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Balanyi György

XII. PIUS PÁPA ÉS AKIK ELŐTTE JÁRTAK

Az utolsó háromnegyed századot, a sokféle külső és belső meg
próbáltatás ellenére, joggal sorozhatjuk az egyháztörténet fényes
korszakai közé. Ezért elsősorban a kor pápáit illeti az elismerés.
Tudnunk kell ugyanis, hogy IX. Pius után csupa olyan férfiú lépett
Szent Péter örökébe, aki a körülmények ügyes kihasználásával, a
korviszonyokba való zseniális beleéléssel s nem utolsósorban fá
radhatatlan és sokoldalú rnunkájával a tekintély rég nem ismert
magaslatára emelte a pápaságot.

A fényes sorozatot a XIX. század nagy old man-je. XIII. Leó
pápa nyította meg, aki hosszú uralkodása egész ideje alatt (1878
1903) szüntelenül a modern koráramlatok és a katolikus felfogás
összehangolásán munkált. Mély bölcseségről és páratlan széles látó
kÖlTŐI tanúskodó körleveleiben egymás után vetette fel az állami,
társadalmi, gazdasági és kulturális élet alapvető kérdéseit és adta
meg rájuk a megnyugtató keresztény feleletet. Talán még nagyobb
eredményeket ért el a gyakorlati politika területén. Németországban
és Svájcban megóvta a katolikus érdekeket, Angliával, Oroszország
gal és Japánnal baráti kapcsolatba lépett, az Északamerikai Egye
sült Államokban tovább építette a hierarchiát, Washingtonban ál
landó delegatúrát létesített, több délamerikai állam közt békítőleg

lépett fel s többel konkordátumot kötött. Nem kevésbé nagy szol
gálatot tett a tudománynak a tomista filozófia és teológia felkarolá
sával (1879), a vatikáni levéltár megnyitásával (1883), a biblikus
kommisszió felállításával (1902) és több katolikus egyetem megszer
vezesével (Freiburg, Lőven, Washington). Ha ehhez még hozzávesz
szük egy pillanatra sem lankadó érdeklődését az Egyház és a nagy
világ dolgai iránt, nyílt és barátságos modorát, derült kedélyét és
jó humorát, könnyen megérthetjük, hogyan emelkedhetett kora leg
nagyobb tekintélyei és legnépszerűbb emberei közé. Hiszen, hogy
mást ne mondjunk, még 93 éves korában sem fáradt bele a zarán
dokok fogadásába.

X. Pius pápa (1903-J 914) lényegesen más típust képviselt, mint
elődje. Míg XIII. Leó bámulatos szellemi mozgékonyságával és sok
oldalú érdeklődésévelönkéntelenül a reneszánszkor uomo universale
eszményét állítja elénk, ő inkább a középkor szigorúan egy irányba
beállított emberére emlékeztet. Erős fenntartással úgy is mondhat
juk, hogy míg XIII. Leó egyformán rajta pihentette tekintetét az
Egyház túlvilági és evilági érdekein, addig neki inkább csak a ter
mészetfölötti értékek iránt volt érdeklődése. Az előző korok politikai
beállítottságú pápái után ő valósította meg legtisztábban a kőzépkor

késői századaiban annyiszor megsóhajtott papa angelicus eszményét.
Benne négyszáz esztendő multán végre ismét egy valóságos, nagy
szívű és gazdaglelkű szent került Szent Péter székébe. (XI. Incét
XII. Píus csak 1956-ban avatta szentté.) Érthető tehát, hogy rnín-
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den energiáját a "mindent megújítani Krisztusban" jelszó valóra
váltására szentelte. Különösen két célt tűzött maga elé: 1. Megóvni
a hit tisztaságát a mindjobban elharapódzó modernizmussal szem
ben, mely a középkori duplex veritas mintájára éket akart verni a
tudományos gondolkodás és a vallásos érzés közé és a hit abszolut
igazságait relativ igazságokká igyekezett lefokozni és 2. lehetőleg

felfrissíteni és elmélyíteni a papság és hívek lelki életét. Erre a célra
legalkalmasabb eszköznek az Oltáriszentség iránti tisztelet fokozását
találta. Ezért nemcsak hogy megengedte, hanem egyenesen szorgal
mazta a gyakori, sőt mindennapi áldozást, a gyermekeknél lejjebb
szállította az első áldozás korhatárát, sürgette az eucharisztikus
kongresszusok minél gyakoribb összehívását és a nép alaposabb val
lásos nevelését. Az istentisztelet fényének emelésére s egyben a
tiszteletreméltó hagyományok régi jogaikba való visszahelyezésére
mélyreható reformokat eszközölt az egyházi zene és ének terén. Al
talában alig van az egyházi életnek olyan területe, melyen nagy
jövőre hivatott változtatásokat nem eszközölt volna. A világi, főleg

a politikai ügyektől ellenben lehetőleg távoltartotta magát. Csak
annyiban foglalkozott velük, amennyiben nem térhetett ki előlük.

De hogy ezen a téren is voltak gondolatai, mutatja az egyházi köz
ponti közigazgatás átszervezése s még inkább az egyházjog gyökeres
megújítása.

Utóda, XV. Benedek (1914-1922) megint új színt vegyített az
egyháztörténet gazdag szövedékébe. Tulajdonképpen az lett volna
nála természetes, ha mindenestül XIII. Leó irányához kanyarodott
volna vissza. Hiszen ismeretes, hogy a nagy pápa híres államtitkára,
Rampolla bíboros oldalán kezdte diplomáciai szolgálatát és mind
végig híven kitartott mellette. A jelek azt mutatják, hogy megvá
lasztása is inkább a jeles Rampolla-tanítványnak, semmint a bolog
nai érsek személyének szólt. A világháború közbejötte azonban eleve
eldöntötte pápaságának irányát és pontosan körülhatárolta műkö

