják tekercseikben: ki
vonultak a pusztába, hogy az irgalmas és könyörülő lsten útját, a
megváltás útját elökészítsék. Ennek az előkészületnek egyik főaktusa

, volt a bűnöknek megvallása. s a bűnbánat "keresztségének" fölvétele,
amelyek előfeltételei voltak a szektába való belépésnek. S amikor Ker.
Szent János elkezdi nyilvános működését, a hozzátóduló tömegtől

bűnvallomást követel, "hirdeti a bűnbánat keresztségét" (Mt. 3, 2-3.
5-6. 9; Mk. 1, 4-5; Lk. 3, 3. 8). A külsöségekben kimerülő farizeusi
jámborsággal szemben követeli a lélek megtérését és Istenhez való
fordulását; éppenúgy, mint ahogy majdnem szóről-szőra egyezően ezt
kívánják meg a szekta iratai is a tagoktól. Ezek a tagok benneéltek
egy nagy várakozásban, az Isten eljövendő országának szent remény
ségében, habár ennek az országnak jellege, mibenléte egészen homá
lyos volt s nagyrészt ismeretlen a Chirbet Qumran-iak előtt. Ker.
Szent János viszont az Istentől megvilágosítottan határozott hangon
kiáltja oda la zsidóság fülébe: az lsten országa már közel van, s utána
rögtön föllép az, aki majd Szentlélekkel és tűzzel. keresztel, az Úr
Jézus Krisztus (Mt. 3, 11). A,mit tehát a szekta várt, amiért élt, amiért
a pusztába menekűlt, hogy a bűntől és Sátántól megszabadultan egye
dül Istennek élhessen: az ime most van beteljesedőben...

Nem kétséges, hogy Ker. Szent János tanítványainak jórésze, vaRY
legalábbis első csoportja azokból a szekta-tagokból tevödött ki, akik
esztendőkön keresztűl egyűtt voltak vele Chirbet Qumranban, s akik
egész lelkiségükkel a legközelebb állottak az Lljszövetséghez, János
üzenetének befogadásához. Ha nyilvános működésének megkezdéséig
Ker. Szent Jánosnak nem is lett volna semmi közelebbi .kapcsolata a
szektával, előfutári szerepeben föltétlenül szoros viszonyba kellett ke
rülnie vele, mert azon a vidéken prédikált. A Jordán torkolatánál. a
keresztséghez szűkséges kútaknál számtalanszor találkoznia kellett a
szekta tagjaival; azokkal az esszénusokkal, akik nemcsak hogy nem
voltak "viperák fajzati" (Mt, 3, 7; Lk. 3, 7), hanem készségesen fo
gadták be az örömhírnek igéit.

Ker. Szent János tanítványaiból lettek rövid idő mulva az Úr
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Jézus első apostolai: Péter, András, János stb. (Jn. 1, 35-47). Ez.ek kő

zül is Szent János apostol és evangélista az, aki evangéliumában, le
veleiben és a Jelenések könyvében oly nagyszámú hasonlóságot és
egyezöséget mutat föl a qumrani irodalommal, hogy tényként kell el
fogadnunk Szent János apostol legszorosabb kapcsolatát az esszénu
sok szektájával. Hogy pontosan mi volt ez a kapcsolat, azt ma még
nem tudjuk megmondani, de valószínű az, hogy ifjú korában ő is tag
ja volt annak a kőzösségnek, melynek központja Chirbet Oamran
volt. Szent János iratait ma már nem lehet magyarázni az esszénusok
irodalma nélkül! Itt nem térhetünk ki a részletekre, csak annyit jegy
zünk meg, hogy azok az elemek, melyeket a racionalista hitetlen kri
tika mint későbbi gnosztikus tanokat kizárt' Szent János evangéliumá
ból és első leveléből, s amelyek miatt elv itatta tőle a szerzőséget és
az I. sz. végére, II. sz. elejére datálta, kivétel nélkül mind megtalálha
tók a szekta Kr, elött keletkezett irataiban l Ezzel pedig megdől a
racíonalisták több mint egy évszázada dogmaként hirdetett általános
tanítása, mely szerint Szent János evangéliuma nem tekinthető meg
bízható történelmi kútfőnek ...

A mondottak után még erőteljesebben vetődik fel a kérdés, miért
nincsenek megneuesue az esszénusok az U;szövetsél!ben? A feleletet
azzal adhat juk meg, hogy az Uj szövetség szerzői csak látezolag hall
gatnak róluk. Ha Ker. Szent János a szektával a legszorosabb kap
csolatban állott, ha az ő tanítványai elsősorban a qumrani kőzösség

lagjaiból kerültek, ha az Úr Jézus első apostolainak egyrésze - Szent
János vezetésével - előzőleg az esszénusok mozgalmához tartozott,
vagy legalábbis azzal volt lelki rokonságban, akkor Ker. Szent János
nak s az ő tanítványainak említésével az Uj szövetség lapjai közvetve
róluk beszélnek. De beszélnek minden valószínűség szerint közvetlenül
is, amikor többször megemlítenek egy sajátságos közösséuet, a "János
tanítványokat". Ez a csoport eljutott az Úr [ézus elöfutáráiu, meg
hallgatta és követte őt, de nem jutott el map'áig Krisztusig. sőt bizo
nyos fokig szembenállott az Úr tanítványainak csoportjával. Ker. Szent
Jánost elismerték Istentől küldött prófétának, de a természetfölötti
Istenfiút. a bűnöket szenvedésével és vérével eltörlő Megváltót nem
tudták beilleszteni lelkivilágukba. És ezért Tános minden tanúságté
tele ellenére sem hittek az Úr Jézusban, vagy legalábbis ingatag és
rvönge volt a hitük ... Ezek a János-tanítványok nem mások, mint a
Chirbet Qumran-i embereknek az a része, mely éppen szektáia ősi

tanításához való ragaszkodás miatt (melyből a Krisztoló-iia teljesen
hiányzik!) minden jószándék ellenére sem tudott hinni.

A "János tanítványok" tehát az esszénusok, illetve azoknak je
lentős csoportja. Ezek mennek az Úr Jézushoz, hogy számon kérjék
töle: "Hogy lehet 'az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a
te tanítványaid pedig nem böjtölnek?!" (Mt. 9, 14; v. ö. Mk. 2, 18
kk.; Lk. 5, 33-35). Ezek közül küld .el Ker. Szent János kettőt még a
börtönből is az Úrhoz, hogy saját szemükkel győződjenek meg az ő

megváltói méltőságáról: erre a tanúságtételre nem Jánosnak, hanem
a hittől még mindig távolálló tanítványoknak volt szűkségűk (Mt. 11,'
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2 kk). Ez a jánosi közösség nem szünt meg Ker. Szent János lefejez-
tetése után sem, s bár egy része kétségkívül eljutott a hit kegyelméig,
a másik része azonban még jobban megcsontosodott s az Úr [ézus.
helyett az ő előfutárát tartotta a Messiásnak, Ilyen János-tanítvány
volt először l\pollo is, az alexandriai származású zsidó, akit aztán
Aquila és Priszcilla térítettek meg a keresztény hitre (Ap. Csel. 18,
24-28). Mikor Szent Pál megkezdi prédikációját Efezusban, ott rögtön
néhány tanítványra talált, akik ellenben csak János keresztségével vol
tak megkeresztelve, csak az ő tanítását ismerték (Ap csel. 19, 1-7).
Ezek közül Szent Pál oktatására megtért mintegy 12 férfi, de Efe
zusban is, másutt is maradtak továbbra is olyanok, akik csak "János-
tanítványok", azaz végeredményben esszénusok maradtak. Ez amoz··
galom, bármennyire is közel állott lelkileg az Úr Jézus tanításához,
mégsem fogadta be a világ Világosságát még később sem, a IV. evan
gélium írásának idején sem. Ezért Szent János evangélistának egyik
polemikus célja éppen az, hogy ezeket az embereket saját mesterük:
tanításával és tanúságtételeivel győzze meg Krisztus igazságáról. Már
a Prológusban erőteljesen hangsúlyozza, hogy Jánost az Isten kűldöt

te ugyan, de nem ő volt a világosság, hanem csak tanúságot kellett
tennie és tett is az igazi Világosságról, az Isten Igéjéről (l, 6-8). Ezért
beszéli el az 1, 19-34-ben Ker. Szent János két tanúságtételét az Úr
Jézus messiási küldetése és isteni méltósága mellett. Majd azt, hogy
tanítványai miként próbálták meg mesterűket is szembeállttaní Krisz
tus Urunkkal, amikor is a leggyönyörübb vallomását halljuk: "Ti ma-
gatok vagytok a tanúim, hogy megmondottam: Én nem vagyok a Mes
siás, hanem csak előfutárja... Neki növekednie kell, nekem kisebbed-
nem l" (3, 28. 30). Azt is elmondja Szent János evangélista, hogya
farizeusok megpróbálták kihasználni azt az ellentétet, mely az Úr
Jézus hívei és a "János-tanítványok" között fönnállott, s emiatt hagyta
el az isteni Mester Judeát - ahol' előfutárja működött - s ment
ujből Galileába (4, 1-3. v. ö. 5, 33-35).

Megvan tehát a híd, mely átvezet Chirbet Qumranból az Ujszö-
vetségbe, de ez közel sem jelenti azt, hogy a szekta irataiból meg le
hetne magyarázni a keresztény hitet. Azt mondottuk, hogy éppen a leg-
lényegesebb krisztusi igazságoknak nyoma sem található meg a qum
rani irodalomban, de azt is ki kell emelnünk, hogy minden hasonló-
ság és számos egyezőség ellenére az erkölcsi parancsokban is vannak,
lényeges kűlönbségek. Itt most befejezésül csak egy, szinte klasszi
kusnak mondható példát hozunk föl. A Hegyi beszédben mondja az
Úr Jézus: "Hallottátok, hogy mondatott: Szeresd felebarátodat és gyű
löld ellenségedet. ~n pedig mondom nektek: Szeressétek ellenségei
teket; jót tegyetek azokkal, akik titeket gyülölnek, és imádkozzatok
üldözőitekért és rágalmazóitokért, hogy fiai legyetek Atyátoknak ..."
(Mt. 5, 43-45). A magyarázók keresztje volt századok óta ez a szent
írási hely, mert az Ószövetségben bár sehol sem található meg a sze
retet általános, mindenkire kiterjedő krisztusi parancsa, sehol sincs
előírva, hogy az -ellenséget, a nem-felebarátot gyülölni kellene ..•
Ilyen parancsot még a későbbi Talmudban sem lehet olvasni. :es ime:
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a szekta irataiban lépten-nyomon találkozunk azzal a pozitiv előírás
sal, mely a tagok között a legszigorúbban előírja a testvéri szerete
tet, de ugyanakkor megköveteli azt, hogy a külső bünös világot, a.
"sötétség fiait" gyűlölni kell! Ezzel a régi paranccsal állítja szembe"
az Úr Jézus a maga új parancsát, mely erkölcsi síkon az ő evangéli
umának alapja.

A Chirbet Qumran-i irodalom tehát nem keresztény irodalom"
szerves része még az Ószövetségnek, de annak utolsó fejezete; a kü
szöb és lépcső, mely fölvezet az Uj szövetség kapujához. Ennek az iro
dalomnak tanulmányozása óriási ielentöségű a szentírásmagyarázat..
a történelem, nevezetesen a vallástörténelem szempontjából. Itt csak
egypár gondolatot adtunk abból a gazdag anyagból, mely az eddig
közzétett tekercsek alapján kitárul a kutatók előtt. "Megszólal Juda
sivatagja", ezzel kezdtük ismertetésünket, mert ez a letagadhatatlan.
tény: Juda sivatagjának tekercsei világraszólóan tanúskodnak az új
szövetségi szentkönyvek történelmi hitelessége és megbízhatósága mel
lett.

VERS

Az Isten, akit nem lehet Vagy mint a föld, olyan süket~

Megfogni, tiszta láng, A föld, amiből a
Az ember pedig féreg, és Teremtés napján vétetett,
Miként az, oly falánk. Hogy nőjön, mint a fa,

Hogy szívszakadva küzdjön és
Hogy essen össze, mint
Ahogy a fáradt vad szokott
~s legyen főld megint.

Toldalagi Pál.

Mf:LYEN ALUDTAM

Mélyen aludtam - Fölnyitom
A szememet és újra átjár
Az emlékezés melege
l!;s [eleszmélek; mintha Lázár
Lennék, kit Krisztus szavai
A halálból életre hivtak.
Érzem, hogy élek, és aki
Szeret, velem örülhet, sirhat.

Hallom a nyított ablakon
Keresztül a világ zenéjét,
Kiáltásokat, füttyöket,
Amikre bomlik az egész szét.
Látom a napfény ragyogó
Oszlopait ínogva járni
A levegőben. Tele van
Az OTTom a föld és a nyári

Virágok és a sok növény
Vad illatával. Egyre jobban
FJrzem magamat. Nyomorult
Szivemben ís most nyugalom van.
Fejemben zúgva rajzanak
A gondolatok, mint a méhek.
S már mondanám is: "Mesterem,.
Eletem. egész a Tiéd lett.

Vakon követlek. Lábaid
Nyomát keresem én a porban.
Az leszek, amit Te aket1'sz
Es elfelejtem, aki voltam."
De mint a mágnes a vasat,
A puha, tollas ágyaz álmos
Embert: anyám szeretete
Szeliden visszahúz magához.

Toldalagi Pál
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S,zentgyörgyi András

."ALTARE OPILIONUM"
Magyarul "pásztorok oltárának" mondanók, de a gyertyapecsétes,

gubacstintás öreg írások csak latinul emlegetik a nevét. Régi kecske
méti piaristák jegyezték fel az oltár szűletési körülményeit kétszáz
tizenhat esztendővel ezelőtt, sorsát ők tartották számon száz éven át
és ők vezették az öreg könyveket a "poszteritás" okulására. Nem ve
hetjük rossz néven tölük, hogy a deáki betü könnyebben állott pen
nájuk alá, mint a magyar. - Magyar néven az oltárt csak valamelyik
városi nótárius jegyezte papirosra, amikor egy helybéli juhász vég
rendeletében megemlékezik róla: "Fő=Tisztelendő Páter Piarista
Atyám=uraméknak Templomiokra, az Juhászok oltárokra hagyok 10
Juhot." Ennél a fogalmazásnál csak az a bökkenő, hogy juhász volt,
aki tollba mondta. Ki tudja, nem tiltakozott volna-e bármelyik kecs
keméti gulyás, ha ezt a nevezetet hallja? Hiszen jussa volt hozzá a
gulyásoknak is, mert legalább annyi tinóval járultak a felállításához,
mint a juhászok báránnyal.

No, de ha volt is vita talán a régi pásztornép között, elfelejtő

dött sok más vitával együtt. Sőt elfelejtődött az oltár régi rendelteté
se is, címe is. A kései kegyelet a maga izlése szerint átkeresztelte.
,,Jézus szűletése" - "Pásztorok oltára" helyett: "Szt. Család oltára"
néven kezdte tisztelni. - Ugyanígy megfeledkezett róla a hazai em
lékeket gondosan regisztráló tudományos kutatás is. Ha a hazai mű

vészettörténeti topográfia nem olyan szeszélyes utakon kerülgette vol
na a műemlékeket, mint valamikor a felfedezők a világrészeket, ak
kor ma legalább a szakemberek tudnának róla, hogy áll Kecskemét
városában egy kétszázharminchat esztendős kolostor épület, amelyet
a budai királyi palotának III. Károly korabeli első építésze, Hőlbling

János tervezett. Nyomára jöttek volna, hogy templomának remekbe fa
ragott kőkapuja Conti Lipót pesti kőfaragó mester kezéből került ki,
akinek munkáit máig is láthatjuk a Központi Városháza, régi Invali
dus palota épűletén, meg jó néhány pest-budai templomon, s nevét
őrzi a józsefvárosi Conti utca. - Akkor a kecskeméti pásztorok ol
tára is alighanem régi ismerősünk volna magyar művészettörténetiki
adványok reprodukciós anyagából. Néprajzi érdekesség gyanánt köny·
velődött volna el, akárcsak a nyírbátori Krucsay-féle passió-oltár.
"Magyar betlehemet" fedeztek volna fel benne, amelyen subás kiskun
pásztorok imádják a megszűletett Isten Fiát, amint a tiroli falusi
templomok és parasztházak .Kríppev-in nagykalapu hegyipásztorok
kedveskednek neki dudaszóval, sajttal, kisbáránnyaI.

Az oltár puszta látványnak is meglepő. Nem annyira tekintélyes
méreteivel, szépen hajlogatott párkányaival. csavart oszlopaival, ha
nem inkább ikonográfiai tartalmával. Az egész hátépítmény teátrumát
pásztori jelképek töltik meg. Még az oromzati csoport szokásos ba
rokk Isten-emblémáinak helyébe is Jó Pásztor alakjában az Úr Jézus
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szobra került. Kísérőkül sem nagyszárnyú kerubokat kapott az apró
angyalkák repkedő koszorúja mellé, hanem odafenn is pásztori szen
tek szegödtek a nyomába: Notburga, a szentéletü cselédasszony, és a
piroskarimás kalapú Vendel, báránykával az ölében. - Az oltárkép
szintjén ótestamentumi pásztorok strázsálnakaz oszlopok közeiben: a
féltérdre ereszkedett páncélos Dávid király, meg a kettöstáblájü Mó
zes. Kezéből ugyan már régen kihullottak a törvény táblái. Csak lengő

fehér szakálla, félig nyilt ajka árulja el izgaimát a pusztai látónak. 
Alul, az oltárasztal koporsó alakú portatile-jének homlokára ismét
visszatér címerpaizsba keretezve a Jó Pásztor festett képe.

A szobrok még éreztetik íaragójuknak, a pesti "statuarius"-nak
Ausztriából bevándorolt germán ízlését. - Érdekesebb az oltárkép.
A jászol mellett imádkozó Szent Szüzet és Szent Józsefet helyi nép
viseletbe öltözött pásztorok fogják körül, a betlehemes játékok sze
reposztására emlékez.tető modorban. Az előtérben kettő rogyadozó,
görnyedt mozdulattal borul le a jászol elé. Torzonborz öreg az egyik.
Fénytelen szemével megilletődötten fordul a társa felé, mintha álmél
kodni sem győzne, de a kérdezhetnék is igen Iurdalná. Nyalkább le
gény a másik- Iényes fekete üstökével. lefelé kunkorodó bajuszával,
magosra ivelt kun szemöldökével. A délceg juhászlegény se lát, se
hall mostan. Széttárt karokkal mered a jászolban letakart vidám kis
fiúra. Lábánál felejtette ajándékát is, a szép hosszúszörü magyar
fajta báránykát. A harmadik pászt.or Szent József mőgé húzódik sze
rényen. Hosszú vájtvégű botjára támaszkodva révedezik, fakó beesett
arccal, magába roskadtan. A negyedik az istálló rozzant zsupfedele
alól muzsikál dudaján a kicsi Jézusnak. Neki szekundál az égbolton
repkedő éneklő angyal, szélesen tekergő glóriás szalagjával.

Önkénytelenül felmerül a kérdés: ki festhetett akkoriban kiskun
pásztorokat egy kecskeméti templom oltárára? A portrészerű eleven
ség, a ruhadarabok részletei, a hajviselet ... szemtanú kezemunkájá
ra vallanak. Csakhogy Kecskeméten abban az idöben nem élt képfes
tő. A többi oltárok képeiről is mind azt vallja a templomi kiadások
jegyzéke, hogy "Pictor Pesthiensis" számára kellett értük kifizetni a
számlát. Hogy pedig a pietor pesthierrsis mit képzelt pásztori öltözet
nek, mindjárt a szomszéd oltár képén megfigyelhető: a rokokó pász
torjáték kellektárából vett darabokkal ruházta fel rajta Szent Ven
delt: lengőszélű kalappal, rövid szoknyával, térdig szijjazott saru
val .. , Népi motívumok divatja messze járt még akkor irodalom
tól is, festészettől is. - Feltűnő ugyanakkor a számadási könyv té
telei között, hogy a pásztorok oltárának szobrászi munkáját elköny
veli, de az oltárkép festői honoráriumáról hallgat. Nem került pénz
be. Megoldásuk egyetlen utalás marad: a ház tagjainak jegyzékében
éppen az oltár készültének évében 1HO-41-ben tűnik fel [aross
György (a S. Gertrude) piarista "operárius testvér". [aross György és
Hradiczy Lukács volt a század első felében a magyar piaristák két
képfestője. Mindig abban a házban tartózkodnak, ahol éppen szentkép
festésére van szükség. Minden jel arra vall, hogy ő a szokatlan tár
gyú kép szerzője. Azért jelentős mozzanat ez, mivel piaristára kellett
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"bízni a pásztorok megörökítését,ha olyan festőt akartak keríteni, aki
ismeri a pásztorok vílágát.

Az utóbbi szempont már a következő kérdésre is vet valamelyes
világot: hogyan kerül éppen tanító szerzet templomába a pásztorok
oltára? A feljegyzések tanúsítják, hogy a vidék pásztorai maguk ké
szíttetik a templom számára. Maguk is gondozzák a század végéig.
Sőt 1780-ban még faragott betlehemet is csináltatnak rá karácsonyi
díszűl. (Sajnos, az utóbbinak azóta nyoma veszett.) - Honnét a ba
rátság a litterátus réteg papi iskolamesterei és betűvetés mesterségé
vel legtovább dacoló pusztai nomádok között? Mert valóságos barát
ságról van szó, már egy évtizeddel korábban, semmint az oltárt épí
teni kezdik. Akkoriban jegyzik fel a házi krónikába, hogya' pásztorok
egyre nagyobb tömegben keresik fel a templomot és a rendházat. Hogy
valósággal versenyre kelnek egymással, "certatím gratificantur" -,
a templom építésére hozott ajándékaikban. Sőt annyira jutnak a kor
díálís viszonyban, hogy szentgyörgynapi áldomásukat is - konven
cíójuk lejártával - a rendház kertjében szokták meginni, és ott víg
lakomát ülnek. Igaz, egyes irigy "malefaktorok" gonosz hírét költik a
pásztorok ártatlan szórakozásának, sőt eltorzított jelentéseket kül
dözgetnek az egyházi felsőbbséghez, mire a pásztorok egy része ked
vét vesztve odébb áll. - Nos, ebből a kölcsönös szimpátiából magya
rázható, hogy piarista festőre bízzák a pásztorok ábrázolását. Hiszen
közelről találkozott velük előbbi itteni tartózkodása során. Indokolja
az oltár emelésének szándékát ez a barátság, - de még mindig kér
déses marad, mi indokolja a barátságot?

Ha a pásztorok oldaláról kezdjük vizsgálni a lehetséges motívu
mokat, nem szabad elhallgatni egy nem egészen alaptalannak látszó
gyanút: hátha a pásztorok vonzalma nem egészen önzetlen? Alapot
ad ennek a feltevésnek a bírói kihallgatások jegyzőkönyveinekvissza
térő epizódja: a megugrasztott pásztorlegény "asylum"-ba ugrik, az
egyházi meaedékjog oltalma alá menekül a pandur elől, valahányszor
marhában, csikóban, vagy éppen emberéletben kárt ejtett. Igy járt
többek közt egy Kohancs Jóska nevű csíkós is, aki átvetette magát a
piaristák kerítése falán, mikor Sárközy uram tizenhat el1opott lováért
kurrentálták, De olvashatunk célzásokat magában a házi krónikában
is, bizonyos katonaszökevényekről és bujdosó gulyásokról, akik a
rendháztól árendába vett tiszaujfalusi tanyán húzták meg magukat
"asylantes", azon a címen, hogy most az is egyházi terület. - Vere
kedések meg éppenséggel hozzátartoztak a pásztori virtushoz. Nagy
híre volt ebben a kecskeméti "rideg Iegényeknek" . A török hóhérok
sem birtak velük annak idején. Nyolcvanhét pint bort megittak fárasz
tó munkájuk közben - a városi jegyzőkönyv tanusága szerint, - mire
sikerült "felakasztaniok az legényeket".

A piaristák krónikája is tud esetet a pásztorok vérengző haragjára. Az 1718.
.esztendeí szeritgyörgynapi vásár alkalmával az itt állomásozó savoyai dragonyos
ezred katonái összetűztek a poharazgató pásztorokkal. Hiába rántottak kardot a
katonák, hiába voltak állig felfegyverezve: a pásztorok fütyköseikkel és kitépett
sátorcövekekkel megfutamították őket... Egy halottat, sok sebesültet hagytak be-
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lőlük. Két vásáros szegedi polgár a szekéren halt meg útközben. A pásztorok
.azonban veszteség nélkül elvíharzottak, mint a fergeteg. Akiket elkapott közü
lük a katonai biróság, hiába vatlatta, hiába servasztotta börtönben hónapokig
semmit el nem árultak a történtekből. '

A menedékjog kedvéért nem sok értelme lett volna "gratifikál
niok" a pusztai legényeknek. Hiszen a törvényt el nem kerűlhették.

Mindössze a városi fogháztól szabadultak meg, amíg a bíró szemre
nem hivja őket, és ki nem szabja rájuk a "törvénybéli orvosságot".
Holmi adsza-ne alapon szőtt cimboraságra, ajándékon vásárolt be
tyárbecsületre meg éppen nem pályázhattak a szerzeteseknél. Annál
több természetes tisztességtudás és lovagiasság volt bennük magukban
is. Különben az egész feltevés emlékeztet egy kevéssé a multszázadi
betyár-romantika szemléletére. amely szerint a puszta fiai "templom
küszöbét nem igen koptatták, és az eget sem nagyon untatták imád
ságukkal". A XVIII. századi feljegyzések sorozata egészen más ar
-cát mutatja az alföldi pásztornépnek.

Sokkal jellemzőbb történetet beszél el Demka Sándor (a Visita
tione B. M. V.), a kecskeméti ház első rektora (házfőnöke) a pásztorok
barátkozásának kezdetéről. 1734-ben betoppan a félig épült rendházba
két .marhapásztor, A rektor, aki saját vallomása szerint ismerte jól
"genium campestrium", a pusztai emberek eszejárását. - azonnal be
vezeti őket az ebédlőbe, és megkérdezi: bort akarnak-e vagy pálinkát?
Azok a bor mellett döntenének. Ö azonban veresegyházi ürmöst tölt
nekik. A szépen kifényesített cinn kancsót ezüstnek nézi az egyik
-pásztor, és nagyon meghatódik a vendéglátó tisztességén. Felágaskodó
pusztai önérzete nem engedi, hogy lovagiasságet viszonzatlanul hagy
jon. Azon malegiben három imperiális forintot tesz az asztalra, és
csendes szemérmességgel megjegyzi: egyéb dolgokkal is akar ő még az
Isten házának szolgálatjára lenni. Csakugyan, alig hogy illendőképen

elbúcsúznak, kisvártatva érkezik a legelőről az újabb ajándék, szép
hízott borjú képében. - Attól fogva pedig egyre-másra olvassuk, hogy
messzi vidékekről hozzák pásztorok ajándékaikat az épülő templom
céljára. - Jellemző, hogy az 1739-40. évi feketehalál (pestis) idején,
'mikor a város húszezer Iakösából hatezer elpusztult - sok polgár tesz
-megtörődött szívvel szóbeli végrendeletet a szentségeket szolgáltatö
.szerzetesek előtt mindkét kecskeméti klastrom javára. Veszély mul
tával ezeknek [órésze feledésbe merűl, vagy más utat vesz az örökö
sök kezén. Csak a pásztorok tartottak ki elejétől fogva végig hűsége

sen. Karéjban felsorakoznak a rendház kertjében. Onnét kiáltják be
naphosszat, melyikük mit hozott, mivel a yédőintézkedések tiltják a
'kőzvetlen érintkezést. (A városi betegek hozzátortozói nem voltak
ilyen figyelmesek. Azért halt meg a pestisben négy piarista.) Végül is
az ő többszáz ajándék marhájuknak és közel ezerszám hozott juhaik
nak árából készült el a templom berendezése.

A házfőnök külön kőnvvet vezet a pásztorok adományairól, ame
lyeket főképen "pro dote Altaris Opilionum", a saját oltárukra hoz
nak adományul az akkori szokás szerint. Ott olvasható az egyes téte
lek mellett, hogy Félegyhaza, Alpár, Árokszállás, Pusztapéteri, Kerek-
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egyháza, Ferencszállás. Csongrád és Jászberény ... pásztorai hoznak
tinót, néha tizenkettőt is, máskor juhot, harmincat is. Maga az óriási
körzet a város akkori gazdaságának határait jelzi. Kecskemét a jász
kun területek megváltása. 1745 előtt, öt-hatszázezer katasztrális hold
nyi területet is árendált némelyik esztendőben a hódoltság alatt és a
visszafoglaló harcok során elnéptelenedett pusztákból. - Az ajándék
lista bejegyzői, bár latinul nevezik meg az adomány értékét és tár
gyát: "nefrendem, meleagridem, vituium" : malacot, pulykát, tinót ...
de mintha nem vinné rá őket a lélek, hogy az ajándékozóknak több
nyire szép magyar nevét is latinosan megforgassák. hazai szokás sze
rint irják: Pap Miska és Szeles Gyurka pásztorok tinót; Lakatos Gás
pár, Dallos János, Kun Mihál bárányt; Hassa Istvány, Dömötör Sán
dor malacot; Tekenyős Simon ludat, Rácz Gurka kacsát, Hajagos Ist
vány egy Iszák lisztet, Bocskoros Tóth Pál mézet, almát, Bodó György
és Bernát egy-egy kenyeret, Borbás Lukács meg éppen sajtot hoz a
maga szegénységéből. - Nem lehet megilletődés nélkül olvasni az
öreg Cséplő Gergelynek és Szekeres Andrásnak negyven esztendőn

át majdnem minden hónapban feltünedezőajándékait. Hol kisbárány
nyal, hol pulykaval állítanak be. Néha csak egy cipóval ... amint a
ládafiából éppen tellett.

A házi krónika feljegyzései között talán legmeghatóbb a "Lityó" gulyás esete.
Igy nevezték csak a szegény öreget, mivel árván nőtt fel, és a keresztségben ka
pott nevét sem tudta. Kevéssel a halála után bekopogtat a rendház ajtaján két
társa, maguk is ágrólszakadt szegény pásztorok, - és előadják, hogy az öreg még
életében nagy titokzatossággal rájuk bízta testamentumának végrehajtását. Nagy
hálával tartozik a páter piaristáknak, - mondotta, - mivelhogy húsvéti gyóná
sát azonnal és nagy szívességgel meghaltgatták. Ezért a pásztoraágban összekupor
gatott vagyonát: "Substantiam suam sudore et frigore in carnpo comparatam",
rájuk hagyja. Elő is számlálják mindjárt ötven forint ját és negyvenöt forintot
érő szép pár Igásmarháját. Ö maga meg nem mondhatta testamentáriusainak, hogy
míje van, mert csak ötig számolt. Ha tovább próbálta, megint egynél kezdte a
másik keze újjain ... - Es lám, - jegyzi meg a rektor, - Isten nem hagyja el a
benne bízókat. Eppen szorult helyzetükben érkezett az ajándék: nem tudták, miből

fizetik ki azon a héten a templomépítő munkásokat ...

Ezeknek a szegény embereknek ajándékai nélkül nem tudták vol
na sem megépíteni, sem berendezni a templomot. És ők nemcsak a
Jézus Születésének oltárát látták el. Valószínűleg a Szent Vendel ét is
gondozták, de bizonyos, hogya Szent János oltáráról is gondoskodtak.
A bevételi számadások kötelében található egy bejegyzett tétel 1742
ből: " ... Nagy Mihály Uram, Nepomucenus Szt, János Ötárához, ki
is az Pastoroké ... egy kehely csináltatására. hogy tisztességhas n
gyen,..adott és letett die 257=bris száz Forintokat, kiért az Isten na
ponkint álgya s, íltesse szereneséssen".

A piaristák maguk is nagy dolognak itélték az egyszerű emberek
áldozatát. Nagyon jellemző Szlopnyay Elek rendfőnök egyik megnyi
latkozása: hivatalos látogatás alkalmával a szokványos láttamozási
bejegyzés helyett megindult hangú figyelmeztetést iktat be a számadásí
könyv tételei közé. Buzdít ja benne az atyákat, hogy a pásztorok oltá
rának színezését és aranyozásátIsten dicsőségére iparkodjanak befe
jezni, azután folytatja: "Az oltárnak és templomnak jótevölt is név
ezerint jegyezzék be ebbe a könyvbe, hogy az utánunk következő nem-
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zedékek is ugyanúgy megismerjék őket; mint mi, és imádkozzanak ér
tük a szentmiséikben és zsolozsmájukban. Azok a szarzetesek pedig,
akik majd az oltár és a templom elkészülte után ebben a házban él
ni fognak, legyenek méltók életük példájával és emberséges viselke
désükkel arra az istenfélő, melegszívü ragaszkodáera és nagylelkű gon
doskodásra, amellyel ennek a vidéknek lakói az Isten házához és a
szerzetesekhez vonzódnak !"

A kecskeméti piaristáknak a pásztorokkal kötött barátságából
aránylag kevés feljegyzés maradt meg. Ki tudná megmondani, mennyi
kallódott el a ház régi írásaiból ? De még ennyi emlék alapján is nem
jelentéktelen megmozdulásnak kell tartanunk a pásztorok vállalkozá
sát. - Meggondolkodtatö, hogy ezek a szabad ég alatt tanyázó pusz
tai emberek kívül rekedtek a falu, vagy a város vallásos közösségén.
Papi emberrel a pusztán talán egy életen át nem találkoztak, legföl
jebb kétes erkölcsű kupecekkel és a kurtakocsmák duhaj ívócimborál
val. Templomot jórészük egy-kétnapi járóföldön belül nem láthatott,
legfeljebb azt a harminc málladozó romot, amelyek "pusztatemplom"
néven hirmondóul maradtak a hódoltság előtti falvakból. Mégis fel
kerekednek időnkint tömegesen a jászberényi határtól a csongrádi ha
tárig, Alpár pusztájától a szabadszállási tanyákig, - hogy Istent ke
resni menjenek a kecskeméti piaristákhoz. - Maguk szabadságából
egyezkednek az Isten szolgáival, állíttatnak oltárt a pásztorokat )lí
vó Isten Fiának, meg a messzi úton vándorló vásárosokat és zarán
dokokat oltalmazó "Nepomucénus" Jánosnak tiszteletére. Ilyenféle
szándékukban nem készteti öket sem földesúri akarat, sem kegyúri
presszió. Bár konvenciós cseléd valamennyi, de kinn a határban nem
parancsol nekik az Úr Istenen kívül senki más. A törvénynek is fity
tyet háhynak legtöbbször a szilaj legények. - ];:s meggondolkodtató
végül a stílusuk: ezek a darabos, rusztikus modorú emberek, akiket
legbizalmasabb pártfogójuk. a piarista Demka Sándor is "bardus
pastorum grex" néven aposztrofál, - mennyi meghatóan gyengéd fi
Ryelmességre, szemérmesen palástolt nagylelkűségre képesek! Az Or
Istennel szemben sem lelhetünk náluk - a feljegyzett esetek során 
mágia felé hajló, apró-cseprő érdekekért jámborkodó utilitarizmust, a
primitív emberek vallásosságának gyakori riasztó betét jét. Valami
tiszteletreméltó, férfias alázatosság, nagyon komolyan vett hálaérzet
és lovagiasság csillan elő egy-egy megnyilatkozásukből, A Pázmány
Péter imádságoskönyvének erős, földízű áhitatát érezni rajtuk.

Meg kel l még vizsgálnunk a pásztorok és a városi szerzet kap
csolatáta másik félnek, a piaristáknak szempontjából is. Itt az a kér
dés, akarták-e ők ezt a kapcsolatot, - és ha csakugyan akarták, mi
volt vele a céljuk, - és milyen eszközökkel érték el?

Mai szemmel azt képzelnők, hogy mindössze helyi és átmeneti
ideig tartó lelkipásztori sikerről, tanítórend életében mellékesmozza
natról van szó. Mintha a piaristák lelkipásztori működése maga is
csak mellékfoglalkozása lett volna a rendnek - egyházmegyei pap
hiány pótlására, vagy a rend anyagi szükségleteinek könnyebb Iede
zésére, esetleg egyes rendtagok magán passziójára ... A régi feljegy-
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zések szemlélete ebben a kérdésben egészen más. Kitűnik belőlük, hogy
a rend tudatosan kereste a pasztorációs kapcsolatot széles rétegekkel.
és nem osztotta ketté hivatását templomnak és iskolának. A kecske
méti krónikaíró rektor pl. bevallja, hogy a templom alapozását azért
kezdte a hajó falaival és nem a szentéllyel, nehogy egyes hangadó
kislelkűek beérjék a néhány száz diák befogadására elégséges szen
téllyel, és gáncsoskodásukon meghiúsuljon a sok hívő befogadására
szánt nagyméretű templom terve. A templom oltárain ábrázolt szen
tek sem az ifjúság egykori lelkigondozására való kultusztárgyak, ha
nem a környék egyszerű szegényeinek akkor tisztelt pátrónusai. Pedig
a piaristák akkor is kizárólag tanítószerzetnek tartották magukat.
Ilyen minőségben hiv ták meg és telepítették le őket a fundátoraik
is. Csakhogy a katolikus szerzetes iskola kisugárzó terűlete messze
túlterjedt akkoriban az iskola tanulóin. A XVIII. század derekáig ,a
katolikus restauráció meglehetősen tág perspektiváiban éltek a taní
tórendek. Katolikus köztudatot nevelő intézmény az iskola, lelki és
czellemi központja a város és a vidék életének.

Ez azt is jelenti, hogy a tanítórend temploma a diákoké ugyan,
de a diákok is résztvesznek a maguk keretei kőzt a pasztorációs fel
adatban. Kecskeméten pl. a nagypénteki stáció-járás, vagy az urnapi
körmenet alkalmával a diákok perorálnak magyar nyelven az egyes
stációknál. Sőt passiő-mísztéríumot is adnak elő. Az ilyesfajta al
kalmaknak külön vonzóereje van szűlőkre és távolabb állókra. A pi
aristák különben is kényesek voltak diák-ájtatosságaik izléses, sőt

művészi formájára. A legtöbb templomuk orgonakarzatáról erkély nyí
lik a főkapu fölé, a templom előtti térre, A kecskeméti templomi lel
tár szövegéböl megtudjuk. hogy ennek az erkélynek speciális szerep
jutott. A diákok Mária-kongregációja minden uj hold szombatján kör
menetben vonult a téren álló feszülethez. Ilyenkor a templom állandó
zenekara fuvolázott, harsonázott, és hegedült az erkélyén.

Iskola és templom kölcsőnösségét illusztrálja az a szokás is, hogy egyházi ün
nepségeket kötnek össze iskolai manffesztációval. A kecskeméti templom szerité
lyének megáldását 1735-ben hittudományos diszvizsga előzi meg a templom szcn
telvében nagy érdeklődő hallgatóság színe előtt. A vizsgázó pedig hónapokig ha
hasztotta már a vizsgáját, hogy ezen a napon léphessen nyilvánosság elé. - A
templomban elmondott első szentmise egyben primiciája a fiatal Zákovics Lukács
nak (a S. Maria Maiore), a későbbi kecskeméti házfőnöknek. Utána az iskola
"prefektusa" (Igazgatója) drámát adat elő a diákokkal, amelynek egyháztörténeti
tárgya a Szentháromság diadalával végződik. Valesnak, a Szentháromságot tagadó
ariánus császárnak el kell buknia a sztnen. Mindez a- Szentháromság ünnepén és
tiszteletére benedikált templom előtt folyik le. A kecskemétiek egy álló esztendeig
emlegették, hogy olyan szép napjuk még nem volt. Ezekkel a megnyilvánulásaival
az iskola nemcsak pótolta akkoriban a koncert, sziriház és film müvészí élvezetét,
hanem aprópénzre váltotta a barokk katoltkus világkép szintézisét, élménnyé tette
diák és hallgatóság számára az iskolában tanult keresztény heroizmus eszményeit.
Amint a privigyei tótokat gyönyörködtette a spanyol egyetemi városban lejátszódó
Kalazancius-dráma. a "Triumphus de Venere", ugyanúgyelragadtatta a kecske
méti subás atyafiakat a Mátyás király pogány-tipró pátosza, a "Colossus Triump
halis, seu de Corvino et Mahomete"-ben, Grum Paulinus (a S. Disma) darabjában.

A magyarországi katolikus restauráció szolgálata más színeket
adott a piarista feladatoknak az alföldi mezővárosokban, mint a fel
vidék többé-kevésbé művelt protestáns polgárai között egy századdal
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korábban. Itt már nem meghódított terepet akarnak visszafoglalni.
Vallási vitáról nem olvasunk a kecskeméti ház történetében. Helyette
az elhanyagolt katolikus néprétegeket próbálják az új katolikus kul
tura szintjére emelni. Ezért kell utánajárniok a tanyák és puszták
szegény magyarjainak. Debrecenben pl. Csáky bíboros azért ruházza
rájuk az egyetlen plébániát örök jogon és majdnem általános helynöki
joghatósággal, mert addig már tíz éve járják négyen-öten a tanyákat
és falvakat kb. negyven km körzetben és húsz helység pasztorációját
látják el. - Hogy a pusztai emberek világában nemcsak a prédikáció
fogott talajt, hanem az iskola megkeresztelt kultürprogramja is, bi
zonyítja a kecskeméti diákok szereplésének népszerűsége. A letelepű

lés évében előadott első szinjáték fiaskóját várta szívszorongva az
iskola prefektusa. Az iskolához nem szokott gyerekek esetlen mozgá
sát, nehézkes nyelvét alig sikerült formába kényszeríteniök. Az ered
mény mégis városra szóló siker lett, sőt állítólag ennek az előadás

nak láttán határozta el Temesvári János szegedi íöbíró, hogy az ő vá
rosába is meghívatja a piaristakat. Még jellemzőbb a közérdeklődésre

annak a cigány fuvarosnak története, aki nem hajlandó megvárni Pes
ten kommissiozó gazdáját, hanem sietve befog másnap reggel, mert 
és ezt a mondatot magyarul közli á krónika: "Holnap komédia líszen,
s nekem ott köly lennem l" Csakugyan hazaérve kifogatlanul hagyja
meghajszolt lovait, és siet az iskola előtti térségre komédiát nézni. A
kíváncsiság pedig még bosszankodó gazdáját is oda vonzza .. "

Sajátos vonása a piarista iskolának, hogy nemcsak közvetve, temp
lomi és iskolai manilesztációk eszmei tartalmával akarja nevelni az
elhanyagolt hazai "szegínsíg" rétegeit, hanem belőlük válogatja első

'Sorban a diákjait. A kecskeméti iskola hozzáférhető legrégebbi anya
könyvei osztályonkint legalább a diákok egy ötödének, de sokszor
nyolcvan százalékának neve mellé "ignobílis", jol!bágyi származást
jegyeznek, az 1730-as években. Nyitrán pedig, ahol elsősorban nemesi
konviktus felállítására kaptak alapítványt Mattyasovszky püspöktől,

az iskola kb. ezer növendéke kőzül .legalább háromszáz koldúsdiák.
- A, szegény diákok eltartására külön tanulmányi alapot, "Capitale
pauperum studiosorum"-ot találunk az intézetekben. Debrecenben a
legnehezebb időben saját asztaluknál etetik a maguk sovány "susten
tatio"-jából a város inséges diákjait. Kecskeméten a század közepére
kb. ötezer frt. alapítványt gyüjtenek össze a számukra, javarészt
az alapító Koháry István gr. adományaiból. Kamataiból ruhát, köny
vet, táplálékot és szállást biztosítanak a szegény fiúknak. Sőt malmot
állítanak a kollégium telkén, amely csak az ő számukra őrölt. Termé
szetesen a kitanított szegény diákok nem mind tudtak értelmiségi
pályán elhelyezkedni. Jellemző esete lehet az ilyen félbenmaradt exisz
tenciáknak az a két példa, amelyre Desericzky Ince, az első nagyobb
szabású magyar piarista történettudós hivatkozik. Mikor Rómában,
egy magyarokat barbárnak becsmérlő olasz szónok müvére feleletül
megírta "Vindicatio':-ját, a magyar tudományosság apologiáját, ab
ban az ískolázottságon akarja mérni a hazai műveltség fokát. Ilhrszt
ráció gyanánt szegedi pásztorra hivatkozik, aki latinul szekott gyónni
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a páter piaristáknál, meg egy Ovidiust kapásból idéző kondásra, aki
ezzel az idézettel hárítja el a neki juttatott részvétet. A tudós könyv
barát a barokk deákos műveltség diadalát ünnepli a szomorú jelenség
ben. De mindenképen tanúságot tesz a piaristák és a szegényemberek
kölcsönös szimpátiájából. Az utóbbi annál is elhihetöbb, mert a piaris
ták maguk is kenyerespajtásai a szegénységnek. Az egyik rektornak
a városi tanács utal ki tizenkét rőf posztöt, mikor áthelyezik, mert a
város szégyene volt, ha rongyos ruhájában jelennék meg új helyén ..•
Puritán egyszerűségük is bizalmat kelt irántuk. A prívigyei piaristák
pl. egy időben tűzifa járandóságukat is elvesztik, mivel a városnak és
az alapító földesuraknak érdekösszeütközésében kertelés nélkül meg
mondják, hogy a szegény népnek van igaza ... - Srthető mindebböl,
hogy a barokk szemléletű piaristák tisztükben járó dolognak érezték
a pásztorok ügyében vállalt fáradságot, és nem tekintették népies
kuriózumnak a templomukban felállított pásztori oltárt.

Van azonban még egyel nem hanyagolható tényező a piaristák
oldalán, amelynek nagy szerep jutott a szálak szövődésében: személyí
ismeretség, egyéni varázs nélkül fiatal intézmény bajosan tud gyöke
ret verni. N os, Kecskeméten alighanem egy piarista egyénisége nőtt

hozzá nagyon a pásztorok szívéhez: Demka Sándoré, a már említett
első rektoré. Ö forgolódott köztük a legtöbbet. Ismerte észjárásukat
saját bevallása szerít, de ami a legfontosabb: nagyon tudta szeretni
öket. .erről azonban restellt volna nyilatkozni. Csak minden során
érzik, ahol emlegetni kezdi a "Gulyasones"-t és "Csikósónes"-t,
"Campestres"-t, vagy "Pastores"-t. Különben is harminc esztendeig
itt dolgozik, kevés megszakítással. Felépíti a templomot. Közben há
romszor viseli a rektori tisztet. Azoknak a csupa-ideg embereknek a
fajtájából való, akiknek beteg testtel sem bir nyugodni sem az agyuk,
sem a kezük. Mindenütt ott van. Minden érdekli. Mindent feljegyez...

Régi liptói nemesi család fia. Kész ..patvarista" már, - kijárta a gimnáziumot
a nyitrai piaristáknál, a jogot a nagyszombati jezsuiták Akadérníáján, - mire
belép a rendbe. Huszonhat éves, mikor a rendfőnök kinevezi első pesti igazgató
nak. Megtisztelő ez akkoriban, de csak mínt nyaktörő feladat. A pesti előljárók
még menekülni szoktak a félig épült háznak nyomorral határos szegénységéből.

O rendbehozza két ízben is zilált anyagi helyzetét. Házfőnökösködik Nagykároly
ban és Szegeden. Plébános és magyar hitszónok, akit már Csuzy Zsigmond pá
terral. az országos hírű pálos prédikátorral kezdenek párhuzamba állftani. Kímé
letlen igazmondó és fortélyos jogászi elme. Városi szenátorokkal, sőt a szegedi
plébános jurisdikcióján egyezni nem tudó egyházi hatóságokkal szemben is hajt
hatatlannak bizonyul, valahányszor igazolt jussról van szö. Perlekedései nem fo
gyasztják sem a tekintélyét, sem a népszerűségét," Máskor meg szépszöval megold
elmérgesedett ellenségeskedéseket, mert tud mindenkinek a nyelvén szólrrí, 
nem meghunyászkodó nyájassággal. hanem veleszületett patriarkális közvetlen
séggel. Amerre megfordul, rendesen ősi magyar módra atyafíságot fedez fel. 
Valóságos gazdasági tehetség. Malmot, téglaégető kemencét épít a háznak. Kőfej

tőt lelOrgoványban és Jakabszállás szikesei alatt a templom fundamentuma szá
mára. Uj meg uj plánumok nem hagyják aludni. Közben pedig legtöbb vállalko
zását csupán az Istenben vetett reménységre alapozza, Nem csoda. Az alapítvány
1800 frt évi kamatából alig tarthat el 10-12 rendtagot, nemhogy templomot, rend
házat, iskolát építhetne, 11:s az Ur Isten mégis igazat szokott neki adni az utolsó
percben, mikor már éget a felfogadott munkások kifizetnivaló bére ...