désének körét. A nagy világégés közepette három titáni feladattal
kellett megbirkóznia: 1. meg kellett óvni a pápaság semlegességét,
2. meg kellett kísérelnie a harcoló felek összebékítését és végül 3.
- amennyiben ez nem sikerülne - legalább enyhítenie kellett a há
ború esztelen pusztításait. Mind a három feladat egész embert kí
vánt és a diplomáciai módszerek tökéletes ismeretét tételezte fel.
Benedek pápa emberi és államférfiúi nagyságának legbiztosabb mér
téke, hogy a három közül legalább kettőt hiánytalanul meg tudott
oldani. Nevezetesen minden csábítással és fenyegetőzéssel szemben
meg tudta óvni a pápaság semlegességét és nemzetek fölötti állá
sát és el tudta érni, hogy mindkét tábor katolikusai egyenlő szere
tettel és bizalommal tekintettek fel rá. Ennél nagyobb sikert talán
csak az irgalmas szeretet műveinek gyakorlásával ért el. Áldozat
készségénél csak leleményessége volt nagyobb. Hogy legfőbb célját,
a háború megszüntetését nem sikerült elérnie, azért nem őt, hanem
a hadviselő feleket terheli a felelősség. Ö egy pillanatra sem szűnt

meg a lelkiismereteket keltegetni és béketerveket szövögetni, de a
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német diplomácia ügyefogyottaágán és a nyugati hatalmak makacs
ellenáliásán hajótörést szenvedett minden jó szándéka.

Mivel pedig a háború sokkal tovább elhúzódott, mint eredetileg
gondolni lehetett, alkotó munkára már nem maradt .ideje a lelkes
pápának. Meg kellett elégednie a romok eltakarításával. Ezen a té
ren legjelentékenyebb eredménye a szétesett világmisszió új életre
galvanizálása és a Szentszék diplomáciai kapcsolatainak tágítása
volt. Tekintélyének rohamos emelkedésére jellemző, hogy uralko
dásának végére 14-ről 25-re emelkedett azoknak az államoknak
száma, melyek részben a háború alatt, részben a háborús tapasztala
tok hatása alatt diplomáciai kapcsolatba léptek vele; köztük volt
Anglia, Franciaország és Hollandia. XV. Benedek, mint a krisztusi
béke rettenthetetlen apostola, kitörölhetetlenül beleírta nevét kora
és az Egyház történetébe.

XV. Benedek utóda, XI. Pius (1922-1939) nagy kerülővel ju
tott Szent Péter székébe. Hosszú évtizedeken át kizárólag a tudo
mánynak, a milanói egyházmegye multja búvárlásának élt. Már hat
vanadik évén is túljárt, mikor Benedek pápa kiemelte őt a vatikáni
könyvtárból és a pápai diplomácia szolgálatába állította. A többi
azután már magától ment, Ratti Achilles 1918-ban lengyelországi
vizitátor, 1919-ben varsói nuncius, 1921-ben milanói bíboros érsek
s végül 1922. február 6-án római pápa lett. Csodálatos hozzáértés
sel, lendülettel és sokoldalúsággal látott hivatala ellátásához, mintha
egész addigi élete a pápaságra való tudatos előkészülésben telt volna
el. Ennek a különös jelenségnek okát főleg két körülményben kell
keresnünk: 1. a történeti helyzet kedvező alakulásában és 2. a pápa
gondviselésszerű egyéniségében.

A háború utáni Európa megbolygatott méhkas benyomását kel
tette. A világon a jin du eiéele hangulata uralkodott el. A háborús
nemzedéknek Spengler Oszvald Untergang des Abendlandes c. köny
ve lett a bibliája, mely a nyugati világ küszöbön álló pusztulását
prófétálta. Érthető, hogy a nemzetek valami szilárd pont után só
várogtak, melyben biztosan megvethetik reményeik horgonyát.
Ilyenül pedig kínálkozott Péter sziklája. A pápaság tekintélye rövid
idő alatt tüneményesen megnőtt. A vatikáni külfölrJ.i képviseletek
száma fokozatosan 37-re emelkedett. Az 1929. február ll-én, ugyan
csak Pius pápa fáradozása ból és szívós akarásából, életre hívott va
tikáni állam kisebb volt ugyan a földkerekség' valamennyi országá
nál, de tekintélye és erkölcsi súly dolgában felért akármelyik nagy
hatalommal. Az igazság érdekében azonban meg kell jegyeznünk,
hogy a fényes eredmények elérése részben a kitűnő munkatársak
érdeme volt. Mert a Gondviselés abban is kezére járt Pius pápának,
hogy Gasparri Péter és Pacelli Jenő személyében elsőrangú munka
társakat állított melléje, akik nemcsak segítették, hanem akárhány
szor sugalmazták is törekvéseit.

A legfőbb hajtó erőt azonban mégsem a külső körülmények ala
kulásában, hanem a pápa egyéniségében kell keresnünk. Egészen
III.Incéig, ha ugyan nem VII. Gergelyig kell visszamennünk, hogy
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hasonló erős egyéniségű pápát találjunk. Nagyvonalúsága és pom
pakedvelése viszont a reneszánsz fejedelmek példáját idézi elénk
Nevéhez nagy és monumentális épitkezések fűződnek. A szentév há
romszoros meghirdetése (1925., 1929., 1933.), a káprázatos zarándok
fogadások s a minden korábbinál fényesebb és mozgalmasabb szent
téavatások (Kis Szent Teréz, Vianney János, Don Bosco, Barat Zsó
fia, Soubirous Bernadette, Bellarmin Róbert stb.) azonban már in
kább a pompakedvelés, mint a nagyvonalúság rovatába sorozhatok.

Mindez azonban csak külsö keret volt. Benső tartalom tekinteté
ben XI. Pius pápasága XIII. Leó uralkodásával mutat feltűnő egye
zést. Miként az, ő is az egész emberiség tanítómesterének érezte
magát és mint ilyen, kötelességének tartotta, hogy időről-időre ha
talmas körlevelekben tárja eléje a koreszmékre vonatkozó keresz
tény felfogást. Még témákban is feltűnő a két nagy pápa eszmejá
rásának hasonlósága. (Keresztény házasság és család, keresztény
nevelés, keresztény társadalmi rend, keresztény népoktatás, Jézus.
Szíve kultusz stb.). De csak a témák voltak közösek, a hangszerelés
lényegesen különbözött: Pius levelei a változott korviszonyoknak
és írójuk markánsabb egyéniségének mcgf'elclőcn általában mólyob
ben szántók és konkrétebb tartalmúak,

Az egyházi tudományok fellendítése érdekében is sokat tett
XI. Pius pápa. Ezen a téren talán legnagyobb érdeme, hogy a régi
és újalapítású tudományos intézetek legtöbbjét méltó hajlékkal lát
la el. Különösen az egyházi archeológia s a biblikus és általában III

keleti tudományok ápolását viselte szívén. Az istentisztelet fényének
emelése iránt is volt érzéke. A liturgia, az egyházi zene és a grego
rián ének ügyét szeretettel és hozzáértéssel karolta fel. A misz
sziók terén pedig már nem elégedett meg benszülött papok munkába
állításával, hanem az első hat kínai püspök felszentelésével meg
tette az első lépést a szinesekből toborzódó hierarchia kiépítése irá
nyában.