A, legnagyobb próbát ennek a lázasan tevékeny embemek öreg
korában kell kiállania. Utolsó éveiben teljesen elveszti a szemevilá-
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gát. sem erről, sem egyéb bajairól soha senki egyetlen panaszszavát
nem hallotta. Kora hajnalonkint lekísértéti magát a templomtorony
tövében épített Mária-kápolnába. Ott hallgat naponta három-négy
.szentmisét, alacsony kis széken elmélkedve, mert ő a piaristák Edes
anyjának oltára tövében kisfiúkérit akar üldögélni. A szebájában szí
vesen lát rendi testvért és külső barátot. Arról beszél vele, ami azt
érdekli. De nem bánja, ha senki sem zavarja, mert ő már csak az Úr
Istennel és a szentekkel szeret beszélgetni.

A legszebb tanuságot azonban a környék pásztorai és szegény
emberei teszik a vak öreg pap mellett. Naponta reggeli misétől délig
is keresik a gyóntatószékében szakadatlanul. Télvíz idején alig tudja
életre dörzsölni dermedt lábait, - mert még mindíg őrá bízzák leg
szívesebben az egyszerű emberek lelkiismeretük terhét ...

ÖRDÖGűZO FOHÁSZ

Táncot járnak az Ördögök
esendő szerveim mögött,
orron [ricskáznak, nevetnek,
ingoványokba kergetnek.

Magam hiába áltatom:
a harcban nincsen irgalom,
ha én nem döfök, ledöfnek,
hitem tornyáról lelöknek.

Akinek nincsen Krisztusa,
akinek nincsen Egy-Ura
tüzes kétségek égetik,
süket sötéttől gyötretik.

LÁNGOK CSATÁJA

Lángok kellenek, hogy az ember
ne csüggessze fáradt fejét,
Lángok kellenek, hogy az ember
feledje forró szégyenét:

De aki egyszer rátalál,
nem árthat annak száz halál,
keserű szíve édesül,
szomorú kedve felderül.

Ki nekem adtad életed,
fogadd el· kevélységemet,
fogadd el lelkem rút felét,
fedezd bé arcom szégyenét.

Ajánlás:
Küzdök magammal, a világgal,
s a vers, mint tömjén ellebeg.
Minden tettemért ölre mennek,
nádszál-hűségemértperelnek
az átoksujtott szellemek.

Tomori Tamás

hitté váljon öles magánya,
s legyen szelíd, mint gyöngyvirág,
de hogyha zúg a harci lárma
n5jjön nagyobbra, mint CL fák -

s ha égetnék nyers, földi lángok
legyen konokabb, mint atúz;
feltámad akkor CL halálból,
kilép a tűzből, mint a Szűz.

Tomori Tamás

357



TAVASZITARLAT

Jaj, mennyi kép és mennyi szép szobor ! ...
Ú, mennyi szín és mennyi gazdag [orma t , ••
és mind derűs, most egy se bús, komor,.,
- És mintha mindez élő volna!

Tájkép. Még hó borul a hegytetőre,

. de már a csermely jege olvad;
iramlik, zúg, tajtékzik ... oly vad!
- Csak aztán árviz ne legyen belőle t

A zöldelő rét egyre szebb lesz,
s egy pillang6 csapongva repdes
egyik virágr61 más virágra;
ámulva nézik kis bogarkák ...
- S tán azt vitatják, melyik tarkább:
virágok kelyhe, lepke szárnya?

Cseresnyefának karcsú ága,
s ezernyi h6fehér virága
a lanyha szélben megremeg •..
Tetszik? - Remek t

Ez itt a t6, habok csevegnek,
s felettük könnyedén lebegnek
szitakötők... - A szárnyuk mintha
szivárványszínben fénylene ...
- Majd hintáznak: a sás a hinta.
- S a zümmögésük halk zene.

S mi ez a sok-sok bolyhos j6szág,
szürkésen bársonyos valóság,
tán kis nyusziknak kurta farka? 
Ugyan, dehogy! - De hát mi ? - Barka!

Emitt meg zöld virág kelyhében
hatalmas sárga porz6k és bibék ..•
- Még mit nem! Künn a selymes réten
sétálnak apr6 kiscsibék!

Ott fönn az ég sötétkék óceánja,
rajt habfehér felhők gomolllganak .•.
- Sugárecsetjét dús aranyba mártva
szegélyüket im megfesté a Nap.

Virágoskert mögött· majorság:
Virágország és Allatország ...
- E képnél kissé túlhosszú a dm:
"Bimbó, kakastaréj, kis borjú-orr s It p6re
malacnak selymes síma bőre

oersetumek: melyik rózsább rózsasZÍn 1"



Lankás, pásztásan csíkozott vidék;
odább barnállik, frissen zöld idébb;
emitt már sarjad, zsendül a vetés,
a mag a földben már nem szendereg,
a téli szunnyadást megúnta;
amott hajlongó, dolgos emberek,
kapálás, ásás, szántás, ültetés ...
- "A földeken megindult im a Munka l"

Boruljunk térdre, s úgy köszöntsük,
kinek-minek mindezt a szépséget köszönjük,
azt az ecsetet, azt a vésőt !
- Es Ot!

Kunszer1l G1Iula

MINT F;GBOLT FOROG

A lámpa fénykörében
megszelídülnek a dolgok.
A bántó éleket letördeli
a homály.
A nappal ordas-gondja már
játékos, könnyű képlet.
Az este, édes anyakéz:
Kimossa mind a szennyest,
Homlokom gyűrött terít6jén
a ráncot elegyengeti.
Mi nappalomból megmaradt
(könnyedén úszó dióhéj-sajkák)
egyik kezemben összemarkolom.
Asszonyom alszik már:
álmok kusza bozót ja közt
lépked pici lábbal.
A lánykák is alusznak:
Linda és Beáta.
Nappal veszíthetek csatát,
estére mindent visszanyerek
s mint Krőzus ülök kopott székemen;
e három élet megmaradt nekem l
Egész kicsi kozmosz
s úgy forog körülöttem,
mint égbolt a sarkcsillag körül.

Hunyad1l István
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GYÉMÁNTCIPŐ Irta Szarka Géza

Akkor már nagyon lassan járt szegény édesanyám. Maradozva rakta
a lábát, mintha valami, erejét meghaladó, láthatatlan terhet cipelt volna.
Meg-megállt tétova Iíhegéssel, és ilyenkor mindig mondott valami kis
pletykát a falunkból, hadd higgyem, hogy ezért tart pihenőt.

Én azonban keresztülláttam asszonyi furfangján. Kamaszos nyugta
lanságomat bosszantotta ez a testi csőd és be nem vallott tehetetlenség.
Körülöttünk serkent a tavasz. A Károly magaslat felől erdei csírák fű

szeres illatát lengette a szellő, a Széchenyi tér gesztenyefáin duzzadtak
már a rűgyek, és én halálosan szerelmes voltam Melindába, mindensop
roni lányok legszebbikébe .. ,

- Nem tudna kissé gyorsabban menni, mama? - unszoltam türel-
metlenül.

Kék szeme szinte alázatosan rebbent reám:
- Nehezemre esik, fiam. Tudod ...
Sóhajtott. Nem folytatta a szót. Már régóta orvoshoz járt. Az utóbbi

időben gyengébben símogatott, és hosszasabban pihentette rajtam szemét,
mint azelőtt,

Megesett a szívem rajta.
- Szenved, mama?
Nem felelt, csak lassabban ment. Tizenötéves voltam akkor. A k í

váncsíság és a szemérem harcolt bennem. Tudtam, hogy szegény anyám
több doktorhoz is járt. Az anyák láthatatlan töviskoronáját hordozta
őszülő fején. Ösztönöm tompa sejtésével valahogy én is részesnek érez
tem magamat betegsége okozásában. Nem firtattam tovább. Csak azt
láttam, hogy utcán arcok nyilnak rám, ismerős, csodálkozó szemek. Ezek
biztosan engem bámulnak meg a mellettem lassan járó, kopott-táskás,
vidéki nénit I ;; Nini, a kesztyűje is stoppolt, a kalapja sem divatos már,
- a cipője pedig? ! ; .•

Régóta ismertem ezt a fekete sevró-cípőt, - szerelmes Isten, még
míndig ezt a viharvert lábbelit viseli! A sarka félretiporva, bőre repede
zett, sőt az egyiken dugott folt Iapít .«.

Arcomba szökött a vér. Úgy láttam, mindenki észreveszi ezt a foltot,
és a szemekbőla gúny és a lesajnálás ostorhegye csattan felém.

- Hát ez a cipő, mama ..., - nyögtem elszorult torokkal - miért
tetszett ezt fölvenni?

- Tudod, fiam, ez kényelmes, .. A többi szorít.
Tudtam, hogy elhallgatja a valót. Homályos sejtelmeim voltak anyagi

bajainkról, mostohaapám üzleti balfogásairól. Izzani kezdett lábamon
a vadonatúj cipő, sajnáltam is, szégyeltem is anyámat az utcai pellengér
miatt. Istenem, mi lesz, ha Melinda megjelenik az utcán gyönyörű vízs
lájával, és meglátja az én ócska cipős, kopott anyámat?

Mert Melinda gazdag leány, egyetlen lánya Truglits nagyépítőnek.

német kisasszonya van, és a tavalyi kocsikorzón ő nyerte el az első díjat
mint rózsakirálynő. Hej, hogy mcsolygott rám a rózsák közül nefelejts
kék szemével! Mindenki láthatta, akinek szeme van, hogy nekem szól
ez a szemvallomás ! ...
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Gondolataim elbogárzásának hirtelen végeszakadt. A járdán feltünt
a vizsla. A barna vizsla ! Pórázán az az ismert, kesztyűs kezecske, mögöt
te pedig a rózsakirálynő mennyei alakja. Az arcocskát már nem is
láttam.

A cipő! Az anyám cipője! Sehol egy mellékutca, ahol el lehetne
tűnni, sehol egy rés, amibe be lehetne folyni! ... Valaki más vánszor
gott ott helyettem a kopott falusi asszony mellett bíborban izzó arccal.
'Talán köszönt a lánynak, talán nem, talán neki szólt az elnyomott kun
cogás, - vagy csak hallucináció volt? Féltudatban, sötét sejtelmek hul
lámtorlaszain sodródtam anyám mellett, mint az álomiárö, aki fél a való
ságra ébredéstől.

- Mama, - nyögtem gyöngyöző homlokkal - most mindjárt tessék
cípőt venni, de rögtön!

Anyám bölcs, szomorú szeme talán kiolvasott belőlem valamit. Meg
fogta a karomat, és felsóhajtott:

- Szégyelled anyádat, ugye, fiam?
- Én? Dehogy szégyellern. Csak a cipőjét, ... a cípőjét l e i • Ilyent

még a Banesi Rozi, se hord! Miért nem vesz új at, hiszen kell!
- Minden pénzemet kiadtam a doktornál.
- Adnának hitelbe is!
- Még ott is hitelpe?
Ott is? Megütődve néztem rá. Abban a korban voltam, amikor az

anyagi bajokat szégyennek tartja az ember. Nem szóltam semmit, csak
dacosan félrefordítottam a fejemet.

Kisvártatva békéltetőerr sírnogatott a szavával szegény, rosszcipős

.anyám:
- Majd húsvétra, édes fiam ... Meglátod, csináltatok.
Mikor a húsvéti vakációra hazamentem, már kiment a fejemből a

'Cipő. Házunkban nyomottság váltotta föl a régi derűt. A háznép szekat
lan gyengédséggel kezelt bennünket, gyerekeket. Lovaink le voltak zsa
rolva. Kiderült, hogy szükségből fuvarozunk is. No most nevethetnek raj
tunk a gazdag Szotyori molnárék !

Vizesnek találtam a borunkat, keserűnek a kávénkat. Mi, gyerekek is
halkabbak voltunk, mint máskor. Az otthon Lelke volt beteg ...

Csak mostohaapám volt a régi. Képzelete jobban csapongott, mint
valaha. Különleges galambfajtákat hozatott messze vidékről. Dísznövé
nyeket telepített a konyhakertbe, és kimondhatatlan nevű likőröket koty
vasztott a kamrában.

Testvéreim idegenkedtek mostohaapámtól, én azonban csodáltarn, és
vonzódtam hozzá, mert a jövő igézetében élt, mint én. Lobogó, fekete
szemében nyugtalan tüzek égtek. Az álmodozás pásztortüzei.

Talán magamat láttam benne.
Nagycsütörtök délután lehetett. Intett a fejével, hogy menjek vele

bóklální, Ha megneszüdött, menníe kellett. Cinkosok voltunk a csavar
gásban. Egy darabig a Répce partján bandukoltunk. Távolról a kőszegi
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hegyek égszínkék hullámai derültek felénk, mellettünk a nádasban a.
titokzatos vízikutya csobogását hallottam. Mcstohaapámat mindez nem
érdekelte.

- Bele vannak süppedve a porba! - csattant föl hosszú hallgatás
után.

- Kik, papa?
- Ezek rnínd, A falu. A pap, a jegyző, meg a többi. A parasztok.

Fetreng minden a sárban... Te, ha ez Amerika volna? ..
Megállt. Visszanéztünk a falunkra. Bizony abban nem volt egyet-

lenegy felhőkarcoló sem, csak erdőnyi fa, fehértornyú, régi templom, meg.
apró házak... Kertfalu. Szívem minden dobbanásával szerettem.

- Nekem szebb így - csúszott ki a számon - rnintha Amerika vol
na. Ott földagad az emberek karja a munkától ...

Az óriási Csigó Pístára gondoltam, aki nemrég jött meg egy ameri-·
kai húsgyárból jónéhány dollárral, de földagadt karokkal ...

A nagy álmodó neheztelve horkant rám:
- Hát te is velük tartasz? A porosfejűekkel ?
- Dehogy, papa, dehogy... - dadogtam zavartan. - Én... tudja;

én magával tartok.
- Azért! .•. Itt élet kell! Gyárak, telepek ... villany ... gáz, min-

den! . .. És én emeletet húzatok a házra. Szállodát csinálok belőle .. ~

pasasér-klubot az utazóknak, kaszinót a hivatalnokoknak ...
Elbűvölten hallgattam a tervrakéták sustorgását. Az örök álmodó-

folytatta:
- Aztán két új vasút is kell, érted?
- Kettő? - hökkentem közbe akaratlanul. - Nem lesz az sok?
- Sok? Kis gyáva te! Kettő, kettő! Ennyi: cváj! Egyik Hegyfalu

felé, a másik Csepregnek. Most persze még mosolyogtok, vastag parasztok;
ti por fiai.;; de a jövő az enyém!

Dobbantott a lábával. Akaratlanul is ránéztem a lábára. Új vadász
cipő feszült rajta. Az agyarn rögtön rákapesolt anyám foltos cipőjére.

- Igaz, papa, - mondtam kijózanodva - megkapta már mama az.
új cipőt?

- Milyen új cipőt?

- Hát amit húsvétra rendelt. Sopronban mondta nekem, mikor meg-o
látogatott.

- Új cipő? Minek az?
- Hát nem látja, papa, hogy foltos a cipője amamának ?
Ingerülten válaszolt, amiért kizökkentettem álmodozásából:
- Mi a fenét akartok máma új cipővel ? . .. Máma?.. Hát hol él

tek ti ? Mit törödtök az ilyen bagatell dolgokkal, mikor itt új világ szü
letik? ! ; ;; Ezer új cipó lesz itt aztán!.;. Érted, ezer cipő!

Odahaza megtudtam. hogy édesanyám persze nem rendelte meg a
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cipőt, mert - elfelejtette. Másnap leszaladtam a Kajdi suszterhoz anyám'
egy rossz cipőjével, hogy mértéket vehessen róla.

Kajdi mester fölakasztotta hegyes ádámcsutkaját az álláig, megva-
karta a fejét, aztán rám kacsintott a pápaszeme fölött:

- Megnőttél. fiam! Sok eső lehet Sopronban!
- De Kajdi bácsi l Most nem arról van sz6 !

Megtekerte szelíden a fejét:
- Nem tudom vállalni. Késő.

Nagyot nyeltem. Mikor leforrázva kifordultam az ajtón, a meater
szinte szégyenlősen szólt utánam:

- Megmondhatnád édesanyádnak, hogy tisztöltetem ... Érted, csak
ennyit mond] neki, hogy tisztöltetem .. ; A többit már tudja!

Égő arccal tisztultam kifelé.
"A többit már tudja." Mit? Ahogyan kisommázta magából a szót az

óvatos Kajdi mester, csak egy értelme lehet: adósság itt is. Teremtő Is
ten, hát ilyen egy cipő útja? ! Nem mondtam meg anyámnak a mester
üzenetét. Elhatároztam, hogy elteszem láb al61 rossz cipőjét. Este korán
mentem aludni, hogy hajnalban fölébredjek. Öreg dajkánk ott altatta kis
öcsémet mellettem a kiságyban. Félálomban voltam már, de Ágnes néni"
rekedten doromboló hangja megállított az álom lejtőjén.

Valami szegény asszonyról mesélt, aki mindenét a páválkodó leányá
nak adta. Hanem mikor meghalt, és a nagy mennyei király elé jutott,
akkor valami csodaszép dolog történt vele. Az angyalok aranyruhát meg
gyémántcipőt vittek neki. Borsószem nagyságú gyémántok ragyogtak a
cípőn - ahány jótett, annyi gyémánt ...

Mosolyogtam magamban. Gyémántcipő? Buta kis mese! Minek ide'
gyémántcipő? ! Majd szerzek én a mamának cipőt, de nem gyémántból;
hanem selymes, finom sevróból, formásat, előkelőt, amilyent az áldott
megérdernel.

Mikor reggel fölébredtem, anyám már régen talpon volt a rossz cipő

jében. Tervemet hát keresztülhúzta az álom angyala. De nem adtam meg
magamat. Mikor visszamentem a városba, tüstént vállaltam két tanít~

ványt az iskolaév finisében. Júniusban megvettem keresetemből a gyö
nyörű cipőt a Reímannál. Sámfát is vettem hozzá meg finom külföldf
boxot. Igy ajánlotta a cipőkirály.

Úgy terveztem, hogy Péter-Pálra viszem haza az ajándékot. Lázban
égtem azokban a napokban. Mindenkinek csak a cipőjét néztem, a többi"
ruhanemű nem érdekelt. Némi büszkeséggel állapítottam meg, hogy ilyen
mély, fekete fényű, előkelő cipője senkinek sincs egész Sopronban. (Me
linda barna cipőt viselt, különben is kerültem a vele való találkozást a
multkorí eset 6ta.) Próbálgattam a mozdulatot, ahogyan majd édesanyám
nak átadom a cipőt, de aztán leszamaraztam magamat. Csak semmi cir-
kusz, semmi mesterkéltség! Egyszerűen majd odalopom az ágya elé a
cipőt, és reggel észreveszi. Megdörzsöli a szemét, - lehetetlen! Uram-
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I~en, hát vannak máma .csodák? ! Hát ki az én jótevő angyalom?;.
Félgyógyulás lesz ez neki.

Nem így történt. Péter-Pál előtt egy héttel megszólít az utcán Csörge
néni. A falunkból sodródott be városi asszonynak valami derék vasútas
mellé.

- Láttam ám a mamádat tegnap itt a városban. Lidi nénéddel bö
lyongott az utcán. Veled akart találkozni ...

- Akart? ; ;; Hát miért nem keresett föl?
Csörge néni egy darabig a cipője orrát vízsgálgatta. Majd szétpattan

tam az izgalomtól.
- Tudod;;; - mondta végre, lassítva a szót - nem akart megza

varni téged. Azt mondta, még lerontanád a bizonyítványodat, ha meg
tudod, hogy Pesten operáltatja magát ... Mennyire örült volna szegény
feje, ha úgy véletlenül tartálkozott volna veled! Mennyít lesett itt a
sarkon!

Fordult velem a világ. Itt bolyongott hát beteg testével tőlem húsz
lépésnyire. .. leste a kapunk alját... az ablakomat . " mikor nyitom ki,
mikor repülök feléje egy hosszú búcsúcsókra.

És elment ócska cipőjével búcsúzatlanul a nagy, ismeretlen városba!
Node majd operáció után! Pestre rnegyek föl hozzá az új cipővel a be
tégágyához. Erre aztán nem számít! Nem virágot, nem krémeslepényt
húzok e19, hanem egy pár gyönyörű, vadonatúj cipőt! ...

. ;; Mégsem én mentem föl hozzá. Ú jött vissza hozzánk. Az egész falu
várta. Halkan jött, mint ahogy elment. Üveges koporsóban feküdt, mint
Hófehérke, csak őmellőle elmaradt az élet hercege.

Nem vihettem oda neki a cipőt. Nem is kellett neki. Gyémántcipőben

:ment a mennyei király elé. Igazi gyémántok ragyogtak rajta, zokogó
gyermekei könnyei.
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ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Mihelics Vid!

Még tavaly jelent meg az Osser
vatore Romanóban egy közlemény,
amely főleg a franciaországi tapasz
talatok nyomán megállapította, hogy
az esti szentmise immár szervesen
"belenőtt" a nagyvárosi hívő val
lási életébe. Olyan újításnak bizo
nyult, amelyet mind nagyobb mér
tékben iparosodó korunk észszerű

en és szükségszerűen hozott magá
val. Azok természetesen, akik mé
lyebb történelmi ismeretekkel bir
nak, jól tudják, hogy valójában
nem újításról, hanem csak felújí
tásról van szó, mert hiszen az első

keresztény közösségak hosszú időn

át az esti vagy éjjeli órákban ün
nepelték a szent áldozatot. Felve
tette a közlemény azt a kérdést is:
nem kell-e attól tartani, hogy a
megszokás folytán az esti szentmise
veszít majd abból a vonzásából,
amelyet a kivételesség biztosított
neki? A válasz tagadó volt s a
közlernény írója hivatkozott arra,
hogy Franciaországban ma már a
mezőgazdaságí vidékek plebánosai
közül is egyre többen kérik az esti
szentmise engedélyezését, legalább
is a májustól októberig terjedő idő

re.
Karl Tietz állásfoglalásának, hogy

úgymondjam. "félhivatalos" alátá
masztásaként bocsátottam ezt elő

re. A szerző ugyanis, akinek ta
nulmányát az Anima közli, a leg
határozottabban amellett kardosko
dik, hogy a hét valamennyi napján
legyen esti szentmise.

Kiindulóban elmondja Tietz, hogy
nem is olyan régen voltak még pa
pok, akik a vasárnapi esti szentmi
sét is vegyes érzelmekkel fogadták.
-Aggodalrnaskodtak, hogy ezen fog
ják majd szembetalálni magukat az
összes "kényelmes" keresztények
kel. A fejlemények azonban meg
cáfolták ezt a feltevést - rögzíti
meg Tietz -, mert az úgynevezett
"kényelmes" keresztények inkább
a szórakozások számára tartják

fenn a szabad vasárnapi estéíket,
De még ha lenne is valami a do
logban, akkor sem vonatkozhatnék
a hétköznapi esti szentmisékre.
Akik ezeken részt vesznek, éppen·
azok a hívők, akik tisztában van
nak a szent áldozat értékével és
jelentőségével. Nem olyanokkal ta
lálkozunk itt, akik a vasárnapi kö
telezettségüknek is csupán illendő

ségből, beidegzett szokásból vagy
nevelési célzatból tesznek eleget,
Ha pedig történetesen mégis oda
vetődnének ilyenek, akkor is csak
jó származhatik belőle. Ami a leg
főbb nehézség - mutat rá Tietz:
-, az a körülmény, hogy a min
dennapos esti szentmise rendszere
sítése a papság további megterhelé
sével járna azokon a helyeken, fő

leg a szórvány-területeken, ahol
már eddig is a legnagyobb erőfeszí

tésre volt szükségük, Visszariad
nunk azonban mégsem szabad tőle,

mert már nem kerülhetők meg
azok a fizikai, szociálís és gazdasá
gi természetű okok, amelyek a mín
dennapos esti szentmise minél szé
lesebb körű bevezetését sürgetik.

A vasárnapi esti szentmisét ille
tően döntő mozzanat, hogy ma,
amikor jóformán mindenki dolgo
zik, az emberek tekintélyes száza
lékának vasárnap is munkában
kell lennie, mint például a kőzleke

dési vállalatok, a folytonos üze
mek, az erőművek, a vendéglátó
ipar, a rendőrség, a tűzoltóság, a
kórházak alkalmazottainak. Igaz;
hogy a soraikban levő katolikus
híveket ezek a létfontosságú fel
adataik fel is mentik a szentmíse
hallgatási kötelezettség alól, ma
már azonban ott tartunk, hogy a
teljes vasárnapi munkaszünet
egyéb területeken sem vihető ke
resztül, Azok a hívők, akiknek ke
nyérkereső elfoglaltsága a reggeli
és déli órákra esik, örömmel fogad
ják vasárnaponként az esti szent
misét. A hétköznapi szentmise ví-
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.szont teljességgel elérhetetlen a ke
reső munkát folytatóknak csaknem

.egésze számára, holott az egyház
óhaja szerint a hívőknek abból kel-

.Iene meríteniök az erőt ahhoz, hogy
nap-nap után megfelelhessenek a
kereszténység feladatainak ebben a

·modern világban. Az a kísérlet 
fejti ki Tietz -, hogy a reggeli
istentiszteletek időpontját az eddi
gméí is korábbra tegyék, sehol sem
vált be. A nagyvárosokat a háború
többé-kevésbbé lerombolta; a laká-

·sok ujjáépítése míndenütt elma
radt a munkahelyek ujjáépítése
rnögött, s nagyon sok országban
éveken vagy évtizedeken át szá
molni kell azzal, hogy a dolgozók

·zöme a munkahelyétől .távol kény
telen lakni. A közlekedési viszo
nyok fokozatos javulása sem se
gíthet lényegesebben azon az álla
poton, hogy a dolgozók nagyobbik
hányadának átlag egy órát kell
utaznia, amíg a rnunkahelyére juj.
A nyugati országokban tehát a ko
rai szentmisét legkésőbb reggel fél
6 órakor kellene kezdeni és 6 órára
befejezni. Hozzávéve az utat is a
lakástól a templomig, aminek idő

tartama 10-30 percre tehető, a
hívőnek 4 és 5 óra között kellene
felkelnie, hogy szentrnísét hallgat
hasson; olyan áldozat és önmegta
gadás ez, amelyet normálisan sen
kitől sem kívánhatunk. Érthető, ha
a korai istentiszteleteken többnyi
re csak néhány öreget, egy-két ház
tartásbeli asszonyt és kisgyermeket
látnt. Szabad-e azonban beletörőd

nünk abba, hogy a mindennapí
szentmise az éppen ráérőknek ki
váltsága legyen ?

Szó esett az imént az "áldozat
ról", amelyet a hétköznapi reggeli
szentmise a mi korunk híveitől kö
vetel. Hogy a legtöbb ember részé
ről valóban áldozat az, hogy egy
órával vagy még többel megrövi
dítse az éjszakai pihenését, pilla
natig sem kétséges. A megfelelő

szándék mellett bizonyára érdem-
szerző is Istennél. Ámde csak ak-
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kor - emeli ki Tietz -, ha az il
lető bizonyos lehet arról, hogy szer
vezetének ez az önkéntes fizikai
megterhelése nem fogja őt gátolní
a foglalkozásával járó munkák ki
fogástalan végzésében': Mert hogy a
munkáját kifogástalanul végezze,

.Istentől előírt erkölcsi kötelessége.
Kérdés azonban, hogy a mai em
ber jó lélekkel vállalhat-e olyan
fizikai megterheléseket. mint még
elődei néhány évtizeddel ezelőtt?

Minden orvos azt fogja felelni: ál
talában nem!

Nincs mít csodálkoznunk azon
- folytatja Tietz -, hogy a leg
jobb katolikus híveink közül is nem
kevesen jelentik ki: egyszerűen

képtelenek arra, hogy reggelenként
az éppen szükségesnél korábban
kéljenek fel, sőt még vasárnap sem
tudják rávenní magukat a korai
szentmisére, annyira kell nekik a
pihenés. Ismételten hangsúlyozom
- írja Tietz -, hogy nem a mi
szokványos "magam is katolikus"
ainkról beszélek itt, akik kényel
mességí okokból évek és évtizedek
óta a "hétalvók miséjét" látogatják.
A leghívebb és legbuzgóbb katoli
kusok nem csekély része is oda
kényszerül, hogy vasárnap az utol
só délelőtti szentrnísére meníen.
Arról pedig, hogy hétköznapokon
is szentmisét hallgasson, éppenség
gel le kell mondania.

A modern körülmények között
tehát - vonja le a következtetést
Tietz - a mindennapos esti szerit
misét nem tekinthetjük valami
különleges jámborsági gyakorlat
nak, sem pedig liturgikus élmény
nek olyan egyének számára, akik
ben nincs erő a szentmise reggeli
meghallgatására. A helyes szemlé
letben az esti szentmise szinte az
egyetlen mód, amellyel éppen a leg
derekabb világi hívek széles és fon
tos körének tudjuk lehetövé tenni,
hogy hétköznapokon is megünne
pelhessélc a legszentebb áldozatot.
Mert legyünk csak őszinték. Ha lá
tunk is olykor dolgozókat a hétköz-



napi korai szentmisén, figyeljük
meg: hányszor veszik elő az óráju
kat, hogy megnézzék, odaérnek-e
még pontosan a munka kezdetére?
Mennyivel zavartalanabbul, milyen
nyugodtan és összeszedetten lehet
nének ott este a szentmisén! Igy
viszont a korai szentmiséken rend
.szerint már az átváltoztatás után
megkezdődik a nyugtalanság. Nem
egynek, aki pedig áldozni kíván,
pont akkor kell útnak indulnia,
.amikor a pap már kinyitotta a ta
bernákulumot, rnert éppen ezen a
napon hosszabb volt a rrnseszöveg
vagy más okok miatt elhúzódott a
szentmise. Mások meg, amint fel
álltak az áldoztató rácstól, sietve
hagyják el a templomot s a hála
adást már munkába menet az ut
cai forgalom zajában végzik.

Tietz is kitér tanulmányában ar
ra, hogyaszentmisének az esti
órákra való helyezésében nincs
.semmí, ami alapvetően újdonság
lenne. Az első szentrnisét az Úr Jé
zus mint "vacsorát" mutatta be, s
az sem vitás, hogy az első keresz
tények mindig este etartották az
istentiszteletet. Az üldözések idején
még később, az éjszakai órákban
gyűltek össze, hogy megünnepeljék
.a szent áldozatot. Az üldözések
megszünte után is, különösen Kis
.ázsiában, még sokáig, kereken száz
éven át az esti szentmise volt az
uralkodó. Kivétel Róma, ahol 
valószínűleg a sajátos társadalmi
viszonyok miatt - már a III. szá
:zad elejétől kezdve reggel míséz
nek a papok. Magukban a míse
szövegekben is feltűnhetik egyéb
ként, hogy egyes szavaik vagy ál
lításaik nem a délelőttre. hanem
az estére vagy éppen az éjszakára
illenek. Legközvetlenebbül példáz
za ezt a "Haec nox est ..." kitétel
a nagyszombati míseszövegben,

Egyik lényeges oka, amiért a
szentmise délelőttre került, az a
rendelkezés volt, hogya hívek csak
éhgyomorral járulhatnak a szent
áldozáshoz. Ezt a parancsot ugyan-

is nem ismerte az ősegyház a mai
formájában. A böjtnek akkor még
igen fontos szerepe volt. Az első

keresztények még attól is féltek,
hogy az Oltáriszentség vételével
megtörhetik a böjtöt, s így azután,
ha bőjtöltek, nem is mentek az Úr
asztalához. A mai szentségí böjt 
mutat rá Tietz - már csak azért
sem lehetett meg az ősegyházban,

mert ott az eucharisztikus lakomát
megelőzte az úgynevezett "szere
tetvendégség".. Origenes jegyezte
fel a thebaisi szerzetesekről, hogy
hozzávetőleg délután 4 óráig böj
töltek, akkor étkeztek s ehhez az
étkezéshez kapcsolódóan ünnepel
ték meg a szent Eucharisztiát. A
böjtöt tehát nem azért tartották,
hogy a szentáldozáshoz [ár'ulhas
sanak. Csupán Szent Ágoston ide
jében kap nyomatékot az a gondo
lat, hogy az ételtől és italtól való
tartózkodással is ki kell fejezni a
tiszteletet az Oltáriszentség iránt.
Hogy ezt megkönnyítsék a hívek
nek, a szentmisét mindinkább dél
előtt mutatják be. Hamarosan ez
lett az általános, kivéve a negyed
évi böjt napjait és a vigíliás böj
ti napokat. Nem telt bele azonban
hosszú idő s előbb Rómában, majd
mindenütt ezeken a napokon is
délelőttre tették a szentmisét. Ezzel
karöltve szigorították a szentségi
böjtöt is. Ennek a böjtnek értelmét
a jansenisták később már annyira
eltúlozták, hogy az ő szemükben a
tisztelet a szeritség iránt nagyobb
fontosságot nyert, mint maga a
szentségnek vétele.

Ez a magyarázata annak, hogy
az esti szentmise bevezetése, illet
ve visszaállítása is oly szoros kap
csolatba került a szentségi böjt
kérdésével. A fordulat - Tietz sze
rint - valójában Szent X. Piusz
szal következett be, aki a betegek
széles köre számára enyhített a
szentségí böjt előírásain. XV. Be
nedek pápa az 1914-es világháború
alatt a katonákat teljesen felmen
tette a szentségí böjt alól, utalva
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arra, hogy az Oltáriszentség vétele
nem egyszerűen jámborsági gya
korlat, hanem központi erőforrás a
katolikusok számára s így maga a
vétel mérhetetlenül fontosabb, mint
az ételtől-italtól való megtartósta
tás, amelyet feltételeként szabtak
meg. A második világháborúban
XII. Pius szintén megadta a ka
tonáknak ezt a felmentést. Közben
azonban történtek már enyhítések
kifejezetten az esti szentmise oká
ból is.

Az, hogy a szentmisét délelőtt

tartják, a századok folyamán meg-·
szokott és magától értetődő dolog
gá lett. A mi korunkig nem is mu
tatkezott szüksége, hogy változtas
sanak rajta. Amint azonban az ipa
rosodás kibontakozott, az egyház
nak is mind nagyobb mértékben
számot kellett vetnie azzal, hogy a
társadalom szerkezete alapjaiban
módosul. A valamikor negyedik
rendnek nevezett munkásság lépett
előtérbe s ma már ez az osztály
határozza meg a fejlődés menetét.
Ebben az új helyzetben tehát új
igényeket is ki kell elégítenie az
egyháznak, amely, hogy hivatását
munkálhassa, a multban is alkal
mazkodott a társadalmi adottsá
gokhoz. Mint Tietz tanulmányából
megtudjuk. egy philadelphiai ple
bános vetette fel először, még 1913
ban, az esti szentmise gondolatát.
Beadványában. amelyet a Szent
székhez intézett, arra kérte a pá
pát: engedje meg, hogy az Egye
sült Allamok ipari központjaiban
este is mondhassanak szentmisét.
Mint kifejtette, enélkül nem sok
haszonnal buzdítanák a gyakori
vagy éppen mindennapi szentáldo
zásra azokat a híveket, akik a
szentmisék szokásos időpontjaiban
munkahelyükön dolgoznak. A nem
zetközi eucharisztikus kongresszu
sok bizottsága, amellyel a plebá
nos érintkezésbe lépett, örömmel
tette magáévá a kezdeményezést és
a maga részéről is hasonló kérés
sel fordult Szent X. Piushoz.
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Osztrák és német szakemberek ki
mutatást is mellékeltek azokról a
katolikusokról, akik foglalkozásuk
nál fogva jogszerűen is fel vannak
mentve a vasárnapi szentmise-hall
gatás alól. Bécsben például már
akkor meghaladta az 50.000-et,
Kölnben a 10.000-et ezeknek a ka
tolikusoknak a száma. A szent pá
pa nagy megértéssel fogadta a ja
vaslatot, sajnos azonban, már a kö
vetkező évben meghalt. Végered
ményben, mint míndannyían tud
juk, a most kormányzó XII. Piusra
hárult a feladat, hogy gyökeresen
rendezze mind a szentségí böjt,
mind az esti szentmisék ügyét.

Közben azért voltak figyelemre
méltó mozzanatok, amelyeket elő

készítésnek foghatunk fel. Igy az
1924. évi nemzetközi eucharisztikus
kongresszus óta szokássá vált, hogy
a nagyobb eucharisztikus összejö
veteleken esti szentmisét is mond
janak, amelyet háromórás szentség
imádás előz meg. XI. Pius pápa
már 1929-ben és 1930-ban bizonyos
könnyítéseket engedett a szentségi
böjtben azok számára, akik ezeken
a szentmiséken áldozni kívántak.
Elvi szempontból is jelentős volt
XI. Piusnak az a rendelkezése,
amelyet 1935-ben a lourdesi ünnep
ségek alkalmából 72 órán át foly
tatólag mondott szentmisékkel kap
csolatban adott ki. Eszerint akik
áldozni óhajtottak, bármelyik szerit
misén megtehették. feltéve, hogy
előtte négy órán át szentségi böj
töt tartottak.

Érdekes adat Tietz tanulmányá
ból, hogy az első mai célzatú esti
szentmiséket Bécsben mutatták be,
közvetlenül az első világháború
előtt. Piffl bíboros-érsek intézke
dett akként, hogy a Szent István
dómban minden vasárnap este kü
lön szentmisét mondjanak a köz
lekedési és a vendéglátóipari alkal
mazottak részére. Példáját Köln
ben és Münchenben is követték.
Ugyancsak Bécs dicsekedhetik 
legalább is Tietz szerint - a min-



dennapos esti szentmise elsőségé

vel is. Még 1945-ben történt, hogy
egy amerikai tábori lelkész, Mgr,
Nuwer, minden este szentmisét tar
tott a Szentháromság-ternplomban
a megszállo csapatok katolikus tag
jai részére. A bécsi katolikusok is
felfigyeltek az újításra s kis idő

multán jobbára már ők töltötték
meg esténként a templomot, amely
nek valamikor Beethoven volt az
ergontstája. Ebben a templomban
azo ta is minden este folyik szent
mise,

Ha az esti szentmisét csupán a
hívek összetételének szemszögéből

nézzük - fejezi be tanulmányát
Tietz -, akkor is méltán nevezhet
jük a lelkek javára szolgáló szocí
ális cselekedetnek. Súlyos érvek
szólnak mellette, súlyosabbak, mint
az a körülmény, hogy a papságnak
nem csekély munkatöbblettel kell
megbirkóznia. A munkatöbblet
ugyanis elkerülhetetlen, mert hi
szen természetes, hogy a délelőtti

szentmise megszüntetésére aligha
gondolhatunk. ..

A grafológia, az íráselemzés mai
fokát az orvosi tudományéhoz ha
sonlíthatjuk Cl'aude Bermard idejé
ben, amikor a kísérleti élettan azon
fáradozott, hogy tudományos ala
pot nyujtson a diagnosztika, a kór
meghatározás művészetének. H.
Ceüeuiaert állítja ezt kiinduló té
telként abban a 30 melléklettel kí
sért terjedelmes munkájában, ame
lyet "Grafológia és írás-fiziológia"
címmel Louvainban adott ki. Cél
jául éppen ezért azt tűzte ki; hogy
eldöntse, vajjon megtalálhatjuk-e
azt a tudományos alapot, amelynek
a grafológia még mindig híjával
van. A választ az írás "fiziológiájá
nak" taglalásában keresi, vagyis
annak a "neuro-muszkuláris", azaz
ideg-izornzatí befolyásnak vízsgálá
sában, amelyet a kéz az írásformák
típusainak alakulására gyakorol.
Végső eredményként azt szűri le,
hogya grafológia abban a köznapi

értelmében, mintha az írásból az
írójának jellemére következtethet
nénk, aligha válhatik valamikor is
tudományossá. "Az írás fiziológiája
ugyanis, amelyet mozgófényképek
segítségével tanulmányozunk, azt
mutatja, hogy az írás sajátosságai
a legszorosabban függenek attól,
hogy az ujjak mi módon tartják és
vezetik a tollat, valamint attól,
hogya kéz miként fut végig a pa
pír vízszintes vonalában."

Annyi értéke van ennek a "fel
fedezésnek", mintha azt mondanók,
hogy a mcsoly a legszorosabb kap
csolatban van a járomcsonthoz tar
tozó nagy izom összehúzódásával
feleli rá Edmond Dune abban az
elutasító, de míndvégig érdekes
bírálatában, amelyet a Critique
tett kőzzé. Mert a kérdést, amely
a mosollyal szemben igazában fog
lalkoztat minket, akként kell fel
tennünk, hogy mi az oka és az ér
telme a mosolynak ? Ugyanígy va
gyunk szerinte az írással is: mi az
oka és értelme annak, hogy ilyen
vagy olyan grafikai formák kerül
nek elő a kéz és az ujjak mozgása
nyomán? Callewaert amellett száll
síkra, hogy egyedül a fiziológiai
mechanizmusnak van ebben szere
pe. Ha tehát mégis megkülönböz
tet különböző írásmódokat vagy tí
pusokat, óv attól, hogy karaktere
lógiai, azaz jellembeli következteté
seket vonjunk le belőlük. Mi több,
tagadja a lehetőségét is, hogy bárki
tudományosan megalapozott "grafo
lógiai portrét" tudjon festeni az
elébe adott kézíratok szerzőiről.

"Nem lehetséges - úgymond -,
hogy lélektani jelentőséget tulajdo
nítsunk a különböző írásmódoknak.
Az írás-fiziológia és a karakteroló
gia egybevetése nem engedi meg,
hogy kölcsönösségi viszonyt léte
sítsünk e két tudományszak kö
zött." Majd egy másik helyen azt
is kijelenti, hogy "a grafológiában
a módszeres kísérletek, a rendsze
res vizsgálódások és a kiterjedt
statisztikai kutatások gyakorlatilag
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megvalósíthatatlannak látszanak".
Dune szerint annyira merészek,

elnagyoltak és fölényeskedők ezek
az állítások, hogy cáfolatot sem ér-

i demelnének, ha nem kellene fel té
1le1ezni a szerzőnek azt a szándékát,
hogy "rossz lelkiismeretet ébresz
szen" az orvosi tudományban és a
pszichológiában kevésbbé jártas
grafológusokban. A valóság ugyan
is az - hangoztatja Dune -, hogy
Callewaert, könyvéből kivehetően,

kitűnő orvos, de eléggé szűkösek a
grafológiai ismeretei, amit az is bi
zonyít, hogy csak olyasmikről tár
gyal, amiknek könnyű ellentmon
dania, olyan "őskori" dolgokról,
amelyeknek semmi hitelük a mo
dern grafológusnál. Behatóan cá
folja például Michon "állandó je
leit", Crépieux-Jamin "grafikai mí
Iiőjét", S. E. Pellat "grafológiai tör
vényeit", amelyeket senki sem vesz
már komolyan. Szót sem ejt viszont
az együttmutatkozó grafológiai je
Ienségekről, a "szindromokról",
amelyeknek elméletét H. de Gobi
neau és R. Perron fejtette ki és al
kalmazta "Az írás genetikája és a
személyíség' címmel 1954-ben meg
jelent művében. Hallgat a statisz
tikai korrelációkról is, amelyeket
R. Wieser, Muller-Enskat, B. Witt
lich és W. Hégar legutóbbi kutatá
saiból ismerünk. Alig tér ki Lucien
Boúsquet szintétikus dolgozataíra,
s ami a legsúlyosabb mulasztása,
nem látszik tudni R. Pop hal egé
szen kitűnő munkáiáról sem, ame
lyet "A mozgásfízlológiaí grafológia
alapvetése" címmel még 1939-ben
adtak ki Lipcsében. Pedig Pophal
legalább olyan szigorú a tények
megítélésében, mint Callewaert, S
éppen ő fogott hozzá elsőnek, hogy
mozgófényképek segítségével tanul
mányozza az írás fiziológiáját.

Dune sem vonja kétségbe, hogy
a kéz az egyik oka az írásnak, de
~ hogy a skolasztika nyelvét hasz
náljuk - csupán "Instrumentális",
azaz eszközi oka annak. Az is bizo
nyos, hogy több grafikai jellegze-
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tesség részben a kéz formálódásá
nak és ügyességének függvénye. A
fő ok azonban az idegrendszer s az
is marad. Valójában Callewaert
sem tagadja ezt, sőt nagy pontos
sággal írja le az általa "szenzorio
szenzitivo-pszichomotrikusnak" ne
vezett mechanizmust, s azt az
ugyancsak általa "piramido-sztrio
cerebello-medullo-neurono-muszku
lárisnak" nevezett folyamatot.
amely a kezet mozgatja. Ugyanak
kor azonban, amikor a saját maga
alkotta szófűzéseiben is kifejezésre
juttatja ilyenmódon a pszichikai és
ídegszerkezeti tényezők szerepét,
míndiárt megfeledkezik róluk, mí
helyt végletekig feszített mechanis
ta álláspontját kívánja elfogadtat
ni. Olyan ez, mintha a fától nem
látná az erdőt: nem látná a kéztől

az egész emberi lényt.

Callewaert egyik tétele ekként
hangzik: "Az író mozdulatoknak
nem tulajdoníthatjuk azt a jelen
tőséget, amellyel mindannyian fel
ruházzuk a természetes, spontán és
kifejező taglejtéseket és arcjátéko
kat, amelyek kísérik vagy helyet
tesítik a szavakat." Majd: "A gra
fológia hibás elvre épít, amikor ösz
szecseréli az író mozgásokat a kife
jező, szemléltetővagy jelképes moz
gásokkal, amelyek önmagukban
hordják jelentésüket." Egyértelmű

ez azzal - mondía Dune -, hogv
dobjuk sutba a Klages által emelt
egész grafológiai építményt, amely
éppen az írás kifejező voltára tá
maszkodik. Ám tegyük fel, hogy
magában az írásban nem lelhetők

meg a kifejező mozdulatok - amit
Callewaert meg sem kísérelt bizo
nyítani, egyszeruen csak állít -,
akkor is tény marad - már mint
Dune szerint -, hogy a kéz moz
dulatait - az izmok kifelé és be
felé fordulása, a toll tartása stb.
-, amelyeket Pophal oly beható
an tanulmányozott, épp olyan jog
gal vezethetjük vissza az önkifeje
zés típusaira, mint a testtartást, a
járást, a taglejtést vagy az arcjá-



tékot. Callewaert is megengedi úgy
rnellékesen, hogy tipusokba lehetne
foglalni azokat az írásmódokat,
amelyeket vizsgált. Akkor azonban
míért nem cselekedte meg? - kér
di Dune. Nyilván azért nem, mert
minden ilyen tipológia szükségsze
rúen magában rejt egy karaktere
lóglát is. Az is tény továbbá, hogy
akárcsak a nyelv, az író mozdulat
is, amennyiben nem velünkszüle
tett, maga találja ki és teremti a
-saját "kifejeződési médiát", a sa
ját jelképességét. Az persze gyer
mekes játék, ha mértanílag próbál
nók rávetítení az emberi testet az
írásformák területére, mínt ahogy
bizonyos szimbolista grafolögusok
tették, az azonban nagyon is izgató
és tanulságos feladat, hogy - mí
ként P. Boons és társai járnak eb
ben elől - keressük a megfelelé
seket a természetes mozdulatok és
az író mozdulatok kifejező folya
matai között, keressük az analó
giákat és párhuzamosságokat az
utóbbiak és aközött, amit "pszicho
expresszív-kínetíkának' hívhat
nánk. Ez a feladat azonban megkí
vánja az intuitiv tehetséget, a fi
riomságok érzésének fejlettségét,
vagyis más irányú képességeket is,
mint amilyenekkel Callwaert geo
metriai szelleme jeleskedik. Tudom
jól - jegyzi meg Dune -, hogy az
.Jntuícíónak' rossz hangzása van
tudományos körökben. Am nem en
nek a megérzésnek. ennek a köz
vetlen felismerésnek köszönhetjük
e a tudomány legnagyobb felfede
zéseit ? H. Poincaré, a zseniális ma
tematikus tanította: "A logika az,
amivel bizonyítunk, de az intució
az, amivel feltalálunk."