Kétségtelen, hogy utóda: XII. Pius sikerei nem kis mértékben
elődjének heroikus erőfeszítésekben és fényes eredményekben egy
aránt gazdag uralkodásán sarkallottak. és csak az alapvetés szolíd
sága tette lehetövé, hogy tizenkilencéves kormányzása olyan ra
gyogó színekben bontakozzék ki.

XII. Pius régi törzsökös római családból származott. Kétszáz
esztendőre visszamenőleg az 1939. évi konklávéban történt újra,
hogy a bíborosok választása egy született rómaira, olasz műkif'eje

zéssel élve Romano di Romára esett. Ezt a körülményt azért érde
;12S megemlítenünk, mivel legfőbb magyarázata annak a páratlanul
meleg érzelmi egybeCorrásnak, mely az Örökváros népét a Szerit
atyához és viszont a Szentatyát az Örökváros lakóihoz fűzte. Gon
doljunk csak a második világháború során Rómát ért egvetlen bom
batámadás megható jelenetére: a pápa úgyszólván pillanatok alatt
ott termett lesujtott gyermekei kőzött; együtt sírt velük, vigasztalta
és mínden tőle kitelhető módon segítette őket. A rómaiak sohasera
fogják elfelejteni ezt a jelenetet.
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P acelli Jenő még n em volt egészen 23 éves, mikor a bölcsele t
-és teológia, az egyházi és világi jog doktori diplomáinak birtokában
a rendkívüli egyházi ü gyek k ongregációjának szolgálatába lépett .
Közel két évt izedet töltöt t itt és ezen idő alatt olyan kiváló m este
rek, m int Rampolla, Merry del Val és Gasparri államtitkárok olda
Jún módot nyert az egyházkormányzat minden csín jának-bín jának
megismerésére. Hiszen a rendkívüli ügyek kongregációja ' azonfelül ,
hogy utasításokkal látj a el a nunciaturákat és apostoli leg áci ókat ,
bcgyüjti a világ minden részéből befutó híreket és jelentéseket.

Elüljárói teljes m árt ékben meg voltak elégedve m unk ájával és
előbb a k ongregáció al ti tk ár áv á, majd t itkárává léptet ték elő . Ké
sőbb Gasparri oldalán tev ókenyen belekapcsolódot t az egyházjogi k ó
dex m egújításának m u nk álataib a és így jó alkalmat nyert arra, hogy
ki t ű n ő diplomáciai Ielk észü ltség ét jogi irúnyban is kieg ész ítse. És
még valamire nyílt alkalma: a szent pápúnak (X . Pius) és szenr
államtitkárának (Merry del Val) n éldaj a nem engedte. hogy csak
egy pillana tra is elvonja tek intetét az égről. Sigorú aszkétának in
dul t és aszkéta marad t a h atalom magas, sőt legmagasabb p olc án is.

XV. Benedek 1917-ben m üncheni nunciussá n evezte ki és mind
jár t kezdetben azt a k ül önlegcs m egbízást adta neki , hogy az általa
kidolgozott békejegyzék alapján kis ér élje meg a harcban álló felek
összeb ékí tésé t , A közvetí t és. mint előrelátható volt, nem járt si
kerrel. Az összeomlás u t án nyomban munkához lá tott s hosszú és
körü ltekintő előkészület u t án tető alá hozta előbb a bajor (1924).
majd a porosz k orikord átumot (1929). Ezzel be is fejeződött ném etor 
szági küldetése. Egyéni szcretetrem éltóságá r a jellemző, hogy a ber
lini katolikusok égő gyertyúkkal és fáklyákkal kezükben , könnyes
szernmel búcsúztak tőle.

Rómában biborosi kalap (1929. december 16.) és államtitkári
kinevezés (1930. február 11.) várta. Paccl li nem könnyen szánta rá
magá t elaggott mestere, Gasparri bíboros felelősségtelj es örökségé
nek átvételére. Alázatosságában nem érezte magát eléggé felkészült
nek a nehéz tiszt betöltésére. De a pápa akarata előtt meg kellett
hajolnia. És az események mindenben Piust igazolták. A vatikáni
diplomácia az új államtitkár szak avatott vezetése alatt olyan m a
gasra szárnyalt, mint III. Ince óta t alán egyszer sem.

E tüneményes sikerek elérésében a bíboros-államtitkár fölényes
szakmai jártassága mellett szub jektiv okként erősen közre h atott
személy iségének ellenállhatatlan varázsa. Aki csak egyszer is ér in t
kezésbe jutott vele, egész életére rabja m aradt en nek a leny űgöz ő

hatásnak. Különösen hivatalos minőségben tett ú tjain nyilvánult ez
m eg feltűnően. Mikor 1935-ben hivatalos pápai legátus minőségben

az 1905. évi egyházszakadás óta először tette lábát f rancia földre, a
kormányzat minisztert k üldőtt fogadására. Még közelebb került a
francia nép lelkéhez 1937. évi lisieuxi látogatása alkalmával, mikor
a francia mult legszebb hagyományait idézte hallgatói lelki szemei
elé. Ha lehet, még fényesebben sikerült 1934. évi délamerikai útja.
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Mint a buenos-aíresi eucharisztikus kongresszus pápai legátusa ér
kezett, de arra is felhasználta az alkalmat, hogy tájékozódást szerez
zen az egész délamerikai katolicizmus helyzetéről. Nemcsak az ál
lamfői palotákat, minisztériumokat, katedrálisokat és egyetemeket
kereste fel, hanem ellátogatott a külvárosok nyomortanyáira is és
közvetlen melegséggel elbeszélgetett elesett lakóikkal. Nem csoda,
hogy Dél-Amerika népei, fehérek és színesek egyaránt egész életük
re szivükbe zárták. Nagyjából ugyanilyen eredménnyel járt az
Északamerikában töltött egyhónapos látogatása is. Bár látogatása
magán kezdeményezésre jött létre, többízben Roosevelt elnökkel is
tárgyalt és elvben már ekkor megegyezett vele a Fehér Ház és a
Szentszék kőzötti félhivatalos diplomáciai kapcsolat felvételében.

Az események alakulása magyarázza, hogy Pacelli bíboros egy
re inkább föléje emelkedett kortársainak, sőt bíborostársainak. A
közvélemény már XI. Pius életében megszokta, hogy mint leendő

utódjára tekintsen fel rá. A jelek szerint maga Pius pápa is osztotta
ezt a felfogást. Állítólag két esztendővel halála előtt a konzisztóri
umban ezt a kijelentést tette: "Van köztetek egy, itt megjelent bí
borosok, aki utánam az Egyház feje lesz." És a bíborosok tisztelettel
fordították tekintetüket az elpiruló Pacelli államtitkár felé. A jós
lat csakugyan bevált: Pacelli Jenő 1939. március 2-án mint XII. Pius
pápa került ki a meglepően rövid ideig tartó konklávéból. Megvá
lasztása lényegében egyet jelentett XI. Pius irányzatának szente
sítésével,

Pápasága valóban úgy tűnik fel, mintha XI. Pius uralkodásá
nak megismétlése volna, de javított és bővített kiadásban. A vezető

eszmék mindkettőjüknél ugyanazok, de az eszmék megközelítése
XII. Piusnál diplomatikusabb s ezért eredményesebb módon tör
tént. A gondolati egyezésnek legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a két
nagy pápa jelszava: XI. Piusé: Pax Christi in regna Christi.
XII. Piusé: Opus iustitiae pax. Tehát mind a ketten a béke vissza
szerzését, illetve megszilárdítását tekintették uralkodásuk legfőbb

céljának. És ez a célkitűzés nem valami elméleti megfontolásnak,
hanem a korviszonyok tekintetbe vételének volt a szükségképpeni
eredménye. Hiszen XI. Pius kormányzata alatt még erősen érezhető

volt az első világháború hatása, XII. Pius pedig alig néhány hónap
pal trónralépése után a második világháború szörnyű valóságával
találta magát szemben. De azért helyzete egészben véve kedvezőbb

volt, mint annakidején XV. Beriedeké. XI. Pius zseniális gondolata,
a szuverén egyházi állam visszaállítása, tulajdonképpen csak most
hozta meg igazi gyümölcseit. A pápa szuverén állását egyik fél
sem vonta kétségbe, sőt akárhányszor kérőleg fordultak hozzá. így
XII. Pius sokkal szabadabban mozoghatott és nagyobb tekintéllyel
is léphetett fel. És ő mindkét irányban élt is a kínálkozó jó alka
lommal: verhetetlen logikával és elragadó ékesszólással megírt kör
leveleiben nyomatékosan lelkére köti a hadviselő feleknek az em
beri jogok tiszteletben tartását, s csüggedő hívei lelkében ál
landóan ápolta a jobb jövő reményét.
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A háborús évek viszonylag gazdag, de szükségképpen egyhangú,
mert egyetlen témakörhöz rögzített irodalmi termése azonban tá
volról sem sejtette az eszméknek és gondolatoknak azt a tropikus
bőségét, mely Pius pápa lelkét feszítette. Kibontakozásukra csak él

háború sötét fellegeinek felszakadása után került a sor. Ekkor XII.
Pius minden lehető alkalmat és tárgyat megragadott, hogy szellemi
kapcsolatba juthasson híveivel, a legszélsőbb határig kihasználva él

modern gondolatközlésnek minden elképzelhető eszközét. Rádiószó
zataíval, nemzeti és nemzetközi kongresszusok, zarándoklatok meg
nyitásakor és bezárásakor mondott beszédeivel szinte kézzelfogható
közelségbe került híveivel és ily módon sokszorosan kiegyenlítette
azt a nagyegyenlőtlenséget, mely eddig Európán kivüli és európai,
főleg olasz hívei között az utóbbiak javára fennállott. Mert a mo
dern technika jóvoltából legtávolabbi hívei is bizalmas közelségbe
kerültek vele. Nem volt még pápa, aki ilyen közeli, szinte személyes
nek mondható kapcsolatba tudott volna jutni híveinek megszámlál
hatatlan sokaságával.

De XII. Piusban az apostol és a lelkipásztor mellett korán szó
hoz- jutott az univerzális tudós is. Ezen a téren megint olyan ered
ményt ért el, amilyenre még nem volt példa és egyhamar nem jc'

lesz. Néhány esztendő alatt a szó igazi értelmében a világ tanító
mesterévé lett. A Rómában sorozatosan megtartott világkongresszu
sok résztvevőihez intézett beszédeiben olyan meglepő szakszerű

séggel és kimerítő alapossággal szólt hozzá a napirendben forgó vi
lágnézeti, társadalmi, kulturális, természettudományi, orvosi stb,
kérdésekhez, hogy maguk az illetékes szakemberek is bámulva hall
gatták. Közvetlenül halála előtt például a plasztikus sebészetről tar
tott lenyügöző előadást. Technikája általában ez volt: tömör rövid
séggel vázolta a kérdés állását s utána mindjárt teológiai magasság
ba lendült és a korrekt katolikus álláspont vázolásával megadta a
szükséges eligazítást. Hosszú, sokszor bonyolult gondolatmeneteket
tartalmazó fejtegetéseit éveken át szabadon adta elő és csak az
utolsó években engedte magát rábeszélni, hogya szabadelőadás he
lyett a felolvasás kényelmesebb formáját válassza.

Az egyházi liturgia megújítása érdekében kifejtett működése is
korszakalkotó. Altala oly hőn tisztelt és szentté is avatott X. Piusori
is túltett. Újításaiban lehetőleg az őskeresztényalapokra nyúlt visz
sza. Kitűnő példa erre a nagyheti szertartásoknak néhány évvel ez
előtt bevezetett új rendje, mely hamisítatlan őskeresztény szellemé
vel és áhítatra gerjesztő hangulatával az egész katolikus világ tet
szését és háláját váltotta ki. Pedig ez csak első lépés volt, melyet "i',
vídesen követníe kellett volna a míserend és a misekönyv gyökeres
átvizsgálásának. A tervezett újításból a nagyheti szertartásokon kí
vül eddig csak a vasárnapok, ünnepek és hétköznapok rendjének
és liturgikus fokának ésszerűbb és egyszerűbb csoportosítása jelent
meg. Ugyanez a helyzet a breviárium reformjávaI. Mindjárt trón
ralépése után a zsoltároknak új, érthetőbb és a héber eredetinek
jobban megfelelő fordítását készíttette el és azt fakultativ formában
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mindjárt be is vezette. De az igazi nagy reform s nevezetesen a tör
téneti olvasmányok kritikai átvizsgálása itt is a jövőre maradt.