Be kell vallanom, hogy én ma
gam, e rovat írója, semmit sem ér
tek a grafológtához, A Critique
most vázolt polemizáló cikke azon
ban mégis megragadta a figyelme
met, mert úgy vélem, hogy tömör
sége és hézagcssága mellett is éle
sen rávílágít az íráselemzés mai
problematikájára. Tanulmányának

befejező részében Dune is elismeri,
hogy Callewaert méltán vetkőztet

te pőrére azokat a "sarlatán" gra
fológusokat, akiknek elbizakodott
sága a leggyakrabban egyenes
arányban áll a pszichológiai táíé
kozottságuk fogyatékosságával. Nem
sikerült azonban megalapozni a
belga szerzőnek azt a törekvését,
hogy általában is kétségessé tegye
a grafológiai kutatások índokoltsá
gát. Senkinek sem juthatna eszébe
- mondja Dune -, hogy kárhoz
tassa az orvosi tudományt csak
azért, mert vannak közepes és te
hetségtelen orvosok is, vagy két
ségbe vonja a kórmeghatározás el
veit, mível hogy azoknak helyes
alkalmazása még ma is inkább az
orvos művészetén, mint a tudomá
nyán múlik. Hol az az orvos, aki azt
merné állítaní. hogy a diagnoszti
ka egzakt tudomány? Nem vitás,
hogy a "tudományos" grafológia
lassú léptekben halad - ismeri el
Dune. Szerinte azonban Callewaert
ellenkező állásfoglalása dacára sem
kétséges, hogy jó úton halad.

*
A kutya szaglótehetségét már a

történetelőtti korban felfedezték és
hasznosították a vadászok, akik
minden bizonnyal arra is hamar
rájöttek, hogy egyes kutyafajták
inkább, mások kevésbbé alkalma
sak a segítésükre. Akimondottan
vadászkutyák közül a legrégibb fel
jegyzések a vizsláról és a kopóról
szólnak, amelyeknek munkáját Xe
nofon, Arrlan és Plinius is dícsé
rettel emeli ki. Ezeket a kutyákat
már igen korán céltudatosan nevel
ték és idomították. A legnagyobb
gondot a szaglótehetség fejlesztésé
re fordították. Tanítás közben nem
közvetlenül a vadat, hanem egyes
vadfajták, főleg a szarvas csapását
szimatoltatták velük. Ez adott rnó
dot és ösztönzést a folytonos selej
tezésre is, mert hiszen közismert
dolog, hogy az azonos fajta kutyák
sem egyformán tehetségesek.

A középkorban már valóságos tu-
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dománnyá és müvészetté fejlődött

a vadászkutyák nemesítése, aminek
kiváló mesterei dús javadalmazás
ban részesültek. Nervégiában pél
dául megkívánták az igazán jó ku
tyától, hogy pontosan a him já
vorszarvas nyomát válassza ki s
ezt kövesse megzavarodás és leté
rés nélkül erdőkön és ingoványo
kon keresztül 10-20 kilométeren
át. S meg kellett birkóznia a jó
kutyának egyéb feladatokkal is: je
lezni a fekvő vadat, felrebbenteni
az elrejtőzött szárnyast, megkerí
teni az elejtett vagy sebesült álla
tot.

Méltán merül fel a kérdés: mit
szagol a kutya, milyen szagokra
reagál az orra? Paul Vetterli ta
nulmányában olvasom, hogy többen
is vízsgálódtak már ebben az
irányban. Menzel, Most, Böttger,
Blunck: és Hansmann nevét említi
a szerző, mint olyan modern kuta
tókét, akik kísérletek utján keres
ték a feleletet. Legfontosabb meg
állapításuk, hogy nem egyetlen el
szígetelt egyedi szag az, amit a ku
tya biztosan képes követni, hanem
mindig valami ,.,szag-alakzat", vagy
is többféle szag összességének va
lami határozott jellegzetessége.
Ezért keres a kutya konkrét "nyo
mot", vagyis olyan nyomot, amely
nek az egyedi szagot is magában
foglaló különleges szag-alakzata
van. Ilyen szag-alakzat összetevői

a test szaga; a megsértett talaj és
széttaposott növényzet szaga, a láb
izzadmány szaga, embernél még a
cipő, állatnál bizonyos mirigyvála
dékok szaga. Ez a magyarázata an
nak, -'- irja Vetterli -, hogya leg
kitűnőbb rendőrkutyák sem boldo
gulnak, ha a velükmegszímatolta
tott egyedi szagot nem tudják va
lami konkrét nyomban, azaz szag
alakzatban felfedezni. A kutya
nyomkövető tehetsége nem magán
aszaglásának élességén múlik, ha
nem azon, hogy mennyire képes az
induláskor a külőnböző szagokból
egy tipikus és ennek folytán ma-
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radandó szag-alakzatot kiemelni. S
egészen bizonyos - teszi hozzá Vet
terli -, hogy a kutyának ez a
tevékenysége nem olyan "lélekte
len" művelet, amelynek sikerét ki
zárólag a környezet tárgyi adottsá
gai döntenék el. Nagy szerepe van
benne a kutya fiziológiai díspozi
ciójának és pillanatnyi hangulatá
nak is. Meg is jegyzi Vetterli:.
Descartesnak az a tétele, hogy az
állat olyan, mint a gép, sehol sem
ütközik annyi kételkedésbe, mint a
kutyával foglalkozók körében.

Legújabban Walter Neuhaus pro
fesszor, az erlangeni egyetem állat
tani intézetének igazgatója végzett.
úttörő kísérleteket a kutya szaglá
sának élességére vonatkozóan. Ké
szüléket szerkesztett, amellyel elő

ször mérte meg az élesség határát,
tudományosan kifejezve: a kutya
szaglási küszöbét. A készülék lehe
tővé teszi, hogy pontosan adagolt
szagmennyiséget vezessenek be a.
nagy számban szétszórt etetőszek

rénykék bármelyikébe. jelesen min
dig abba a szekrénykébe, amely-o
ben egy kockacukrot dugtak el. A
"szag-cukor" élmény arra készteti
a kutyákat, hogy amikor külön-kü
lön a szekrénykék közé engedi
őket, ki is kutassák azt a szekrény
két, amelyből a szagot érzik. A
szagmennyíséget a kísérleteknél
esetről-esetre erős ütemben esők

kentették. Amikor azután elérték
azt aminimumot, amelyet a kutya
orra már nem tudott érzékelni, ak
kor a kutya le is mondott a keres-
gélésről,

Neuhaus több mint 1500 kísér
letet hajtott végre különböző zsír
savakkal, amelyek az ember és az
állatok izzadmányában találhatók..
Igy állapította meg a koncentrált
ságnak azt a határát, amelyet a ku
tya még érzékelni képes. Kiderült,
hogy a kutya 500.000 molekula
ecetsavra reagál, rníg az ember
csak 50 billió molekulánál szagol
meg valamit! Propinsavból 250.000
molekula elegendő a kutyának, míg,



az embernek 420 milliárdra van
szüksége. Vajsavból a kutya
már 9000 molekulára felfigyel, az
ernber csak 7 milliárdra. Ha tehát
tudjuk, hogy például az emberi láb
minden lépésnél - mint Neuhaus
kiszámította - kereken 250 mtllí
árd molekula vajsavat hagy maga

A KIS ÚT

után, akkor könnyen megértjük,
hogy egy jó rendőrkutya vagy vizs
la 10, sőt 20 óra multán is fel tud
ja venni s követni tudja a nyomot,
még akkor is, ha a légköri viszo
nyok - a levegő nedvességtartal
ma és hőmérséklete - és a talaj
viszonyok kedvezőtlenül alakultak.

Nem tettem szegénységi fogadalmat, de mivel nekem mindig az olyan
szentek imponáltak legjobban, akik a szegénységet választották legkedve
sebb erényüknek, a magam részéről is igyekeztem a lehető legegyszerűb

ben, mondhatnám szegényesen élni, hogy minél többet adhassak az arra
szorulóknak. Ezt nem hencegésből mondom - hiszen nem is ismernek
engem - csak mert ezzel van kapcsolatban az én nagy problémám: nem
tudok megélni komoly, szép, igazi "nagy" zene nélkül. Koncertekre, ope
ráTa sok pénzt költök és én, aki annyi mindenről lemondok a szegények
kedvéért, erről, - a zenéről - nem birok lemondani. Kérdezem: van-e
ezek után jogom szegényebb testvéreim szemébé nézni és magamat mégis
r e n d e s e m b e r n e k tartani?

Nem, ön nem "rendes ember", az
biztos. Ön a rendkívüli emberek
csoportjába tartozik. De úgy lát
szik, ebben a mínőségében még
nem egészen kész és mielőtt vég
leg "elkészü1ne", még tisztázni akar
egy-egy problémát.

A "rendes ember" kifejezésnek
kétféle jelentése van ma. Jelenti az
általánosat, megszokottat, az átla
got, a futószalagon gyártott tipust.
Amiből tizenkettő megy egy tucat
ra. Jelent aztán a "rendes ember"
kifejezés valami értékjelzést. elis
merést, főleg a komolyság, meg
bízhatóság, felelősségtudat, nemes
magatartás irányában.

Amikor "nem rendes embernek"
neveztük Önt, az első jelentésre
gondoltunk. Az ott jelzett "rendes
ember", amilyen százával futkos az
utcán, egyáltalán nem veszi olyan
döntő komolysággal az alamizsnál
kodás kötelességét, ahogyan azt az
Úr Jézus megkívánta, az opostolok
hirdették és az Egyház mindenkor
tanította. Az emberek nagy töme
gének "rendesen" az él a lelkében,
hogy ha a feleslegéből ad időnkint

néhány fillért a szegényeknek, ak
kor már eleget tett a szeretet pa
rancsának. Sajnos, olyanok va
gyunk: ha pénzt adunk, fenékig ki
kutatj uk tárcánkat, hogy elég kicsi
váltópénzt találjunk, ha ruhát
adunk, gondosan megvízsgáljuk,
nem tudnánk-e mégis még átalakí
tani, vagy valamire felhasználni.
Csak azt adjuk oda, amit már iga
zán nem használhatunk: mi ma
gunk. Ez a "rendes" viselkedési
mód.

Amikor tehát kezünkbe kerül
egy-egy olyan levél, mint az Oné,
természetes, hogy első gondola
tunk: hála Istennek, ez más, mint
a többi, ez nem "rendes" ember és
szorongva kérdezzük magunktól,
lesz-e elég ereje végighallgatni er
re a belső szózatra, amely inti és
ösztökéli, hogy akarjon. és tudjon
több áldozatot hozni embertestvé
reiért, amint a tucatemberek és
hogy ne rnondja soha: most már
elég, többet nem akarok tenni, vagy
adni, többről "nem birok" lemon
dani.

Van azonban egy olyan szempont
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is, amelyet nem szabad figyelmen
kívül hagyni önnevelésünkben, lel
künk gondozásában és ez az, hogy
a léleknek is, csakúgy mint a test
nek, szüksége van táplálékra. leve
gőre, pihenésre, üdülésre. Ha a test
től tartósan elvonjuk például a vi
taminokat, fehérjéket, zsírokat,
vagy cukrokat, súlyos zavarok kö
vetkeznek be. A léleknek is' meg
vannak a maga egyensúlyi, karban
maradási feltételei. Ha bizonyos
hatásokat, élményeket tartósan
megvonunk tőle, akkor hiányok ke
letkeznek, kompenzácíók, sőt túl
kompenzácíók merülnek fel. Talán
nem vevődnek míndjárt észre, 
talán soká nem, de azért megvan
nak és érvényesítik magukat a lé
lekben. Van, akinél bizonyos ke
ménység, meg-nem értés, szigor fej
lődik ki, van, akinél valami erény
gőg-féle bújik meg. (Hogy a szen
teknél nem tűnik szembe ilyesmi,
az Isten különös kegyelme, amelyet
a nekik szánt hivatáshoz kapcsolt.)
Hogy kinél mi az az élmény, ami
lelkét legjobban egyensúlyban tart
ja, az különböző, Orinél - úgy lát
szik - a zene az. Úgy érezzük, hogy
szegényebbé. szárazabbá lenne a
lelke nélküle, tehát kár volna el
vonni magától. Ez azonban nem je
lenti, hogy ne lehetne igen szép és
hasznos önmegtagadásokat gyako
rolni ezen a téren is. Lehetne pél
dául programba vennie, ha a böj
ti időkben teljesen lemondana a ze
nei élvezetről és helyette - mintha
csak hangversenyjegyet venne
hetenkint egy jó helynek az árát
alamizsnálkodáara fordítaná. Szép
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volna az is, ha ahányszor csak el
megy zenét hallgatni, az Úr Jézust
meghívná vendégként: amilyen
drága jegyet vett önmagának,
ugyanolyan összeget alamizsnára
fordítana! Ez persze megdrágítja
a koncertjárást, de talán üdvös fék
is volna ilyenformán.

Van aztán egy zenei sznobizmus
is: bizonyos divatos művészeket,

karmestereket "okvetlenül" meg.
kell hallgatni, ha mégannyiba ke
rül is a jegy - de ezt már igazán
,,nem hagyhatjuk el" ... Ez szép,
alkalom lehetne egyszer egy na
gyobb összeget juttatni az alarnízs
nára szorulóknak és egy nagyobb
önmegtagadást végezni anélkülp

hogy valami szakadást idézzünk elő

a lelkünkben. Vagy: bármilyen szép
találmány is, mégis be kell valla..
nunk, hogy a gépi zene (rádió, gra
mofon) nem adja azt a teljes ha
tást, mint az "élő" zene. Viszont
igazán olcsón, sokszor igen szép
magyarázattal sok szépet hal1hat
itt mindenki, akinek igénye a ko
moly zene. A kétféle rendezés kö
zötti árdifferencia ismét a szegé
nyek javát szelgálhatja.

Lehet, hogy a levél írója - plá
ne, ha igen fiatal - kissé megal
kuvónak fogja találni ezeket a ta
nácsokat: adjak is a szegénynek,
de azért áldozzak a zenének is r
Jobb szeretne egy vagy-vágyot hal
lani, amelyre aztán persze ő is
vagy-vagy választ adna: vagy kö
veti, vagy sem ... Mégis kitartunk
amellett, amit tanácsoltunk. Ha
pár évig hűségesen gyakorolni fog
ja, igazat fog adni nekünk.



NAPLÓ

A KATOLIKUS EGYHÁZ ~S A KULTURA. A Régészeti, Történeti
és Müvészettörténetí Intézetek Nemzetközi Szövetsége, mely tizennégy kü
lönböző nemzet huszonegy íntézetét tömörítí, ez év márciusában fennállá
sa tizedik évfordulója alkalmából Rómában nagygyűlést tartott. A gyűlés

résztvevői tisztelgő látogatást tettek a Vatikánban is. A Szeritatya fo
gadta az egybegyült tudósokat és beszédet intézett hozzájuk. Beszédében
néhány alapvető és fogalomtisztázó megállapítást tett a keresztény val
las és a kultura egymáshoz való viszonyával kapcsolatban. Néhány kü
lönösen érdekes részletét az alábbiakban közöljük.

- Meg kell állapítani, hogy a katolikus egyház nem azonosítja ma
gát a kulturának semmiféle tipusával. Nyilvánvaló következménye ez an
nak az alapelvnek, hogy a vallás és a kultura fogalma teljesen független
egymástól. A kulturát, mint olyat, nem lehet teljesen egybevetni a tény
leges vallási értékekkel. Gondoljunk csak rá, hogy a hellén kultura mínt
egy két évszázadig tartó aranykora különleges helyet foglal el az általános
történelemben - Palesztinában viszont Izrael népe nem tudott olyan
kulturális értékeket alkotni, melyeket azzal egyenértékűeknek lehetne
rninősítení. Ha ellenben áttérünk a vallási értékek és fogalmak területére:
évszázadokkal azelőtt, hogy a hellén kultura elérte volna legnagyobb vi
rágzásának korát, Izrael népe már kifejezi zsoltáraiban, prófétáinak írá
saiban, Mózes öt könyvében a maga Isten-eszméjét és megalkotja az em
beri élet erkölcsi alapjait, olyan tökéletességgel, amilyent a hellenizmus
soha nem ért el, még legnagyobb szellemi képviselőinek műveiben sem.

Az egyháznak isteni alapítója, Jézus Krisztus nem adott semmiféle
felhatalmazást és nem tűzött ki elébe semmiféle célt a kultura területén.
A cél, melyet Krisztus az egyház számára kijelölt, szígorúan vallásos 
mindannak szintézise ez, amit az egyedül igaz vallás fogalma magában
foglal. Ezt a célt a következő szavakkal lehet körvonalazni: az egyház
kötelessége az embereket Istenhez vezetni, odahatni, hogy magukat tel
jesen adják Neki és megtalálják Benne tökéletes belső békéjüket.

Az egyház nem tévesztheti szem elől tisztán vallásos, természetfeletti
célját. Az egyház minden tevékenységének az a lényege, hogy közvetlen
vagy közvetett módon ennek eléréséhez járuljon hozzá. A XV. század
pápái, V. Miklóstól kezdve ilyen értelemben követték nagy érdeklődés

sei a reneszánsz kulturálís fejlődését. Igyekeztek (legalább is a kor kez
detén) gondoskodni róla, hogy a reneszánsz mozgalma ne csússzék a ke
resztény gondolattól idegen utakra. Idővel azonban az; enyháziakannyira
a reneszánsz szellemének hatása alá kerültek, hogy annak szentelték tu
lajdonképpeni hivatáskörük legnagyobb részét: és az 1500-as években
teljes erővel kellett figyelmeztetni az élet vallásos tartalmára és Krísz
tus keresztjére. A konfliktushoz, mely a történelemnek ezen a fontos for
dulóján a vallás és a kultura között táraadt. nagy mértékben hozzájárult
annak kíhangsúlyozása, hogy az egyház teljesen független a kultura te
vékenységétől és értékeitől.

Másrészről azonban az egyháznak abban a független álláspontjában
nem szabad a kultur-pesszímizmus gyümölcsét látni: az ilyen szemlélet
a XIX. században volt népszerű, és távolabbi következményében ez idéz
te elő a katolikus tudósok és publicisták körében azt a téves nézetet,
hogy nyomatékosabbá tenni az egyház rokonszenvét a kultura iránt. Ma
azonban - a mult és benne a két világháború tapasztalatai után - ne
héz az egyháznak szemrehányást tenni, mert nem fogadta rokonszenvvel
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a kultura bizonyos jelenségeit. Az egyház a maga részéről megvan győ

ződve arról, hogy az emberiség mindenek előtt a vallásos és morális se
gítség forrását látja benne. Es valójában ez határozza meg az egyház ál
láspontját a kulturával szemben.

A természet és kinyilatkoztatás, történelem és tapasztalat egyöntetű

en arról tanúskodnak, hogy a kulturális tevékenység azokból az ajándé
kokból táplálkozik, amelyeket a Teremtő adott az emberi természetbe és
hogy kifejezetten neki adott parancsot tölti be: " ... töltsétek be a föl
det s hajtsátok uralmatok alá ..." (Genezis l, 28.) Az elmult nagy civi
Iízácíókban, amelyeket a régészeti kutatások tártak fel a világ számára,
a kultura szervesen összeforrott a vallással. Nem lehetett egészséges kul
turális fejlődés megtelelő-egyensúly nélkül az anyagi és az erkölcsi
szellemi haladás között, A kulturális fejlődés minden elhajlása abban a
'különbözőségben találja meg a maga legmélyebb okát, amely idővel e
két tényező között kialakult.

A kereszténység és az egyház példát nyujtanak rá, milyen legyen az
a kapcsolat - mely kétségtelenül nem lehet valamiféle' tisztára elvonat
koztatott spiritualizmus. A tökéletes keresztény egyúttal tökéletes ember
is - nem volt még egyetlen személy se teljesebb ember, mint az istenem
ber, Jézus Krisztus. A teljes önátadás Istennek, valóban, lelki aktus -
azt azonban az emberi valóság óráinak, napjainak és éveinek tartalma
kell, hogy meghatározza. A kereszténység ugyanis nem ismer a minden
ségben olyan részt, amelyet az Isten ne tudna áthatni; az egyház elve
tette a manicheus dualizmus mínden formáját.

Ez az álláspont maga után vonja az ideiglenes, vagy merőben anyagi
tényezők által elhatárolt kultura elvetését. Tartózkodni kell attól, hogy
a történelmet valamiféleképpen túlbecsüljük és abszolút jogokkal .ruház
zuk fel, amelyek szerint az ember csakis a körűlmények által meghatá
rozott és végzetszerű pályán játszhatja szarepét és tehetetlen mindazzal
szemben, ami a míndenség szinpadán történik. Ez a felfogás természetes
következménye a kultura oly at én megfogalmazásának és megvalósításá
nak, melynek nincs forrása Istenben és amely elveti az ember primátu
sátmás teremtmények fölött.

Az egyház élő és látható szervezet, és a munkák, melyeket küldeté
sét teljesitve végzett, mindig létrehozták a maguk nagyértékű kulturális
értékeit. Az elmult évben például kiállítást rendeztek Fra Angelico fes
tői munkásságából. Azok, akik megtekintették, egy magasrendű művész

életművével ismerkedhettek meg. Ennek semmiképpen sem volt ártalmára,
hogy Fra Angelico Isten dicsőségére alkotta műveit, azzal a szándékkal,
hogy segitse az embereket Isten felé törekedni.

Itt kell megemlékeznünk az egyházi tudományosságról. arról, ame
lyet az egyház magalkotott és tovább is fejleszt, hogy még inkább elmé
lyítse a keresztény hitet és elveket. Ne feledjük, hogy az elmult századok
teologiai erőfeszítéseinek és vitáigak eredményeként olyan kiváló művek

születtek, amelyeket a jelenségek mély és tökéletes elemzése, gondola
taik és elmefuttatásaik sokoldalúsága által az emberi gondolkozás legki
válóbb alkotásai mellé lehet odaállítani. Ezekben nagy értékekkel gazda
gította a kulturát - meggyőződésünk, hogy a történelem és a tudomány
megerősíti ezt az. értékelésünket.

Az egyház kezdettől fogva sugároz bizonyos alapelveket az emberiség
felé, amelyek - lassan, csöndesen, feltűnés nélkül, de annál állandóbban
- kihatottak a kulturális életre és belülről megváltoztatták azt. Hadd
idézzünk ezek közül az alapelvek közül néhányat, mint amilyen: az em-
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beri lét odaállítása a személyes Isten oldalára, az egyén személyí rnéltó
ságának megbecsülése, az a meggyőződés, hogy az emberek közötti kap
csolatok és a társadalmi élet jogai nem csupán a tömegek vagy a kor
mányzást gyakorló egyesek nyomásának vagy ösztönzésének, hanem a
Megváltó működésének gyümölcsei.

Az egyház azáltal, hogy ezen alapelvek megszilárdításán munkálko
.dott, befolyást gyakorolt a nyugati világ kulturájának jellegére. Igazat
kell adni a történettudománynak, mikor azt állítja, hogy a nyugati kul
tura a római kultura folytatása, melybe germán elemek is beolvadtak 
tehát az antik és a germán világ öröksége. Lelkét azonban a keresztény
ség alapelvei jelentik, amelyet az Egyház adott neki és amelyet most is
őriz. A nyugati kultura addig tart és olyan fokban lesz termékeny, ameny
nyire kész megőrizni a hűségét ezekhez.

Az "Evangelii praecones" kezdetű enciklika (1951. L 2.) leszögezi:
"Az egyház hajnalától napjainkig mindig amellett a helyes alapelv mel
lett szállt síkra, hogy az Evangélium a népek között, amelyek befogad
ták, sem meg nem semmisít, sem el nem nyom semmit abból, ami ezek
nek nemzeti karakterében és géniuszában jó, hasznos és szép."

KÖNYVHET. Sok csemegével kedveskedett az idén a növekvő olvasó
tábornak a könyvhét. Már a sátratc körüli 'tömegek is mutatták, hogy a
kiadványok általában érdeklődést keltettek. A tartalmas könyvek végre
megfelelően izléses kiállításban kerültek az olvasók kezébe.

A vásárlók figyelmét főként a verseskötetek kötötték le. A kétség
kívül bő választékból 'l'óth Arpád és Juhász Gyula válogatott versei vol
tak a leqnépszeriibbek; Tavaly Kosztolányi, az idén Tóth Arpád és Juhász
Gyula . . . Önkéntelenül is fölvetődik a kérdés: vajon a Nyugat nemzedé
kének egyik legnagyobbja, Babits nem érdemelne meg legalább egy ilyen
"válogatott" kötetet ? Biztos vagyok benne, hogy ez legalább olyan nép
szerű lenne, mint az említett másik három.

Illyés Gyula és Szabó Lőrinc kötetét is élénken vásárolták. Szabó
Lőrincé - válogatás élete eddigi terméséből, a régen hozzáiérhetetle-a
korai kötetektől a Tücsökzenén át legújabb, kötetben még meg nem
,jelent verseiig - ritkaszép kiállításban, két remek képpel: az egyik Rippl
Rónaié a költőről 1924-ből, a másik Bernáth Aurél nagyszerű Szabó Lő

rinc-portréja 1955~ből. Illyés Gyula "Kézfogások" című gyüjteménye is
·öröm minden versolvasónak, hiszen a költőnek már évek óta nem jelent
meg kötete, s itt most együtt kapjuk azokat a lapokban, folyóiratokban
megjelent költeményeit, amelyek talán pályája legmagasabb pontján 
és legelmélyültebbnek mutatják.

Örvendetes volt a "Mai magyar költők" című kötet nagy kelendő

sége. A válogatás elég jó, eltekintve egy-két rikító hiánytól és néhány
caránytalanságtól. Van jelentős költőnk, akit hiába keresünk benne; van
nak kevéssé jelentős versek, melyeket könnyű szívvel mellőznénk; dehát
végre is antológiát szerkeszteni nem könnyű és nem hálás dolog. Egy
nagy francia költő sosem járult hozzá ahhoz, hogy antológiákban közöl
jék - véleménye szerint minden ilyen válogatás csonkít és szükségsze
,űen torzít. Alighanem neki volt igaza.

Bő termése volt a prózairodalomnak is. Mikszáth összes műveinek

első kötete, Móricz kisregényei és Tömörkény "A tengerparti város"-a
voltak a legkeresettebbek. A most megindult Mikszáth-sorozat az évnek
talán legszebb és legnehezebb vállalkozása, s a magyar közönség talán
még sosern fogadott olyan osztatlan érdeklődéssel tudományos igényu
J~ritikai kiadást, mint ezt.
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Sokan vásárolták Szabolcsi Bence új könyvét Lisztr6l (Liszt Ferenc:
estéje), mely nagy zenészünk utolsó éveivel fogialkozik, azzal a korsza
káva/" amikor már közvetlen környezete sem értette meg korát messze:
megelőző, Bartókra előremutatózenéjét; kelendő volt .Barabás Tibor Beet
hoven-életrajza, meg az új magyar Operakalauz. Mindez egyben azt is.
bizonyítja, hogy a jó zenei könyveknek mindig megvan a közönségük, IS

ilyen könyvekre komoly ígény van.
Az irodalomtörténetírásnak valóságos ünnepe volt ez a kőn1lvnap..

elsősorban legnagyobb élő irodalomtörténészünk, Horváth János "Tanu~

mányai" miatt: végre hozzáférhetőkké váltak nagy tudósunknak ma már
csak nehezen, vagy egyáltalán nem hozzáférhető fólyóiratokban megjelent.
klasszikus tanulmányai. Nagyon érdekes Sőtér István "Romantíka és re
alizmus" című tanulmánykötete is, mely a XIX. század különböző prob-·
lémáival foglalkozik - Petőfivel, Madáchcsal, Arannyal többek között és.
voltaképpen előmunkálatként tekinthető egy nagyobbarányú, két kötetre.
tervezett műhöz.

A külföldi irodalom "sztárja" a kitűnő Hemmingway remekműve,.

"Az öreg halász és a tenger" volt. Sajnos ol'yan kevés példányban jelent
meg, hogy már vasárnap, az első napon délben - elfogyott. Bizony job~

lett volna, ha nemcsak "mutatóba" jelenik meg, hanem az érdeklődők

hozzá is tudnak jutni. - Sokan vásárolták Thomas Mann tanulmányait
is, ezeknek a valóban példás, remekbeszabott nagy humanista esszéknek.
a gyüjteményét; és szeretettet fogadta közönségünk a fiatalon elhalt ki-'
váló horvát költő, Ivan Goran Kovacsics "Tüzek és rózsák" cimmel meg
jelent válogatott verseit is.

A könyvnapok és könyvhetek egyik célja - s talán a legfontosab~

és legszebb - az olvasóközönség szélesítése és művészi látókörének tá
gítása. Az idei könyvhét ezen a téren sikeres volt. Minden könyvárús;
és szervező örömmel beszélt az ifjúság éber érdeklődéséről és lelkes;
könyvszeretetéről. A könyvek jelentős részét betűszomjas fiatalok vették.
meg. (R. L.)

"IME, HOGYAN HAL MEG AZ IGAZ." Nándorfehérvár felmentése:
(1456. július 21-22.) nemcsak Hunyadi János fényeshadipályájának, ha
nem egyben nemzeti történelmünknek is egyik legkíetnelkedőbb esemé
nye. Konstantinápoly büszke meghódítója, II. Mohamed szultán, aki az.
ősi császárváros megvétele után már Buda, sőt Bécs elfoglalásáról álmo
dozott és egyre fennebben kezdte hangoztatni jelszavát, hogy amiként
egy Isten van az égben, azonképen a földön is egy úrnak kell lennie, itt
és ekkor szenvedte életének legnagyobb vereségét.

De a világraszóló győzelem nyomán támadt általános örömet hama
rosan mély szomorúság váltotta fel: Hunyadi alig másfél héttel a diadal]
kivívása után súlyosan megbetegedett. Betegségét nem szervi baj, ha
nem a kor vétkes gondatlansága idézte elő. Mivel ugyanis a harcban el
esettek tetemeinek eltakarításáról nem gondoskodtak idejében, a teme-
tetlen hullák a rekkenő nyári hőségben gyorsan oszlásnak indultak és:
megmételyezték az egész környék levegőjét. Augusztus 4-én a nagy hős:

is megkapta a fertőzést, és mivel az elmult hetek emberfölötti erőfeszí

tései teljesen kimerítették szervezetét, emberi számítás szerint alig ma
radt remény felgyógyulására. Az orvosok, hogy legalább Nándorfehérvár'
dögletes, elviselhetetlen bűzt árasztó légköréből kivonják, a tisztább leve
gőjű Zímonyba szállították át. 6-án barátja és a győzelem kívívásábars
osztályostársa, Kapisztránói Szent János, sőt Carvajal János pápai legátus;
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is követte őt ide. A környezetváltozás azonban mitsem segített, Nem
használtak az orvosszerek sem. A beteg láza állandóan emelkedett és
erőállapota rohamosan hanyatlott. -

Kapisztrán hűségesen teljesítette mellette a jóbarát és a gondos
lelki atya tisztét. Úgyszólván minden idejét ágyánál töltötte, és amikor
állapota válságosra kezdett fordulni, szeretettel figyelmeztette őt a végső

kötelességek megtételére. A hős csodálkozással tekintett barátjára, hogy
szükségesnek tartja olyasmire figyelmeztetni őt, amit, ő egész életén át
mindig magától értődő kötelességnek érzett. Ezért így szólt hozzája: ,,Ha
eddig nem tudtad, hát tudd meg most, hogy egész életemben mindíg bű-'

nös embernek tartottam magamat és míndíg gondoltam a halálra. Azért
régóta megtartottam. hogy bűneim megvallását nem halasztottam tovább
egy hónapnál. Tehát rnost sem vártam a halál píllanatára, hanem keresz
tény férfiú médjára mindent elrendeztem, ami lelkem üdvösségére, fiaim-
ra, akiket magam után hagyok, családi dolgaimra és egész Magyaror
szágra, melyet sok éven át kormányoztam. vonatkozik. Most már nincs'
is más hátra, mínt hogy magamhoz vegyem útravalóul az Oltáriszentsé-
get és utána az utolsó kenetet ... Úgy illik ugyanis, hogy az a férfi, akf
míg élt, megvallotta és védelmezte a katolikus hitet, jól és jámborul is
távozzék ebből az életből. Legfőbb vágyam és óhajtásom, hogy keresztény
katolikus módon haljak meg." Majd így folytatta: "örökre hálás maradok
neked, Jánosom, Krisztusban legkedvesebb atyám, hogy szerzetes minő-o

ségedben ilyen nagy szeretettel voltál hozzám. Tarts meg jó emlékezeted-
ben, ha visszatérsz hazádba, ahonnét kijöttél. Remélern. ott is azt fogod
hallani: Hunyadi János keresztény módon halt meg." Utána magyarra
fordította a szót és hosszabb beszédben lelkükre kötötte a körülötte szo
rengő főuraknak, hogy ne szűnjenek meg kitartóan védeni a hazát és a
keresztény hitet. Végül meghatott szavakban fiainak mondott utolsó Is
tenhozzádot szintén az Úr félelmét és a haza szent szerelmét ajánlva
figyelmükbe.

Miután így elbúcsúzott a világtól, a hátralévő rövid időt egészen lel
kének szentelte. Példaadó buzgósággal elvégezte szent gyónását, utána
két bajtársára támaszkodva nagynehezen elvánszorgott a templomba és'
ott az Úr oltára elé borulva mély áhítattal és mondhatatlan bensőségge!
vette magához az Úr szent testét.

Közben a betegség mindjobban elhatalmasodott szervezetében. ltrezte,
hogy már csak órái vannak hátra. Megkérte tehát övéit, hogy vigyék őt

a maga által épített várkápolnába és ott alázatossága [eléül a földön
fekve vette fel szerit barátja kezéből az utolsókenet szentségét. Fejéhez
és lábaihoz, miként a halottaknál szokás, gyertyákat helyeztetett. A szer
tartás befejeztével négy ferences testvér zsoltárokat zengedezett, majd'
utána Kapisztrán János fennhangon belekezdett a haldoklók imádságába.
Ennek mondása közben szenderült át a nagy hős az örökkévalóság honá
ba. A gyászos eseménynél, mely augusztus ll-én ment végbe, többek közt
Vitéz János váradi püspök és a megboldogult sógora, Szilágyi Mihály is
jelen volt. A halál beálltakor Kapisztrán így zokogott fel: "Isten veled,
égi csillag! Jaj, elesett a keresztények oltalmazója! Kialudt a keresztény
világ fénye, eltörött a tükör, melynek szemléletéból a keresztény har
cosok erőt merítettek a győzelem kivívásához. Különben, drága Jánosom,
te jól jártál. A keresztény név ellenségének legyőzése után ugyanis győ

zelmi ünnepet ülsz az angyalokkal és uralkodol Krisztussal. Te valóban
boldog vagy, mi szerencsétlenek ellenben itt maradtunk a siralom völ
gyében. Jánosom, örökre Isten veled."
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A haláleset híre az egész keresztény világban mélységes megrendü
lést idézett elő. Legjobban Kalixtus pápa siratta a kereszténység hősének

váratlan elmúlását, A lelkes főpap ugyanis égő buzgalmaban csak beve
zetésnek tekintette a nándortenérván diadalt egy mínden eddiginél na
.gyobnszabású és átütöbb erejű támadó hadjárat megindításánoz, Alaine
biboroshoz intézett levelében azt irta, hogy életében fejedelmi címmel
készült felruházni Hunyadit, míg most, halála után, legszívesebben a
vértanúk sorában jelölné ki helyét. Sőt, ha hihetünk Turoczi János sza
vának, még legnagyobb ellensége, Mohamed szultán is megilletődéssel ér
tesült haláláról. "Bár ellenségem volt, mégis sajnálom halálát" - mon
dotta Brankovics szerb fejedelemnek.

Hunyadi János tehát utolsó, valamennyinél nehezebb harcát is ugyan
azzal a férfias elszántsággal és bátorsággal vívta meg, mely egész pályá
ján jellemezte. Mint életében a keresztény hős, azonképpen halálában a
keresztény férfi ragyogó példaképének mutatta magát és mindkét tnaga
tartásával kiérdemelte azt a lelkes tiszteletet és hűséges megbecsülést,
mellyel nemzete szivébe zárta emlékét. - bgy. -

EGRY JOZ8EF (1883-1951). öt évvel ezelőtt halt meg, ma 73 éves
lenne. Ha franciának születik, a viZághír dicsősége ragyogta volna be az
embert még életében, s műveit haZála,után. Magyar volt s mint annyiszor
történt nagyjainkkal, aUg vettek róla tudomást. Kevésszámú tisztelőin

kívül nem sok megértőt talált művészete. Nagyobb elismerésben is csak
élete végén volt része: 1945-ben az állami nagyaranyéremmel s 1948-ban
az elsők között tüntették ki a Kossuth díjjal.

Aki csak egyszer is látta Egry Józsefet, nem felejti el soha keveset
mosotuao, ritkán nevető, ezernyi ránctól barázdált arcát, átható tekintetét,
sovány termetét, jellegzetes mozdulatait. Az élet még gyermekkorában
rótta arcára az első ráncokat. Nem ismerte a gyermekkor gondtalansá
gát, örökös napi kenyérgondokkal küzdő családban nőtt fel. Szikár testé
ben heroikus lélek lakott: a koplalás, a fázás nem győzte le. Fiatalon
megmutatkozó tehetségének kibontakozását segítő kezek egyengették,
Münchenbe, Párizsba, Belgiumba utazott. A tanuZás évei voltak ezek s
ebből az időből való képei még nem árulnak el semmit későbbi nagy
műveiből.

Művészete, mint általában a nagy modern mestereké, a legszigorúbb
természetmegfigyelésbőlindult ki. HA lényeget kifejező művészet - mon
dotta egyszer beszélgetés közben - csak biztos alapra, rajztudásra épül
het. Ha ez nincs meg, csak sémát, üres vázat ad a festő. Az ilyen vir:'
tuózkodó művészet csak szemfényvesztés." Későbbi képeit Meunier, MiHet
hatása nyomán, a nagy, összevont formák jellemzik. .Már ekkor feltűnik

egyik jellemző sajátsága, meiuet mindvégig megtcirt: a tiszta, vHágos szer
kezet. De nemcsak a kifejezésmódot vette át nagy elődeitől. Mint azok,
ő is a szegény nép keserves életét ábrázolta, a munkások, a parasztok, a
munkanélküliek kilátástalan sorsát, mintegy saját nyomorát, szenvedését,
megbántottságát sűrítve alkotásaiba.

Az első vHághábor'Ú megakasztotta munkáját, de el is térítette addigi
témakörétől és kifejezésmódja is átalakult. O maga így beszélte el: "Al
landóan kerestem valamit s csak később jöttem rá, hogy saját magamat
keresem. Amit addig festettem, többé nem elégített kí, tele voltamnyug
talansággal és sehogysem tudtam formát adni annak, amit ki szerettem
volna mondani. Aztán, mint beteg katona, a Balaton mellé kerültem. Éle
tem egyik legnagyobb élménye volt az az éjszaka, amikor a halászokkal
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először kimentem a vízre. Semmi mást nem láttam, csak a gyönyörű csil
lagos eget és a ·tükröződő vizet, a ladik könnyen ringott velünk s valami
remegő pára összekötötte körülöttem az eget és a vizet s ekkor 'Úgy érez
tem, hogy valahol a végtelenség közepében vagyok s ennek az éjszakának
az átélése ujra kezembe adta az ecsetet. Nem érdekeltek többé az im
presszionisztikus természetmli!gfigyelések: Képeimből kimaradtak a záró
vonalak, a színeim lebegőkké lettek s arra törekedtem, hogya mindenség
hez való viszonyomat fejezzem ki általuk." (Kassák Lajos: Vallomás ti
zenöt művészről.)

A művész önmagá~ kereste, nem mentesült tehát a kort tükröző iz
musok harcától. A 20-as években készült képein még fellelhető a német
expresszionisták, Heckel és Feininger hatása, de egyéni módon alakítva.
1930-ban Olaszországban járt. Nervi, Capri, Taormina: utját már remek
művek jelzik. Stílusa itt formálódott véglegessé, hogy majd a Balaton
mellett teljesedjék ki. Más mesterek képein is megfigyelhetjük a táj mű
vészetformáló .hatását. Mi lett volna Ferenczyből Nagybánya, Kosztából
az Alföld, Szőnyiből a Duna és Zebegény nélkül? S mivé vált volna Egry
a Balaton végtelen tükrén csillogó párás fények nélkül? Művészetére sors
döntő volt a Balaton mellé költözése.

A Balaton nemcsak arra csábítja a festőt, hogy megörökítse folytOTt
változó, soha nem egyforma arcának valamelyikét. Sokat látták Egryt a
parton vagy a horgászpallón üldögélni, amint a vízbevetett zsinórt figyeli.
Szenvedélyes horgász volt, de talán nem is a horgászszerencse érdekelte.
Lehet, csak ürügy volt számára a horgászás, hogy a papír, a ceruza vagy
a festék színeinek izgaImát feledve, a zsinór rángását figyelő nyugalomban
magába szívja a csodálatos látványokat, amelyekkel a Balaton kápráz
tatja el azt, aki őt szemléli, s hogy titokzatos szépségét képpé formálja.
Iskolázatlan szem előtt rejtve marad Egry képeinek szépsége, de aki csak
egyszer is átélte a balatoni napfelkeltét, elhiszi,hogy a valóság olyan,
ahogyan ó festi.

Mert a Balatont nem 'Úgy ábrázolta, ahogyan bárki megismerheti egy
vasárnapi kiránduláson. Nem a valóság felszínét, a lényegét ábrázolta.
"En nem a tárgyakat [estem, - írja egyik . levelében Kiss Pálhoz - ha
nem azok világát. A Balaton azoknak a festőknek, akik nem a belső ér
tékével foglalkoznak, csak a külső tetszetős banalitást adja. A Balaton
szórja, pazarolja tetszetős romantikáját. Az igazi értékétazonban még
azoknak is ritkán mutatja meg, akiket ez az oldal is érdekel. A Balaton
párás fényében minden elveszti tárgyi valóját."

Képeit nem kint festette. F:lményeiről rajzokat készített, s a kis
vázlatok hossz'Ú során át érlelte a kompoziciót, a tömegek, a formák ará
nyát a végső megoldásig. Vászon elé csak akkor állt, ha már mindent
megoldott önmagában. A természet titkait fürkészve művészete is töké
letesedik. Színei világosodnak, képein mindig .. kevesebb lesz a fölösleges
elem, több lesz a levegő és a fény. A fákat, az alakokat, a házakat csak
jelzi képein, mintha délibábok lennének, feloldva a fény vibrálásában,
a levegő kékes-sárga tónusában. S hogy lerázza az anyq,gkényszerítette
nehézségeket, az olajfesték kemény tüzét egyesíti a pasztel lágy hamvas
ságával és ezzel 'Új technikát talált ki.

Bár minden képe látomás, a valóságtól nem szakadt el soha. Min
den művében az ábrázolás igazságára törekedett. Ha képeit nézzük, az
optikai benyomás hajlandó Egryt bizonyos lazasággal vádolni, de a fino
mabb megközelítés azonnal észreveszi a színfoltok alatti ezerkezet le nem
tapogatható, de reális jelenvalóságát. Sokan Turnerrel hozzák kapcsolatba
múvészetét. Valóban, kész megoldásokat vehetett volna át tőle. Egry sen-
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1cit61 sem vett át semmit, TUTnertől legkevésbbé, mert egyetlen képét sem
:látta. Eredménye folytonos kutatás, vizsgálódás, kisérletezés g1/ümölcse.
Sokat töprengett, művészete mégsem mesterkélt, tudatos vag1/ számító,
.$ nem is elvont spekuláció összegezése, hanem a legtisztább költészet.

Művészete elválaszthatatlan Balassi, Ady, Bartók és Kodál1/ nemzeté
t6l. André Lhote, a francia festő és kritikus sokáig állt tétován EUr1/ ké
pei elótt, nem tudván hovatartozandósáuáról, amíg végre megszólalt:
.,cela sen t le terrDir hongrois." Magyar. Nehéz feladat lenne meghatároz
ni, mi tesz egy festményt magyarrá. A magyar művészetet keresztül
kasul hatotta sok nemzet művészete. A német akQdémiákon tanult Mun
kácsyra legdönt6bb hatást a holland Hals, Rembrandt é8 a francia Cour
bet gyakorolta: művészete mégis saját8ágosan magyar. 28 nem is a téma
'-<iltal válik a kép magyarrá. A Paál Lá8zló festette barbizoni erdők meny
nyire különböznek a francia fest6k képeitől! Nagy István, Rudnay ké
-peit sem [esthette más, csak magyar. A kép magyarsága, materiális való
,3ágán túl nem kézzelfoghatóan, 'a festő lelkében gyökerezik. S az idegen
hatások is magyarrá válnak (vagy legalább is azzá kellene válniok) a mű

-eész szemén, kezén és lelkén keresztül s amint Egry mondja: "az nem
'lenne baj, hogy művészeink idegenMI vesznek át, hanem baj az, hogy
-amit átvesznek, idegen is marad."

Amilyen nagyvonalú és monumentális Egry művé8zete, kiált6 ellen
1étként éppoly 8zerény'é! eDt/SZeTÚ oolt az ember maga. A [estészeten.
kívül má8 nem érdekelte, még8em volt egyoldalú, mindenr61 tudomása
'volt, ami a világban történik. Ha betegsége nem akadályozta, folyton
-dolgozott, képeivel foglalkozott. "A művészet, a munka mindig a leg
"hálásabb, még akkor is, ha talán nem is találkozik kel16 méltányolással.
Persze, hogy 80katkell dolgozni, kinl6dni, hogy eredmény legyen. Azon
"ban a legnagyobb áldozat, amit a művészetért hozunk, nem érhet föl az
zal a kis örömmel, ami nyomában kél" - írja egyik hozzám intézett
:leveIében.

Nem volt törtettJ, tülekedtJ, nem nyilatkozott a rádióban, nem lár
-mázott körülötte ujságír6had, a fényképészek sem üldözték, hogy megörö
kítsék érdekes arcát s a hivatalosak sem aggatták tele csörömpö16, talmi
kitüntetésekkel. Alig volt idő, amikor nem voltak anyagi gondjai, mert
·a művészet nem üzlet volt számára. Képet csak azoknak adott, akik
6szintén értékelték munkáit. "A művészet csak akkor hálás, ha nem bol
dogulni, hanem magasztosuIni akarnak általa" - írta levelében. A sovi
nizmus távol állt ttJle, de sohasem feledkezett meg magyarságáról, sem
4 magyar művész hivatásáról. "Ne feledkezzél meg egy percre sem nem
,'zetünk er6sftéséről" - figyelmeztet egy másik levelében. Tudatában volt
jelent6ségének, de szerényen csak ezt válaszolta az 6t dicsérónek: "az
-is nagy dolog, ha valaki csak egy tyúklépéssel eltJbbre viszi a magyar
művészetet." Szerepét csak egy tyúklépésnek vélte, pedig valójában mér
földkövet jelent.

Egry József mfí,vészete egyedülálló az európai képzőművészetben.Ha
sonlót sem e16tte, de utána sem alkotott senki. Csak a Balaton világa
érdekelte, mégsem vádolható öncélúsággal. Hiszen a magyar haza egye
dülálló természeti kincsének szépségét örökítette meg, s a "PARAS FÉ
NYEK", a "DELELO TEHENEK", a "VIRAGZO MANDULAFAK", a
"SZEGENY HALASZ", a "HAJORA VA ROK ", a "VERI AZ ÖRDÖG A
FELESEGÉT" és még sok képe képzóművészetünk legszebb gyöngyszeme
közé tartoznak.

öt évvel ezeltJtt, 1951. június 21-én, sirjánál Bernáth Aurél mondott
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l>tlc.~úztat6t. A halott mesterhez intézett utols6 szavak munkásságát is
-értékelték: "Ha fiatalságunk nem is tudná közvetlenül felhasználni a jövő

építésében Egry J6zsef művészetének eredményeit, annak hitelességét és
.szépségét nem fogja megtagadni, hanem besorozza azoknak a nagy ered
ményelcnek a sorába, amelyek a magyar kulturát teszik." (Szalai Zoltán)

AZ OLVASO NAPLOJA. Hadd kezdjem kivételesen egy személyes
-emlékemmel. Abból az időből, tizenkét esztendővel ezelőtt, amikor úgy
szólván mindennaposak voltak Budapest fölött a légitámadások.