Már inkább a dogmatika körébe vág, hogy újabb tétellel gaz
dagította az Egyház dogmaállományát, amennyiben a Boldogságos
Szűz mennybevitelének már századok óta nyilvános ünneppel do
kumentált hitét 1951-ben dogmának jelentette ki. Az ellenben vi
szont ismét a liturgia körébe tartozik, hogy az Istenanya iránti gyer
meki szeretetétől vezéreltetve két újabb Mária-ünneppel gyarapí
totta az egyházi naptárt: 1942-ben, a második világháború legvadabb
dúlása idején a keresztény nép vigasztalására augusztus 22-re kü
lön ünnepet rendelt a Boldogságos Szűz sZeplőtelen szívének tiszte
letére, 1954-ben pedig Sancta Maria Virgo Regina címen május 31
re tűzött ki új ünnepet. Mélységes Mária-tiszteletére és szociális ér
zésére vezetjük vissza azt az elhatározását, hogy a Szent Szűz tisz
taságos jegyesének, Szent Józsefnek tiszteletére 1956-ban Szent Jó
zsef a munkás címen új ünnepet vezetett be és azt mindjárt első

osztály rangjára emelte.
Tizenkilenc éves uralkodása örökös tevékenységben és mind

egyre megújuló kezdeményezésekben telt el. Azok további részlete
zése helyett inkább az elődeivel való összehasonlítás útján mérjük le
egyéniségének és történeti szerepének igazi értékét.

X. Pius szent volt s ennek megfelelően természetfölötti irányba
állította be egész uralkodását, XV. Benedeknek pedig rövid uralko
dása és az első világháború szörnyű megpróbáltatásai alatt nem volt
elég ideje egyéniségének teljes kibontakoztatására. így tulajdonkép
pen csak XIII. Leó, XI. és XII. Pius között tehetünk párhuzamot.
A három közül kétségkívül XIII. Leó az őstípus. Lényegét a pápaság
fogalmában rejlő lehetőségek tökéletes kihasználása és nevezetesen
a pápaság irányító szerepének az élet minden viszonylatában való
erőteljes kidomborítása teszi. Ez természetesen nem mindegyikük
nek sikerült egyenlőképpen,már csak azért sem, mivel egyéni adott
ságaikon kívül a korviszonyok is jelentékeny mértékben befolyásol
ták az eredményt. Altalában azonban fokozatos emelkedés állapít
ható meg. És ez természetes is, hiszen mindegyik elődjének életmű

vén épített tovább. Ennek megfelelően XII. Pius uralkodása leggaz
dagabb sikerekben és eredményekben.

Az elért eredményeken túl érdekesen tükröződik vissza a típus
képviselőinek sajátossága egyéniségükben is. Első helyen itt is XIII.
Leót kell említenünk. Az ő egyénisége tetszik legegyenletesebbnek.
Megnyerő modora, nyájassága, humorérzéke és nem utolsósorban
költői kedélye rendkívül vonzóvá tette a vele való érintkezést. XI.
Pius már egészen más ember volt. Ha nem is zordabb, mindenesetre
ünnepélyesebb egyéniség. Az érintkezés során nem tudott úgy fel
melegedni és olyan közvetlen lenni. XII. Pius egyénisége valahol a
kettőé közt volt. Érintkezésének közvetlenségében és kedvességében
XIII. Leóra emlékeztetett, de a hatalommal való élni akarás és tu
dás tekintetében inkább közvetlen elődjére ütött. Az a körülmény,
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hogy Maglione bíboros halála után nem vett többé maga mellé ál
lamtitkárt, bizonyára. nemcsak azzal magyarázható, hogy nem akadt
Rampollája, Gasparrija és Pacellije, hanem mélyebb okokat is sejtet.

Nemzetünk abban a szerenesés helyzetben volt, hogy egyenlő

képpen .élvezte mindhárom nagy pápa kivételes szeretetét és nagy
rabecsülését. XIII. Leó háromízben is vallomást tett a magyarság
történeti hivatásáról: 1886-ban Buda visszafoglalásának kétszázadik
évfordulóján, 1896-ban a millennium alkalmával s végül 1900-ban
a magyar kereszténység kilencszázéves ünnepén; XI. Pius a Szent
lmre- és Szent István-Szentév engedélyezésével, és az 1938. évi eu
charisztikus kongresszus hozzánk helyezésével, s végül XII. Pius
régi hő vágyunk teljesítésével, Margit királylány ünnepélyes szent
téavatásával örvendeztetett meg bennünket. Külön ki kell még
emelnünk, hogy XII. Pius, mióta az eucharisztikus kongresszussal
kapcsolatban alkalmat nyert mélyebben bepillantani lelkünkbe, va
lósággal házanépének tekintett bennünket és az eléje járuló magyar
zarándokokat mindig megkülönböztetett szeretettel fogadta s ma
gyar köszöntéssel, esetleg néhány magyar szó közbeszövésével ör
vendeztette meg.

Nekünk magyar katolikusoknak tehát külön okunk is van a
nagy pápa elvesztését siratni. De oka van rá az egész keresztény,
sőt kultúrvilágnak is. Igaza volt annak a nem katolikus államférfiú
nak, aki így parentálta el az emberiség nagy halottját: "Valameny
nyien úgy érezzük, hogy a világ szegényebb lett egy emberrel, aki
igen nagy szerepet játszott az erkölcsi értékek védelmében, és aki
kiérdemelte mindenki tiszteletét, bármi is legyen hite."