Megszélalt a szíréna, lementünk az óvóhelyre ... - mit mondjam to
'vább, hiszen mindenki tudja, mindenki átélte. A mi óvóhelyünkön sok
gyerek volt, ovodás, elemista sorban; ezek nehezen túrték a hosszúri
:asztásokat, rendetlenkedtek, idegesítették az amúgyis ideges felnőtteket,

-s maguk is Idegeskedtele. ha közel csapott be bomba vagy nagyon ugattak
a tőlünk vagy négy-ötszáz méternyire fölállított légvédelmi ágyúk. Mint
'hogy az én fiam is a "tettesek" közt volt, mondl!atnám személyesen is
-érintett a dolog. Hogyan lehetne némi nyugalmat teremteni a pincében, le
kötni a kicsinyek figyelmét, de el is vonni a kintről beszűrődő barátságra
1an zajoktól ? Nemrégen jelent meg akkoriban az "Új Magyar Népköltési
Gyüjtemény" induló sorozatának néhány kötete, Ortutay Gyula sorozat
indító "Fedics Mihály meséí" után Dégh Linda (Pandúr Péter meséi) és
Xovács Agnes (Kalotaszegi népmesék) gyűjteménye. Ezeknek ef!;y-egy
'kötetét vittem le aztán riasztásokkor; a gyerekek körém gyűltek, jobbra
"8 fiam, balra a szomszédunk kislánya, a többi elém, mögém, s kezdődött

'a "mesedélelőtt" vagy délután vagy éppen éjszaka - és tartott, mil( le
-nem fújták a riadót. Roúcsakirályfi, Oúdaliné, Vizi Sándor meg a többiek
-egy-kettőre kedves ismerősei lettek - az egész óvóhelynek. Mert csakha-
mar fölnőttek is csatlakoztak hozzánk, előbb csak álcázott figyelemmel,
aztán később már nyiltan és lelkesen, s bizony nem egyszer meztörtént,
hogy a szomszéd kislány mamája rápisszegett egyik-másik társalgó cso
-portra, amely hangosságával zavarta a mesehallgatást, Akkor a saját
'szememmel Játtam és saját magamon is tapasztaltam. amit Kovács Agnes
irt a Kalotaszegi népmesék kitűnő bevezetőjének a végén - többek kö
-zött arról, hogy a jó magyar mese mennyire több örömet ad egy rossz
magyarsággal irt vagy fordított színes regénynél. "Még a nyomtatott me
"Séből is kiérzik. mílyen élvezettel forgatja a mesemondó az elődök hosszú
-sorátöl kicsiszolt, szépen formált mondatokat. A hallgatóság arca is meg-
-pirul, szeme megfényesedik, mikor felbukkan egy-egy közísmert, de soha
-eleget nem hallott stílusfordulat, szóbeli kép, szólás", Valóban ,.mesmi-
rultak az arcok", "megfényesedtek a szemek" - pesti emberek, ,.blazirt"
-pesti fölnőttek arca-szeme is; s aki hallgatta az "előadást", bizonvára meg
érezte rajta, hogy aki mondja, bár könyvből és fölolvasva mondía, maga
is nagyon-nagyon élvezi "a szépen formált mondatokat",

(Megvallom - közbevetőleg - hogy azzal a becsvággyal olvastam
föl ezeket a meséket: bár vés ném bele valamennyire ezeknek a gyerekek
nek az emlékezetébe ezt az igazi jó mazvarságot, meséink ízes-zamatos 
-és természetesen ízes-zamatos! - stílusát .. ; valahogyan olyasformán,
ahogyan az én első emlékeim is a szép magyarságról ilyen mese-emlékek;
csak az a külőnbség, hogy nekem nem könyvbőlolvastákföl, hanem úgy
'mesélték, ahogyan Kovács Agnesnak. Dégh Lindának, s más gvüjtónpk a
maga "alanyai".;; tn még "elsőkézből", élőszóból kaptam ezt a stílust,
'így tanultam meg az "elemi iskoláját", s volt, hogy úgy mondiam. ,.alan";
amire aztán később rárakódhatott az, amit íróinktől. költóinktől tanultam
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s igyekszem jó papként holtig tanulni (bár félreértés ne essék: nem va
gyok pap). S hogy folytassam ezt a kitérőt: máig meggyőződésem - e
ha módom van rá, mint fordítónak, tőlem telhetőleg gyakorlatom is 
hogy a mese egyik elsőrendű hivatása, talán a gyerek szórakoztatásáénál
is nyomósabb: megtanítani a gyereket igazán, ízesen magyarul, belelop
ni a lelkébe azt a magyarságot, amit - sajnos! - mindenféle erőszakolt

és gyérérzésű ál-purizmus és ál-klasszicizmus gyomlál, irt és szorít hát
térbe - napjainkban is ! De erről a magyar nyelvünkre. stílusunkra egy
re pedánsabb botfülűséggel rátelepedő pszeudoklasszíkusságről.magyar
nyelvünknek és stílusunknak erről a sajnálatos elszürkítéséről egyszer
külön kellene írni).

Nos, hogy folytassam ott, ahol voltaképpen kezdtem: mindez akkor
jutott eszembe, amikor kezembe vettem - s milyen örömmel, a magyar
mese barátjának mílyen várakozásával ! - az ujra megindult Új Ma
gyar Népköltési Gyüjtemén11 most megjelent. új, első (s az egész soro
zatnak nyolcadik) kötetét. Palkó Józsefné meséit, első kötetét a kettőre

tervezett "Kakasdi néprnesék't-nek. melyeket Pandur Péter meséinek le
jegyzője, a kitűnő folklorista. Dégh Linda gyüjtött egybe.

Kakasd dunántúli község; a háború után itt találtak otthont akoráb
bi áttelepítési helyükről távozni kénvszerült bukovinai csángók. Ott, ahon
nét jöttek, Bukovinából kis népsziget voltak és a fejlődésnek sokkal
korábbi, régebbi fokán éltek, rnínt akármelyik magyarországi falu. Mese
kincsük is, bizonyos rétegeiben, régibb jellegű. Kakasdon azután a háboru
után szinte belepottyantak egy egészen új világba, mint Dégh Linda
mondja bevezetőjében: tíz esztendőre sűrítve szinte százados fejlődést kell
befutniuk. S milyen izgalmas élmény ez a folkloristának: a szeme előtt

látni, tapasztalni azt, amihez tulajdonképpen néprajzkutató nemzedékek
kellettek! Palkó Józsefné meséiben is rá-ráakad az olvasó - a gyüjtő

gondos és szakszerű jegyzeteinek vezetésével különősképpen - ennek a
rohamlépésben végbemenő átalakulásnak a nyomaira. Különösen az utol
só két mese érdekes ebből a szempontból. Az egyik arról szól, hogyan
lesz a szegény falusi legényből. akihez a gazdag ember nem adja hozzá
a lányát, modern mesebeli királyfi: gyáros, "gyárgazda", mesés vagyon
birtokosa. Iparmágnási karrier - népmesei eszközökkel, fordulatokkal,
szemlélettel is! A másik nem is mese, inkább történet: a szegény ember
ről, aki órát -lop az üzletben, hogy árán sok éhes gyermekének enni tud
jon adni, s aztán lelkiismerete szavára visszajuttatja a lopott holmit gaz
dájának - nem személyesen, hanem a pap útján, akinek meggyónja
vétkét.

Éppen ennek az utolsó meaének a jegyzetével kapcsolatban szeretnék
egy kicsit ellentmondani Dégh Lindának. Azt írja: ez a bukovinai sze
gényparaszt nem lázad föl a társadalom igazságtalansága ellen, s csak
"az isteni büntetéstől fél" - s folytatja: "Ilyen erős az egyház hatalma
a legnyomorultabbak felett. Igy tartja őt kezében és arra készteti, hogy
megadja magát a társadalom .megváltóztathatatlan' rendjének, mely őt

pusztulásra itélte. Nem lázad fel ellene, hiszen ez Isten akarata".
Hát ez talán nem 'egészen így van. Az egyház emberi intézmény is;

mint minden emberi intézményben, az emberi síkon benne is folytonosan
közd az új a régivel, a haladó a maradival. Olyan közhelyek ezek, me
lyeket mindenki tud többé vagy kevésbbé. Az egyházban is vannak, min
dig is voltak, mindig is lesznek (mint ahogyan voltak, vannak és lesz
nek rninden emberi intézményben) olyanok, akik szeretnék, ha az éppen
fennálló társadalmi viszonyok változhatatlanok lennének; s vannak, akik
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annál jobbat, ígazságosabbat, emberibbet (és istenibbet) kivánnak. Aki
valamennyire is ismeri az egyháztörténetet, nagyon jól tudja, rnennyíre
így van ez az egyházi és hitélet úgyszólván minden területén. a liturgiától
kezdve a vallásos élet belső formáiig. Az egyház azt tanítja az egyénnek:
türd békén a szenvedést, bajt, életed keresztjét. De azt soha, sehol nem
tanította, nem tanítja - s nyilván nem is fogja tanítani, mert nem is
taníthatja - hogy a társadalom kisemmizettjei és nyomorultjai kollektive
nyugodjanak bele nyomorúságukba s abba, hogy a világ olyan, amilyen
és hajtsanak békén fejét kollektív pusztulásra-itéltségük előtt. Sőt éppen
ellenkezőleg, tanítani ugyan nem tanítja, mert ez nem tartozik tanító hi
vatala "anyagába", de hirdeti és javallja, hogy a társadalom elnyomott
rétegei küzdjenek sorsuk jobbra váltásáért. azért, hogy ők is olyan kö
rülrnények közé kerüljenek, amely minden embert ember-j.méltóságánál"
fogva megillet. Ennek a szóbanlévő mesének a "hőse" elvesz valamit, ami
a másé - s igazán nem lehet; semmiféle szempontból, különösebben he
lyeselni, hogy a társadalom egy-egy elnyomottja, kisemmizettje ilyen mó
don és egyéni úton szerezzen magának elégtételt az elnyomó társadalom
mal szemben. Az, hogy valaki valakitől valamit lop: bűn. A szegényember
tudja, hogy bűnt követett .el ; ezért bántja a lelkiismeret, nem pedig azért,
mert az egyház a saját hatalmának óvása érdekében belénevelte a meg
hunyászkodást, Erkölcsi érzéke ítéli el magát. Ennek az erkölcsi érzék
nek a sürgetésére teszi jóvá vétkét: Istennel szemben azzal hogy meg
gyónik, s a károsulttal szemben azzal, hogy az eltulajdonított holmit visz
szaadja. Ez a "dráma" az ő legszemélyesebb emberi ügye, s ebben való
ban "a lélek tisztasága a fontos" - mindenképpen (még művészfleg is).

Az azután más kérdés, hogy a nyomorúság, melyet a mese fest, föl
háborító, s abban tökéletesen igaza van Dégh Lindának, hogy az ilyen
társadalmi viszonyokat meg kell változtatni, mert embertelenek. De a
mese bukovinai szegényparasztja hogyan lázadhatott volna ez ellen a
társadalom ellen úgy, hogy lázadása eredményes, termékeny, akár egyéni
leg, akár szociálisan hasznos lett volna? Megvoltak ennek a társadalmi
előfeltételei? Nem A mesemondó meghamisította volna a valóságot, ha
hőséből valóban "hőst" csinál. Hiszen mi - többek között - il mese?
éppen a lázadás társadalmi lehetetlenségének kompenzálása a fantázia, a
költészet súlytalanabb, ellenállástalanabb világában -. ahogy klasszi
kusan mutatja az említett karrier-rnese !

De még valamiben nem értek egyet Dégh Lindaval ezzel a mesével
kapcsolatban. A mesemondó, Palkóné állásfoglalását a szegényparaszt
megrendítő "ügyében" - úgy veszem ki jegyzetéből - kissé túl pasz
szivnak tartja. Nos, érzésem szerint nem is annyira passzív. Csak - bár
mily furcsának hangzik talán egy paraszt-mcsélővel kapcsolatban, amit
mondok - Palkóné művész: ábrázol! S mílyen kitűnően, mílyen lélek
tani hitellel - és ebben az ábrázo1.ásban mennyíre benne van (vagy csak
én magyaráznám bele? - nem hiszem) az ó lírai részvétele, állásfogla
lása! Mint az igazi művészek: Palkóné nem "beszél bele" a dologba;
úgy ábrázolja, hogy az minden szónál többet, mélyebbet, lényegesebbet
mond. .

Megvallom, számomra (aki nem vagyok folklorista) ez volt a kötet
legnagyobb meglepetése: az alakító, lélekábrázoló, jellemet megmutato
tehetségnek ez az ereje és bíztossága, amilyennel népi elbeszélőnél. mese
mondónál legalábbis jómagam még nem találkoztam.

Megjelent legújabban egy másik szép és érdekes népmese-gyüjte
mény is, a "Felsőtiszai népmesék". A kötetet Kovács' Agnes rendezte
sajtó alá; a meséket Furicz János és Pályuk Anna mondta el s bizonyos
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Kocsisné Szirmai Fóris Mária jegyezte le, (akíről szívesebben olvasnánk
kisSé részletesekken az egyébként igen jó utószóban). A gyüjteményt az
teszi leülönösen értékessé, hogy a benne közölt hatvan meséből több mint
negyvennek eddig nincs lejegyzett magyar változata. Ez a táj, a Felső

Tisza vidéke "kevert" vidék: magyar, kárpátukrán és román parasztok
élnek rajta együtt századok óta, s ez - ahogyan Kovács Agnes rámutat
- nyomot hagyott mesekincsén is, malynek ez az első gyűjteménye.

Nem fejezhetem be ezt a "néprajzi" beszámolót anélkül, hogy föl ne
hivnám az olvasók figyeimét Morvay Judit "Asszonyok anagycsaládban"
című kitűnő könyvére, mely azt mondja el, hogyan éltek a mult század
második felében a mátraaljaí palóc asszonyok. Egyáltalán: hogyan él
tek régen a jobbágyasszonyok. Hogyan élt a jobbágycsalád, az úgyneve
zett "nagycsalád", melyben nemzedékek laktak és dolgoztak együtt a
családfő uralma alatt. A magyar társadalomtörténet egy eddig többé-

. kevésbé ismeretlen fejezete tárul föl előttünk ebben a kis könyvben,
melynek külön érdeme, hogy kellő figyelmet szentel e hajdanvolt asszo
nyok érzelmi, lelki életének is. Adatai - a régi társadalmi rend még élő

tanúinak szószerínt lejegyzett, kétségtelen hitelű vallomásai - néha egye
nesen megrendítően hatnak. Csak egy példát hozok föl a sok közül. Arra
vonatkozólag, volt-e az együttélő sok asszony között valami gyöngédség,
egy idős asszony szavait idézi Morvay Judit. Arra a kérdésre, szerette-e
az ángyát, az így felelt: "Hát szerettem, csúnya is lett volna, hogy aki
együtt lakik, nem szereti egymást. Mikor az ángyom haldoklott... azt
suttogta az unokájának, hogy ő engem megcsókolna. Én meg nem mertem
megcsókolni, no, hogy talán ő nem jó szívvel veszi. Huszonkét esztendeig
laktunk együtt. No, aztán én is megcsókoltam. Hát nem haragudtunk
mink" ... Valahogyan úgy érzi az ember, ködben, rab homályban éltek
ezek az asszonyok, kemény sorsuk szigorú ólombúráfa alatt, s ha egyszer
a gondtalan leányság elmult, míndhalálig reménytelenül immár, úgy, hogy
"a bánat gyötörte őket míndig" - s ha egy-egy bátortalan kis bimbó
nyiladozott szívükben az érzelmi élet melengető napja felé, azt nyomban
lefagyasztotta rab életük, örökös robotban-tengődésüle-ridegsége, S a job
bágy-sorsban talán ez volt az, ami mindennél nyomasztóbb: az érzelmi
életnek ez a félénk csenevészsége. De ugyanakkor van valami szíkár
nagyság is ezekben az asszonyokban - ahogy végtére is félig-meddig
emberalatti sorban élve életük néma áldozatában szinte emberfölöttiek. (*)

EGY OROSZ KERESZTÉNY GONDOLKODÖ. (Pjotr Jakovlevics
Csaadajev 1794-1856.) Az idei szovjet eseménynaptár április 26-i lapja
az orosz irodalomtörténet egyik nevezetes alakjának, Pjotr Jakovlevics
Csaadajevnak századik halálozási évfordulóját jelzi.

Az orosz filozófia történetében Csaadajevet fontos és sajátos hely
illeti meg.

A XVIII. század forradalmi mozgalmakat érlelt. Oroszországban a
Pugacsov-féle, levert parasztfelkelés (1773-1775) után egyes forradalmár
irók, elsősorban Novikov és Ragyiscsev, egyéni munkásságától eltekintve,
forradalmi hullám csak a napoleoni háborúk után ér el Oroszországba.
A változások követelésének sok árnyalata volt s ezekben egybeszövódtek
a politikai, irodalmi, stb. elemek. A dekabristák, akik fegyveres felkelést
szerveztek; a zapodnyikok (nyugatosok), akik a nyugateurópai példával
akarták felfrissíteni az orosz politikai és szellemi életet és ellenfeletk, a
szlavjanofilek, akik a szláv mult felélesztésétól vártak orvosságot koruk
bajaira, az orosz irodalom és filozófia legnagyobbjait vonták táboraikba,
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S a legnagyobbak - Puskin, Lermontov, Herzen és mások ~ tiszteletével
övezetten a nagyok sorában látjuk Csaadajev nemes alakját.

Puskin több versét cím szerint is Csaadajevhez irta s ezek közül kii
lönösen nevezetes az, amelyben közös ifjúi 8zabadság-álmaikra utal és
barátjának, hű társának nevezi Csaadajevet. Egyik epigrammájában pe
dig fanyarul állapítja meg:

Úgy hozta egy felsőbb erő,

Hogy sorsa cári szolga-grádics.
Hajdan - Perikles vagy Brutus lett volna 6.
De itt nálunk mi lett? Huszártiszt.

Lermontovnak egy cím nélkül ránkmaradt verse a szovjet irodalom
történeti viták során kialakult legvalószínűbb nézet szerint ugyancsak
Csaadajevhoz szól (v. ö. Iraklij Andronyikov: Lermontov. Szovjetszkij
Piszatyel, 1951. 80-102. l.):

Nagy férfiú, oly' hála nincs, mely
Tettedhez itt méltó lehet.
Keresd az égbolton, tekints fel,
Mert emberek közt nem leled.
De hősi híred csorbitatlan
Megőrzi majd a hagyomány,
S fiadnak lelke forr, mint katlan,
Felcsendül neved nyomán.
Fényességes tort ül feletted
Majd egykor egy késő utód,
S könnyezve ejti ki a szót:
"Hazádat őszintén szeretted;"

Ennek a versnek rejtett polemikus jellegére, a "Hazádat őszintén

szeretted" sor különös nyomatékára Csaadajev pályájának, sorsának is
merete derít világosságot. Az 1821 előtti évekből Puskinnak róla írt eer
sein kívül kevés adat maradt fenn Csaadajevr61; tudjuk, hogya J6léti
Szövetség nevű titkos társaság tagja volt. 1821-ben a "huszártiszt" meg
csömörlik a katonaságt61, lemond tiszti rangjáról. Ugyanekker visszavo
nul a nyilt felkelés felé haladó titkos társaságoktól is és orvosi tanácsra
nyugateurópai útra indul. Hazájában szerzett alapos műveltsége, a titkos
társaságok társadalmi kritikája, amelyet jól ismert, most egyesülve a
nyugaton tapasztaltakkal - kialakította Csaadajev írói arculatát. Ez az
igen markáns, egyéni arc egyelőre csak az íróasztalfiók részére írt mű

vekben tükröződött. Külföldről hazatérvén ugyanis Csaadajev visstavonult
a nagyvilági élettől s ekkor ..:.... feltehetően 1829 és 1831 között - irta
Filozófiai levél c. tanulmányát. Majd megint társaságbeli élet s újabb
külföldi utazás következik s ez után 1836-ban jelenik meg a Tyeleszkop
című lapban a korábban írt Filoz6fiai levél, Csaadajev körül kitör a vi
har: a nacionali6ta érzelmű olvas6közönség és a kormányzat egyaránt
felháborodik amiatt a szkepticizmus miatt, amellyel Csaadajev az orosz
történelmet megítéli. Különösen ezek a soro k keltenek általános felhábo
rodást: "A mi multunkban nincsenek lenyügöző emlékek, a mi népi ha
gyományainkban nincsenek tanulságos példák. Tekintsetek végig az év
századokon, melyeket átéltünk, mindazon földeken, amelyeket elfoglal
tunk, és egyetlen olyan emléket sem láttok, amelynél érdemes volna meg~
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állni, nincs olyan művünk, amely elevenen, erősen és szemléletesen szól
na arról, ami elmult. Valahogy minden iránti közömbösségben élünk, lá
tókörünk a lehető legszűkebb, nem nézünk sem a multba, sem a jövő

be . . ." A legtöbben, még közeli barátai, az orosz nép jobb jövőjéért vele·
küzdő társai is csak a mult, a haza gyalázását látták ezekben a sorok
ban, nem vették észre a gyógyító szándékú kritikát és elfordultak Csaada
jevtól. A kormány egyszeruen őrültnek nyilvánította, a Tyeleszkop szer
kesztőjét pedig száműzte.

Csaadajev ezután irta meg "Egy őrült védekezése" c. művét, melyet
zseniális módon fogalmazott meg: a kormányzat nem találhatott benne
kivetnivalót, mert mentegetőzést olvasott benne, az orosz szellemi élet
haladó tényezői pedig ugyanekkor világosan megértették, hogy Csaadajev
kritikáját nem a haza gyűlölte, hanem ellenkezőleg, lángoló szeretete su
gallta. Ezt irta: "Mi később érkeztünk, mint a többiek, ez igaz. De azért
van így, hogy mi jobban csináljunk mindent, mint a többiek, és hogy
ne essünk a többiek tévedéseibe, mentesek legyünk az ő előitéleteiktől.

Csaadajev egészen haláláig szenvedélyesen résztvesz a második orosz
szellemi központ életében. Nem a cári Pétervárott, hanem az ősi Moszk
vában.

Ezek Pjotr Jakovlevics Csaadajev életének körvonalai, ez volt pá
lyafutásának politikai jellege.

A katolikus Csaadajev filozófiáját egy német tanulmány (Dr. Martin
Winkler: Peter Jakovlevic Caadaev. Ost-Europa Verlag. 1927.) recenziója
ként ismertette Laziczius Gyula (Budapesti Szemle. 1828. 211. kötet. 157
160. l.) Ebben a cikkbe~ olvassuk: "Csaadajev gondolatrendszere tiszta
deizmuson épül. Világképének központjában az istenfogalom megszemé
lyesítője áll, akinek aktiv akarata mutatja az irányt a mindenség életé
nek. Ez az akarat vezeti az egyes emberi sorsokat és az egész emberisé
get és bár hatását nem mindenkor érezzük világosan, -mindig érvényesül,
mindig megmutatja a helyes utat, amelyen haladni kell. A helyes út,
Csaada;jev szerint, a kereszténység, amely kiemelte az embert elkülönült
ségéből, a szeretet kötelékével közel hozta embertársához és megszabadí
totta az állati erdekek béklyójától." Ismerteti a cikk Csaadajevnak az
oroszok történetéről és hivatásár6l vallott felfogását, s hogy miért és mí
képp került szembe Homjakov meg Akszakov szlavjanofil irányzatával.