EMLÉK
Hazám, figyelj rám, elmesélem:
Dombón, kis udvaron botologtam egykor
az almafánk gyér árnyékába lesve,
hol apám sorvadt csíkos nyugágyban,
mellén csapatkereszt s mellében közeli halál.
Eltolt szelíden, amikor szerettem,
óvott magától, könny buggyant szemén,
holott legényként mindenkit legyürt . . .
Vékony fonálan kukac ereszkedett le rá 
s a második vérzést már nem birta ki,
hisz arcáTól tizennyolc éven át
csorgott aranyverejték
szeneslapát nyelére izzó mozdonyon, 
s mégcsak ki sem nevezték.
Nyugdíj utána tizenhárom pengő,

három fiúcska s özvegy nő m.aradt.
Idővel, mintha fájna ez neked,
Hazám, bús árvaházi lencsén,
de felneveltél minket a halott helyett.
Az adósságból törlesztettél;
a többit már el is engedem.

Lakatos Kálmán
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SÍK SÁNDOR VERSEI
KASZAFEN:E:S

Valami cseng a csendes völgyön át:
Öreg tót ember feni a kaszát.

Aztán egy percig áll és eltekint
Lába előtt kíguózó rendeiJL

A kéz, a láb, a kasza is pihen.
Mi járhat a pihenő fe;íben ?

Talán csak annyi, hogy szép a mező,

Csak így maradjon, nem keE már ('

Vagy azt gondolja ő is, amit én
Goruiolaatok a szívem [enekén;

En, ki ez istenáldott hegyeken
Csorbult kaszámat élesitgetem:

Csorbult agyamat, kopott szíveme!.
Istenszabású emberségemet.

Tán egyet gondol mindakét S2írii n';
S ez az, amitől testvérek leszünk.

Hogy szép a szép, az illatos rnczó,
Es jó a jó, fiatal :szív s velő,

De nem elég, de semmi sem elég,
Mert szép is, jó is azt susogja: méti !

](aszacsörrenés, szívvér-dobogás
Testvér ütemben imádkozza: más!

A fáradt nap lassan pihenni té,',
Zörög már felénk a szénásszekéJ'.

Vén ló a hámban, de még birja tán.
Húzzunk még egyet azon a lwszá1! !

öREGASSZONYOK

Milyen szépek: az alkonyati felhők!

A hűvös kékből méz-arany csorog.
Milyen szépek az öregasszonyok !

Az encián szemet húny éjszakára,
De húnyt szemmel is kéken mosoll;og,
Ti tudtok ilyet, öregasszonyok.

Szép tiszta ráncok, szép komoly barázdái.;:
Bökseséggé szüremlett bánatok,
Nyájas szibillák, öregasszfJnyok!
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HARSFÁK

Ti keskeny ajkak, kik a hallgatásban
Már minden titkot megtanuUatok,
Tanítgassatok, öregasszonyak !

Gazdag szemek, szelíd tengerszemecskék,
Mélységesek és hullámtalanok,
Nyugtassatok el, öregasszonyok !

Hűvös kezek, de melegen tapintók,
Fagyos a kezünk, símogassatok,
Anyátlanokat, öregasszonyak !

Alvó kisgyerek ágya zsámolyánál
Ezüst-glóriás őrzőangyalok:

Virrasztanak az öregasszonyok.

Virágzó hársak hűvösében

Magányos csendben üldögéltem,
Nem is kívántam mást, csak épen

Lenni, min t a lom b.

Mikor már-már elszenderiiltem.
Egyszerre fölrezzent körültem
Egy álomhalk, valószerűtlen

Földöntúli hang.

Száz méh, a hárs virága kelyhén
Illattal csordul6ra telvén
Surrogja rezge szárnya nyelvén

Léte mámorát.

E hárs alatt én hányszor ültem,
Önnön zenémben elmerülten
S önös figyelmem elkerülte

Mind e halk zene.

Ki tudja hányszor s milyen hársak alján
Burkolt el engem ön zajomba csalfán
Csalóka ihlet, - még csak meg se hallván

Azt a más zenét,

Komoly lányát az Isten-adja csendnek,
Melyre a boldog angyalok kerengnek,
S melyben öröktől egyakkordba zengne k

Isten és világ.

Szívem, ne sírj, még nincsen veszve semmi:
Tanulj a hárst6l illatot teremni,
A csend dalának élő kelyhe lenni

S búgni, mint (! hárs!
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FAK ÉS GYEREKEK

Sokáig éltem, sok mindent szerettem,
És most, hogy eljár az idő felettem,
Még sokkal többet szeretek.
De legfőképpen, - érzem, ők is engem, 
A fákat meg akisgyerekeket.

Beszélgetünk, bár ők hangot nem adnak:
A nagy szelid fák bölcsen bólogatnak,
A gyerekek meg válaszu l
Bölcsen - még a karonülők is -
Rám mosoluoqnak: huncutul.

Gyermekmosolyból, szellőbujta lombból
Valami szól az ősi sugalomból,
Amit az ember lassan elfelejt,
Bár teste-lelke minden pórusával
Szomjazza, mint vas a delejt.

A Titoknak, meluet felnőtti szemmel
Már meg sem ért, már meg se lát az ember,
Ök még látták illanni fátyolát,
S rajtuk keresztül hozzánk is Leesiúan
Egy-egy sugár a mindenségen át.

Valahányszor beléjük néz a költő.

Le-lehull róla egy rossz emberöltő

És csenget neki a Paradicsom,
S ő, mint a kisgyerek karácsonyeste,
Bekandikál a kulcslyukon.

NYIRFAKOSAR

Bizony hogy én is úgy vagyok, De ő még itt van, mint akit
Mint tornácomon ez az árva, Nagyobb erők ideszegeztek.
Nyírfaágakból [araqott, Hintá!ja száraz tagjait
Szegen-lógó virágkosárka. S olykor a drót is zörren egyet.

Tavaly, még nincs egy éve sem, Sebaj, sebaj, öreg kosár,
Piros virággal, zőld levéllel Mondom neki, - mondom magamnak,
Játszott, - ma, félig üresen Nem halt ki még azért a nyar,
Birkózik a goromba széllel. Hogy virágaink odavannak.

A fiatalság hova lett, Van még virág a réteken,
Mézes mezők kosárnyi szépe? Az el'dőn még zöldel a szépség.
Elmúlt, elszáradt, - kiesett. Ne zúgolódj, hogy nem nekem:
És nem került más a helyébe. Minden ami szép, az enyém még.

Kiesett, mint a szó, a név S ha majd süvit az ősz szele
Résein az emlékezetnek. S a tél halotti iánca harsan,
Jön egyszer egy jégmarta év, Majd táncolunk mi is vele,
S a kosarak elüresednek. Csak felettünk a szög kitartsen !

Addig szépecskén. elleszünk,
Míg egyszer majd a tűzre raknak,
S illatot áraszt melegünk
Melegedő emberfiaknak.
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SZENTSÉGTARTÓK

A templomtól a temetőf.g,

Temetőtől a templomig,
Ahol e hűvös nyáridőben

BaHagó életem folyik,
Jár a sok jó falusi ember,
Gyerek szalad, szekér döcög.
El-elnézem és meg-megállok
És mindenkinek köszönök.

A templomtól a temetőig,

Temetőtől a templomig
Ha járok, mást sem tesz a szívem:
Mindegyre csak t a l á l k o z i k.
A legtöbben visszaköszönnek,
Van ki tovább megy ridegen,
Van aki bambán visszabámul,
Csak egy nincs köztük: idegen.

A templomtól a temetőig,

Temetőtől a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm 't:an:
Minden házban ember lakik.
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állanom,
Mert szentségtartó minden ember
S minden ház tabernákulum.

Mikor az Úrnap ünnepére
Virágot hinta körmenet,
Négyszer lendít keresztes áldást
A pap, a négy oltár felett.
Hát énnekem, ki minden házból
Kinézni látom Istenem,
Hányszor kellene s hány iránl1ban
Aldás keresztjét intenem 1

De áldást, imaszót örökké
Malomként nem mormolhatok,
Hát .annyit mondok tiszta szívböl:
"Adjon az Isten jónapot 1"
És O, hiszem, meg nem hazudtol,
Ki társlakómként ítt lakik
S meHém szegődik minden reggel,
Temetőtől a templomig.
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Doromby Károly

GRAHAM GREENE

"Graham Greene korunk kevés, egészen kevés nagy költője kö
zött van" - írta róla Elisabeth Bowen a londoni Tatler-ben. És ezt
a megállapítást világnézeti különbség nélkül mindenki aláírja, aki
ennek a különös, sokszor elképesztő írónak varázslatos művészeté

vel megismerkedett. A világnézeti különbséget azért kell hangsú
lyozni, mert Greene katolikus. Nemcsak vallására nézve az, hanem
egész művészete katolikus ihletésű még azokban az írásaiban is 
és ezek vannak többségben -, amelyek nem vallási témát dolgoznak
fel. Liberális kritikusai szívesen biggyesztik oda neve mellé a "har
cos katolikus" jelzőt, amiből lehetetlenség ki nem érezni egy kis
szemrehányást. Mintha azt mondanák: kár érte, ilyen jó iró létére.
Greene művészetének katolikus voltát az Osservatore Romano
nagynevű kritikusa, Marcello Camilucci sem vonja kétségbe és fenn
tartásait, kifogásait a katolicizmusnak Greene-nel közös talaj áról
emeli, úgy, ahogy nem katolíkus Íróval szemben nem tenné meg.
Ugyanekkor a katolikus írországban az egyházi hatóságok indexre
tették Greene műveit és kezdeményezésükre még azok terjesztését
is megtiltották az állami szervek. (Tíz évvel ezelőtt legalább is ez
volt a helyzet.) Amiből világosan kitűnik, hogy az író megítélésé
ben - túl az irodalmi kvalitások elismerésén - korántsem alakult
ki egységes nézet.

Valójában minden írása - harminc év óta felennek meg, sza
bályos időközökben - szenvedélyes vitákat vált ki. Az egyetlen,
amiben kritikusai megegyeznek, hogy korunk írói között nincs még
egy, aki az emberi léleknek olyan mélységeíbe tudna lehatolni és az
ott tapasztaltakat olyan kíméletlenséggel tudná elénk tárni, mint
Graham Greene. Nehéz, egyszerre lebilincselő és fárasztó olvasmá
nyok ezek a regények, amelyek nemcsak fantáziánkat ragadják meg,
de felforgat ják egész bensőnket és létérzésünk legérzékenyebb ideg
gócai körül tapogatóznak. De ugyanakkor, amikor mondanivalójuk
ról teológusok és filozófusok vitatkoznak, ezek a könyvek a világ
minden nyelvén százezres, milliós példányban fogynak el és ked
velt darabjai a filléres tarka-regény sorozatoknak. Újabb különös, de
egyben megnyugtató ellentmondás. Megnyugtató, mert eleven cáfo
lata annak a hiedelemnek, hogy bármifajta művészet annál maga
sabb rendű, minél kevesebben értik meg. Greene-t mindenki meg
érti, legfeljebb a megértés és az azzal együtt járó műélvezet mély
ségében és intenzitásának hőfokában lesznek különbségek, aszerint,
hogy ki az olvasó. .

Senki Greene-nél jobban nem érzi kora emberének talajtalan
ságát, kiúttalanságát, azt a vigasztalan állandó lelki válságot, amely
elől, hogy elfelejtse, ez az ember többek között a detektívregényhez
is menekül. Am legyen - mondja Greene -, ha izgalom kell, ő

szolgálhat vele. Annál is inkább, mert hiszen a detektív- és kaland-
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regények izgalmassága úgyis elsősorban a tömörség és ügyes szer
kesztés következménye. Már pedig a mesteri szerkesztésnek és tő

mörítésnek aligha volt nagyobb művésze, mint éppen ő. Csakhogy
az ő "detektivregényei" nem olyan leegyeszerűsített képletei a jó
és rossz harcának, mint a többi hasonló jellegű írások, köztük a
legirodalmibb igényűek is. Nála nem a minden erénnyel felcicomá
zott emberi kiválóság harcol és győz a minden hájjal megkent,
megszemélyesített gonoszsággal szemben. A jónak és rossznak örök

- harca nála minden egyes szereplő lelkében külön-külön zajlik le,
legtöbbször kozmikus méretűvé nőve a bűnre való hajlam és a ke
gyelem, az eleve rendeltség és isteni gondviselés, kárhozat és üd
vözülés, vagyis végső fokon a Sátán és Isten örök feszültségében.
És a transicendenciának ez a nyugtalanító felbukkanása, még a leg
kevésbé sem vallásos tárgyú regényei leghétköznapibb jelenetei kö
zepett is, teszi a Greene írásait az átlagolvasó számára is mélyen
elgondolkoztatóvá.