Csaadajev nevét és emlékét hazájában nemcsak a mostani évforduló
idézi fel. A szovjet irodalomtörténészek jónéhány műve (Andronyikov
idézett könyve, Blagojnak Puskin alkotói pályájár6l irt vaskos műve, a
dekabristákról szóló tanulmányok stb.) gyakran foglalkoznak érdekes,
sajátos alakjával. (Radó György)

MUNKAV:f:DELMI KIALLITAs. "Hajnali három óra előtt fekete
pontok mozognak a fagyos havon, bányászok igyekeznek silány kabát ja
ikban munkahelyük felé. A bánya lejáratot sárgás fényű petróleumlámpa
világítja meg úgy, ahogy ... Védőöltözetről szó sincsen, saját ruhájukban
lépnek be a felvonóba, miután a falba vert szögekről leakasztották meg
számozott lámpáikat. A felvonó ketrecszerű vas alkotmány hat egymásra
helyezett fülkéjében két-két ember férne el csupán, ha nem zsúfolnának
össze bennük ötöt, hogy a leszállás ütemét meggyorsítsák. A felvonó ak
nája oly szűk, högy ha valamelyikük vigyázatlanul kídugná a kezét a
vasketrec rácsain menthetetlenül szétzúzná a felvonót szinte súroló akna
falán. Megállnak' a legfelsőbb szinten, a bányászok kis része kiszáll, ez
a szint jelenti a kőnnyű munkát, viszonylag hűvös levegőáram járja az

388



alagúthoz hasonlatos tárnákat. A következő megállónál a levegő érezhe
tően rnelegebb, a tárnák szűkebbek, alacsonyabbak. Merőlegesen álló, in
gatag létrákori szállnak le vagy kapaszkodnak fel a párhuzamosan futó
szomszédos tárnákba, a létrák oly keskeny nyílásokon vezetnek keresztül,
.hogy az emberek válla a széntől fekete köveket súrolja. Láthatatlan lyu
kakból mindenfelől víz szívárog, a meleg levegőt gőzössé. a földet csú
·szósan sárossá téve... A felvonó végállomásánál a forróság szinte el
viselhetetlenné fokozódik, itt már nincsenek tárnák, a földbe vágott nyí
lások inkább róka vagy borzlyukakhoz hasonlatosak, a vájárok térdelve,
-egyes helyeken hasoncsúszva dolgoznak. Hajnali háromtól délután ötig.
Délelőtt tizenegy óra körül negyedórányi szünetet engedélyeznek, kiki
ott fogyasztja el fekete kenyérből, juhtúróból és poshadt ízű vízből álló
-ebédjét, ahol éppen guggol, kuporog vagy fekszik... Ahol a csillék szá
mára némi helyet hagytak, tíz-tizenötéves gyermekek tolják. az erejüket
meghaladó szénrakományt, Tizenhat éves koruktól már vájárok és fejtő

munkát végeznek ... A víz, a bányalég, a kellő alátámasztás hiányában
gyakorta beomló föld állandó életveszélyt jelent s nem ritkán vész oda
-egymás mellett apa és kisfia ...

A Belga Szénbánya Társaság vezetője türelmesen végighallgatja a
fiatal prédikátor vádnak beillő panaszait. Tulajdonképpen mindenben
igaza van uram, - válaszolja megértő hangon - mégsem tehetünk sem
mit. Bányáink kifejtése a rossz talajviszonyok miatt a legköltségesebb
Európában, szenünket viszont nem adhatjuk el világpiaci áron felül,
máskülönben senki nem vásárolná, már pedig minden centime béremelés
ernelné költségeinket. Haszonkulcsunk amúgyis rendkívül alacsony. Azt
Kívánja, szállítsuk le még jobban, ezzel szemben gondoskodjunk megfe
lelő biztonsági berendezésekről. hogy a balesetek és halálesetek számát
csökkentsüle ? Lehetetlen. Ha nem fizetjük részvényeseinknek befektetett
tökéjük után járó osztalékát, kiveszik pénzüket és kamatozóbb vállalko
zásba helyezik el, mi pedig tőke nélkül nem dolgozhatunk. Bezárhatnánk
bányáinkat és a Borírtage szerencsétlen népe még ennyi munkához és
kenyérhez sem jutna ... Circulus vitiosus ez Uram, nem tudunk segíteni."

E sorokat a világhírű festőművész, Vincent Van Gogh levelezéséből

idézzük. Mint útját kereső fiatalember az 1870-es években hosszú időn át
evangélikus lelkipásztor-a volt e nyomorúságos bányavidéknek.

Önkéntelenül e trarrikus leírás jut eszünkbe, miközben végigjárjuk a
Szakszervezetek Orszános Tanácsa Munkavédelmi Tudományos Kutató
Intézetének k'álli.tását. Az idézett mult és az elénktáruló jelen közötti
különbség óriási.

A nem technikai szakember számára is világos, érthető mínden:
üvegszekrényekhen tökéletes másolathan kicsinyített rnűhelyek, gépekkel.
lámpákkal, targoncákkal. dolgozó figurákkal. Egyik szekrényben védőbe

rendezéseket nélkülöző gépekkel zsufolt. hiányosan világított, rendetlen,
elavult műhely. A másikban neonfénnyel világított, megfelelő közlekedési
utakkal ellátott, minden egyes gép hajtószerkezetét - forgókerekét, lán
-cát stb. - védőkészülékkel ellátó. korszerű műhely,

Maketteken, képeken látjuk. hogvan kell a levegőbe jutó, az egész
-ségre ártalmas gázokat semlegesíteni vagyelszívó berendezésekkel el
távolítani. Látunk a dolgozók kezét Védő, fedett szerszámú présgépet, a
hegesztök arcát.védő ellenzőket, a estszelők szemét óvó törhetetlen üveg
lappal felszerelt köszőrűgépet, zavar esetén önműködően fékező szállító
targoncákat, sokféle munkakönnyítési szerkeze1et az emberi erő kímélésé
re; legtöbbjük maguknak a dolgozóknak újítása.

389



Hol vannak ma már Van Gogh szénbányászainak embertelen mun
kafeltételei? Bányászaink ellenálló védőöltözetben dolgoznak, a kézi
csákányt kiszorítja a villamos fejtő- és fúrógép, meg a sorozat-rob
bantásos fejtés. A kézzel tolt csilléket korszerű automatikus fékberende
zésű szállító kocsik váltották fel. Melegvíz, fürdők, tussolók állnak az
üzemi dolgozók rendelkezésére, állandó orvosi ellenőrzés segíti őket egész
ségük és munkaképességük megóvásában.

Megtanít a kiállítás sokmindenre: a robbantás veszélyét magukban
rejtő anyagok helyes tárolására, tűz- és hőálló munkaruhák, sisakok,
szemellenzők, Iábbelík, kesztyűk alkalmazására. Megtudjuk. hogy az.
egészségre ártalmas' munkakörben dolgozók veszélyességi pótlékot és évi
külön pótszabadságot élveznek. Felhívják figyelmünket arra a fontos
tényre, hogy a baleset elhárítási berendezések karbantartásáért és az
intézkedések megtartásáért a vállalatok vezetői felelősek és ezeket állan
dóan ellenőrizni és javítani tartoznak. Itt azonban meg kell állanunk
egy pillanatra. Hiába minden védőberendezés és észszerű intézkedés, ha.
maga a dolgozó nem használja feltétlenül őket. Feltétlenül, vagyis tekin
tet nélkül arra, hogy egyik-másik védőkészülék kikapcsolásával emelheti
termelését s így keresetét is. Ez a pillanatnyi és látszólagos haszon nem
ér fel azzal a veszteséggel, amit a gépnek a dolgozó kezére, lábára vagy
akárcsak egyetlen ujjára csapodása s ezzel teste egy darabjának elvesz
tése jelent.

Első pillanatra talán tanulságosan "műszakinak", sajátos ipari mun
katerületre szorítkozó s csupán a szakemberek érdeklődésére számítható
gép, szerszám, fénykép, kimutatások gyűjteményének tűnhetik a kiál
lítás. De aki gondolkodó fővel járja Végig, annak rendkívül sokat mond;
ime, nem egészen száz év alatt a dolgozó ember egészsége féltve őrzött

értéke lett a társadalomnak.' Tudósok, műszaki szakemberek, szocioló
gusok, orvosok foglalkoznak a dolgozókkal karöltve a munkavíszonyok
tökéletesítésén, a munka megkönnyítéséri és mindenekfelett magának 11'.

dolgozó embernek a védelmén. (h. a.)

BORNEMISSZA ELEKTRAJA ISMÉT ISKOLASZINPADON. 1558.
Harminckét évvel Mohács után a Bécsben összeverődött magyar tanuló-o
ifjak klasszikus drámát mutatnak be magyarul s ez a dráma nem ke
vésbé nemzeti alkotás, mint a XV. századbeli spanyol, francia vagy an
gol drámák. Hiszen a spanyolok ugyanígy vették át a görög és latin
klasszikusokat, a latinból szervesen olaszba átszivárgott Plautus, Terentius
és Seneca-drámákból kialakult olasz drámák mellett, a francia Corneille
még egy századdal később is helyenkint majdnem szószerint fordítja spa
nyolból a francia drámairodalom legelső remekét, s még Shakespeare sem
nagyon finnyáskodik, honnan vegye témáit. Bornemissza Péter el.őtt is
ott állott a klasszikus minta: Szejoklész Elektrája. Ezt fordította le é:r
töltötte meg magyar tartalommal a későbbi reformátor, az Ördögi kisér
tetek szerzője, aki mellesleg Balassi Bálint nevelője is volt. Irodalmunk
első nagy szárbaszökkentője is tehát. Keze nyomán a magyar dráma,
majdnem jelentéktelen késéssel az európai óramutatóhoz képest s ugyan
olyan esélyekkei indult, mint az irodalmunkban is szervesen fejlődött

török-tatármentes nemzetek drámairodalma. Ha az országban egy ki.~

béke van, ha BUda, Pécs, Szeged és a többi számbajöhető magyar város
nincs török hel6taságban, ebből a remekmívű magból pompás, terebély~s'

fa fejlődhetett volna. De a szerencsétlen magyar diákok Mohács óta nem'
élhettek nemzeti talajon és nagyvárosban egyszerre. Még akkor azt hi-
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hették lelkességükben: Bécsben is el lehet indítani valamit, ami magyar,
.$ megfeledkeztek róla, hogy a dráma a legkollektívabb műfaj, ahhoz
7lemzeti közösség kell, egy nép minden tagjának közös szívdobbanása a
-deszkákon történtekkel. Igy az 1858-as előadás elszigetelt maradt, s csak
a katolikus és protestáns iskoladráma tartotta fenn több mint két év
-századoo át a laza folytonosságot világi szinjátszásunkhoz.

A gondos és lelkes Bornemissza azonban ki is nyomatta 'drámá
ját. De még a nyomtatott példányoknak is nyomuk veszett az örökössé
-vált vészben és fergetegben, ami ezen a tájon dult, s negyedfélszáz év
-multán is csak csodálatos módon került elő belőlük egyetlen példány, ami
Móricz Zsigmond átírásában azután színre is került a Nemzeti Szinház
ban. Móricz talán közérthetővé tette Bornemissza Elektráját, de nem tette
-magvasabbá. Olyan ősindulatúan viharzó nyelvű alkotás ez, hogy ma
már éppen a XVI. századian nyers, eredeti szöveg a legfőbb vonzóereje.
A kispesti diákok pedig éppen ezt hozták el nekünk Kossuth klub-beli
előadásukon: az érintetben, sok-sok ma már elavult szójárással ékes, de
.annál elementárisabb hatású első magyar világi drámát. Tették ezt maszk
és arcfestés nélkül, ifjonti pirral az arcukon, de pontos szövegmondással.
Deklamáltak, az igaz, de éppen a szavalásuk volt a helyénvaló ennél a
prédikátori erejű szövegnél, amely forró lávaként önti el a jelképes
-szinpadot. Helyénvaló volt ez a szavalás azért is, mert már ifjú koruknál
jogva sem kelhettek versenyre nemzetiszinházbeli elődeikkel. S mégis
Klitemnesztrájukban volt valami még csiszolatlan' és nyersen faragott
-nagyvonalúság, amit sokáig nem felejt el, aki látta és hallotta. Magyarul
is ő beszélt a legszebben, vagy legalábbis a leg-tizenhatodik-századibban.

A jugoszlávok most jártak külföldön nemzeti szinjátszócsoport
jukkal s műsorukon egy 1552-beli szerb komédia is szerepelt. Ez lehet a
szerbek "Balassa Menyhért árultatása"-szerű első komédiája. Nekünk ez
a komédiánk is csak töredékben maradt fenn, de az Elektrát eljátszhat
nánk mi is akár Párizsban, akár Moszkvában: nem vallanánk szégyent
vele, és a világszerte jólismert téma is meglazíthatná egy külfőldre való
kiszállás magyar nyelv szabta korlátait. (-i. -ó-)

TUDOK, HISZEK. Ez lesz általános címe annak a katolikus encík
lopédiának, amelyet most indított az Artheme Fayard cég Párisban. A
sorozat foglalkozni kíván rnínden olyan problémával, amely a XX. szá
zadban élő katolikus embert érdekli. A kiadás kezdeményezője és most
már szerkesztője Daniel-Rops, a nálunk is jól ismert katolikus író, aki a
vállalkozást így vezeti be: Ráébredtem. hogy tartozom ezzel a munkával
olvasóimnak, akik akár könyveim. akár a havonkint megjelenő Ecclesia
folyóiratom olvasása után kérdésekkel fordulnak hozzám. Látom, hogy
van igény mélyebb spirituális kultura iránt, meg kell tehát találnunk a
módját, hogy kíelégítsük ezt. Erre egy könyvsorozat indítása látszott al
kalmas eszköznek. A sorozat 150 kis kötetből áll, kötetenkint 128 oldal
nyi terjedelemmel. Havonkint két kötetecske jelenik meg, minden köny
vet a tárgykörnek specialistája ír meg, Igy a szerkesztők is körülbelül
ugyanannyian vannak, ahány könyvecske lesz. A szerkesztőség tagjai
felerészben világiak (Daníel-Rops maga is az), felerészben papok, kik
között több püspök és sok szerzetes van.

A könyvecskék nemcsak a katolikusoknak szólnak, hanem minden
embernek, akit a ma problémái érdekelnek, - és le fogják szegezni, hogy
ebben vagy abban a kérdésben mi a katolikus álláspont, ahogyan az a
különböző Enciklikában és Brévékben le van fektetve. Lesznek tehát
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könyvek, amelyek egészen általános jellegűek, és lesznek, amelyekben
biológiával, pszichoanalizissel, különböző gazdasági rendszerekkel foglal
koznak a szaktudósok.

Mindenekelőttaz a szükséges, hogy összegyüjtsük azokat a problémá
kat, amelyek a mai kor emberét nyugtalanítják. Ezt a munkát egy széles
körű társaság elvégezte és ennek eredményeképen épülnek egymásra, de
a technikai megoldás nem követheti ezt a logikát, mert vannak szerzők,

akik akár e percben is kész anyaggal léphetnek elő, és vannak más tárgy
körök, amelyeket még csak most kell tanulmányozni könyvírás céljaira.
Amikor a kiadás teljes lesz, akkor ezeket a köröket tartalmazza majd:

Mindennek alapjául szolgál majd a filozófia, amely az emberi gon
dolkodás alapjaival és határaival foglalkozik, továbbá a hit alapjaival: a
tradicióval és a kinyilatkoztatással, a nagy keresztény igazságokkal - a
csodákkal és a misztériumokkal, - foglalkozik azzal a kérdéssel, lehet
séges-e keresztény filozófia, és egy utolsó kötetben leszegezí ennek lé
nyegét, mibenlétét.

A második körben a dogmákkal foglalkoznak az írók és tudósok:
Szenthárornság, Megtestesülés. Megváltás. Feltámadás, stb. Lesz kötet,
amely a rossz problémával és olyan, amely a Sátánnal foglalkozik.

A harmadik kör az embernek van szentelve: eredete, lelke, szociális
minéműsége. Az evolució kérdéséről külön könyv szól.

A negyedik körben a misztikáról, mibenlétéről és történetéről lesz
szó, valamint a most divatozó spirituális áramlatokról.

A misztika után következik a gyakorlat, vagyis a szentségek és a
keresztény erkölcs és nagy szociális, internacionális, sőt gazdasági prob
lémái, s helyet kap az idetartozó könyvek között, a pénzzel szemben való
keresztény magatartás is.

Ezek után rátérünk a szent szövegre: Ószövetségre és Uj szövetségre,
majd következik hat kötetben az Egyház története, azután az Egyház
szervezete: pápaság, egyházi rend, szerzetesség. Külön kötet foglalkozik
majd a világiakkal, mint az Egyház tagjaival. Ezekkel különösen a Ka
tolíkus Akció különböző formáiról szólva fognak megemlékezni.

A kilencedik körben. azok a problémák kerülnek sorra, amelyekkel
az ember szembetalálja magát a közéletben.

A tizedik, tizenegyedik, és tizenkettedik körben a liturgia, az iro
dalom és a keresztény művészetek kapnak helyet, sőt a mozi és a tele
vízió is.

A két utolsó kör azokkal foglalkozik, akiket távollevő testvéreinknek
nevezünk: zsidókkal, protestánsokkal, orthodoxokkal, anglikánokkal, kü
lőnböző szektákkal és a nem keresztény vallások híveivel.

Az utolsó kötet zárószót és tárgymutatót tartalmaz majd ehhez a
hatalmas munkához amelyet körülbelül hat évre tervez a kiadó és amely
nek első négy kötete már meg is jelent: Mi a Biblia? Daniele-Rops-tól,
a Keresztény zene története Alfred Codding-tól, A filozófusok és tudósok
Istene Jolivet-től és az eretnekségek rövid története Cristianitól.

. Franciaország irodalmi és lelkiéleti körei nagy érdeklődéasel néznek
a könyvsorozat elé. (- -)

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

A. M. Az úgynevezett ,,40 órás Szentségimádás eredete Zaccaria Szent
Antal Mária nevéhez fűződik. Legelőször 1534-ben tartották Milanóban
annak a negyven órának emléket, mely alatt az Úr teste a sírban nyugo
dott. Ez a bensőséges áhítatgyakorlat a háromnapos szentségírnádás alak
jában (pl. farsangkor) az egész világon elterjedt. Zaccaria Szent Antal
Mária ünnepét július 5-én üli meg az egyház.

F. F. Szerb Antal ezt így magyarázza: A latin szépségideál összefügg
az antik szellem egyik legnagyobb örökségével, a logikus gondolkodással.
Az irodalmi szépségideál ... a logikus szépség ideálja. 'A latin irodalom
legmagasabb csúcspontjain sem más, mint a józan gondolkodást kifejező

beszéd gondos megtísztítása, megnemesítése, étherikus áttetszővé tétele.
Ezzel szemben a germán szépségideál, mely még a primitiv közősség nap
jaiban született, az extatikus, hirtelen, illogikus gondolatkapcsolatokból
teremt magának költői nyelvet ... A magyar irodalom a latin irodalom
leánya, akár a francia, olasz vagy spanyol irodalom.

E. G. Szó sincs alkalmatlanságról, mindig szívesen látjuk levelét.
Csak azt nem látjuk belőle világosan, hogy mi módon tehetnénk eleget
óhajának. Hiszen - ugyebár - egy szerkesztőség nincsen arra berendez
kedve - de nem is az a célja, hogy folyamatos lelkivezetésben részesít
se olvasóit. Ennek helye - amennyiben egészséges emberekről van szó:
a gyóntatószék, amennyiben idegbetegekről: az orvos szobája. Az azonban
bizonyos, hogy lelkiatya is, orvos is nagy örömmel fogadják az olyan
finomlelkű és segíteni kész lelkeket, amilyennek levelét olvasva Ont gon
doljuk, - akik vállalják, hogy foglalkoznak az ilyen szenvedőkkel és
visszasegítik őket az életbe. Szondi "karók"-nak nevezi őket, akik addig
állnak a gyenge növény mellett, amíg az megerősödik. Gondoljuk, hogy
önben volna hivatás ilyesmire. Ugye nem tévedünk!

Nemo. Köszönjük megtisztelő bizaimát. Legyen meggyőződve, hogy
minden megtörtént és megtörténík, ami lehetséges. Sajnáljuk, hogy álnév
alá rejtőzött és így nem adhatunk bővebb részleteket.

E. Mariaone. Cím hiányában ezúton köszönöm meg szíves [ókíván
ságaít és elismerő sorait.

Stro K. J. Az idézett egyházjogi törvény az ön esetére nem vonat
kozik. Nincs tehát ok aggodalomra.

N. L. Kőszegszerdahely. Igaza van, az uj kori pápák valóban csak ki
vételesen szánták el magukat hosszabb utazásra. Az Alpok vonalát a ma
guk jószántából mindössze kétszer lépték át: VI. Pius 1782-ben azért
utazott Bécsbe, hogy megkísérelje rábeszélni II. József császárt egyház
ellenes intézkedéseinek visszavonására, VII. Pius pedig 1804-ben azzal a
titkolt reménnyel indult Párisba Napoleon császár felkenésére, hogy ta
lán sikerül kieszközölni tőle az egyház. érdekeit mélyen sértő organikus
cikkelyek visszavonását. Az ellenben már nem felel meg a valóságnak,
hogy a történelem az említett két eseten kívül egyáltalán nem tud rá
példát, hogy a pápák Rómából kimozdultak volna. Ezzel szemben az igaz
ság az, hogy mint államfők rendszeresen látogatták államukat. IX. Pius
még az 1848-49. évi forradalom lezajlása után több városába ellátoga
tott. Az egyházi állam bekebelezese után (1870. szeptember 20.) tenné
szetesen megváltozott a helyzet. A pápák a Vatikán önkéntes foglyai let
tek és az 1929. február ll-én aláírt lateráni szerződés létrejöttéig egyetlen
egyszer sem lépték át küszöbét. Azóta azonban már XII. Pius ismétel-
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ten kilátogatott a városba és rendszeresen kihasználta a castelgandolfoi
villa birtoka által kínált nyaralási lehetőséget. Még fokozottabban áll
ez a jelenlegi Szeritatyára.

Hogy miért fejlődtek így a dolgok, unnak több okát említhetjük.
Igy mindenekelőtt említenünk kell a pápaság világpolitikai helyzetének
fokozatos megváltozását. A pápaság és császárság nagy harcának lezaj
lása után a világpolitika szálainak szövögetése egyre jobban kicsúszott
a pápák kezéből. A nemzeti királyságok hatalmának és önérzetének
szertelen megduzzadása, az élet jellegének egyre szembetűnőbb laicizáló
dása és végül a vallási egység elenyészése csak siettette ezt a folyama
tot. A világpolitika irányításá ból való kényszerű kikapcsolódás azután
természetszerűleg minimálisra csökkentette az okot, melyek a kőzép

kori pápák utazásait rendszerint felidézték. (Segítségkérés, szövetségkere
sés, külső és belső ellenségek elől való menekülés stb.) És minél jobban
spirituálizálódott a pápaság, vagyis minél inkább tulajdonképpeni hiva
tásának teljesítésére korlátozódott tevékenysége, annál kevésbé érezte
szükségét világpolitikai korszakában használt eszközei igénybevételének.
Ez a spiritualizálódó folyamat voltaképpen az egyházi állam rnegszűné

sével, tehát lényegében XIII. Leó pápa trónralépésével kulminált.
Az utazások elmaradásának második okaként az ujkori pápák élet

korát kell említenünk. Míg ugyanis a középkorban kivételesen egészen
fiatal, félig gyermekkorban levő embereket is ültettek Szent Péter széké
be, - XII. Jánost 17, IX. Benedeket 18, V. Gergelyt 24 éves korában - az
ujkorban már csak élemedett, hosszú és érdemes egyházi szolgálatra
visszatekintő papokat részesítettek ebben a legnagyobb kitüntetésben.
Jellemző, hogy a XIX. és XX. század tíz pápája közül csak egy volt,
IX. Pius, megválasztásakor 60. életévén alul (54), a többi már mind fö
lötte járt, sőt akárhány erősen megközelítette a hetvenet (VI. Pius,
XV. Benedek 60, XII. Pius 62, XII. Leó 63, XIV. Gergely, XI. Pius 66,
VIII. Pius, XIII. Leó, X. Pius 68). Természetesen ebben a korban az
emberek már nehezebben szánják rá magukat hosszabb, pláne idegen
világrészbe teendő útra. Persze az a körülmény, hogy VI. Adorján óta
(1522-23) mást, mint olasz nemzetiségű bíborost nem választottak pápá
nak, szintén nem alkalmas az utazási kedv élesztésére. Hiszen a meg
választottak megszakíthatatlanul megszekott környezetükben élnek és így
nem érzik szükségét annak, hogy időnkint elhagyott nemzeti és családi
otthonukba is hazanézzenek.

Az utazástól való húzódozásnak legmélyebb okát azonban talán
mégis a pápák páratlan kötelességtudásában kell keresnünk: annyira
egynek érzik magukat az egyházzal és egyházfői hivatásuk teljesítését
annyira mindenekelőttvalónak érzik, hogy a maguk jószántából még
rövid időre sem tudnak lemondani róla. Mint római pápák Rómában
akarnak szelgálatára lenni híveiknek. Persze, hogy az egész katolikus
világra felvillanyozó hatással volna, ha például egy-egy eucharisztikus
világkongresszus keretében közvetlenül élvezhetné legfőbb atyja szemé
lyes jelenlétét; de az elemi tisztesség mégis inkább azt kívánja, hogya
fiak látogassanak el az atyához, semmint a koros és ezer gonddal küzdő

atya a fiakhoz. Hogy is mondía Lászai János XVI. századi római magyar
gyóntatónak a San Stefano Rotondoban levő sírfelirata? "Gondold meg,
hogy Róma míndnyájunknak hazája."
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