Ha Graham Greene eddigi írói munkásságát valamiképpen rend
szerbe akarnók foglalni, úgy - eltekintve az iskolás műfaji felosz
tástól - készen kínálkozna a saját felosztása. Ö ugyanis a szerinte
nyilván irodalmi súlyt jelentő "regény" megjelölést csak olyan mű

veinek címe alá írja oda, amelyeket ezzel a nagyobb igénnyel írt. A
többit "entertainment"-nek, szórakoztatásnak nevezi, jelezve, hogy
ezeknél nagyobb súlyt vetett a szórakoztatási célra. Az olvasó azon
ban nem mindig tud ebben a kérdésben egyetérteni az íróval és in
kább hajlik a téma szerinti felosztásra. Ebből a szempontból ugyan
is éles választó vonalat lehet húzni a hívő, a transzcendens valósá
gokkal már reális kapcsolatba került emberek sorsát elbeszélő re
gények, és az olyan művek között, amelyeknek szereplői a termé
szetfelettivel szemben általában közömbösek, vagy csak nagyon ho
mályos elképzeléseik vannak róla. Olyan emberek tehát, amilyennek
a Greene-t körülvevő társadalom zömét kell gondolnia; és a köny
nyebb fajsúlyú írásokkal talán éppen ezeket akarja hozzáédesíteni
a nehezebb mondanivalójúakhoz. Ez a magyarázata annak, hogy
egész sor regényének látszólag semmi köze nincs a katolicizmushoz,
és ezért nem értik sokan, akik témájukban is katolikus műveit nem
ismerik. miért katolikus író Graham Greene. Persze észre lehetne
venni, hogy látásmódja, vagyis az, ahogy a dolgokat, embereket,
eseményeket nézi, ezekben is alapvetőerr katolikus. Miután pedig
éppen ez az alapállás a leglényegesebb Greene-nél, művészetéhez

közeledve a leghelyesebb útnak talán az kínálkozik, ha az író em
beri alakja után azt próbáljuk szemügyre venni, hogyan látja mű

veinek egészében él társadalmat, amely körülveszi, hogyan látja az
embereket és azok viszonylatait ebben a társadalomban, hogyan
látja a szerelmet, ami jelentőségénekmegfelelő szerepet kap minden
írásában, és hogyan látja végül a hívő ember problémáit, helyzetét
abban a végtelenig kitágított élettérben, amely számára a természet
feletti valóságok realitásának hitéből adódik.

*
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Graham Greene 1904 okJtóber 2-áIn az angliai Berlohampstead-ben
született. Aipja a helybeLi Iskola és az azzal kapcsolatos konviktus ~z
gatója voLt. Ebben az iIllJtézetlben nevelkedett a fiatal Graham is. Később
az oxfordi egyetemre került. Irodalmi tanulmányokat folytatott és uj
BágíTónak készült. Irodalmi tanulmányaim és ríportjaíra hamarosan ful
figyeltek és 1926--ban, tehát 22 éves korában már a lendoni Times segéd
szerkesztője lett. 1929-i,g, első regényének megjelenéséig töltötte be ezt a
munkakört, Ettől kezdve már inkább csak az irodalomnak él, bár nem
lett egészen hűtlen az újságíráshoz sem. A harmincas évek közepetól
hosszú tanulmányutakat tett a világ legkülön'börobb részein. Első útja
az afrikai Libériába, az első szabad néger köztársaságba vezetett. Azután
Mexíkóban járt, majd a háború alatt ismét NyugartJafrikában. A háború
óta Malnyában és Vietnamban töltött hosszabb időt. Több regénye ját
szódik ezekben az exotikus környezetekben és tapasZl1Jalartiairólútimjwk
ban iS beszámolt. Greene 1926 februárjában tért át a katohikus hitre és
1927-ben vette feleségül a katolikus Vivien Dayrelle Browning-ot. Jegyez
zük meg ezt a két utóbbi évszámot, rnert - úgy lehet - fontos követ
keztetéseket vonhatunk majd le belőlük arra nézve, mi vihette a itatja)
kezdő írót életének e Iegsorsdöntőbb lépésére.

Graham Greene nem sokat és nem szívesen beszél ifjúkori
éveiről, de az a kevés, amit főleg két útirajzában, az afrikaiban és
a mexikóiban elmond róluk, arról tanúskodik, hogy gyötrelmes,
szenvedésekkel teli ifjúsága volt. Az apa a legridegebb puritanizmus
szellemében nevelte gyermekeit, amit a többi között az is mutat,
hogy a gyermek Graham-nek a konviktusban kellett laknia, noha
szüleinek lakása az intézetben volt. Ide azonban c'sak szombat és
vasárnap délutánonként léphetett be. Különben "a másik ország"
polgára volt. Egyetlen, folyosót lezáró ajtó választotta el a két or
szágot, mégis mennyország és pokol volt a kettő. "A kőlépcsők, a ko
rán ébresztő, repedt hangú csengők országában a félelem, a,gyúlö
let és bizonyos törvényenkívüliség vette körül az embert ... habozás
nélkül alkalmazták itt a legszörnyűbb kegyetlenségeket és az ember
először találkozott itt olyan felnőttekkel és serdülőkkel, akik szinte
a gonoszság esszenciáját hordozták magukban." Másutt arról pa
naszkodik, mennyit szenvedett a közös hálótermek, az egyedüllét
teljes lehetetlensége miatt. Az érzékeny lelkű, álmodozásra hajla
mos fiú számára kínszenvedést jelentettek ezek az intézeti évek.
és később regényeinek hőseivel kapcsolatban sokszor visszatér még
a nyomasztó élményekre, amelyek először ismertették meg a féle
lem és rettegés lelket nyomorító érzésével.

Első regénye 1929-ben, tehát 25 éves korában jelent meg "The
Man within" (Az ember belülről) címmel. Az első regény rendszerint
a fiatalkori élményektől való megszabadulás szokott lenni. Le kell
számolnia velük, ki kell írnia magából őket és túl kell jutnia raj
tuk annak, aki. később a regény legtárgyilagosabb műfajával akarja
azt a valóságot ábrázolní, amelyet most már nem csak átél, de tu
Illatosan és mintegy kívülről meg is fi~vel. Erdekes, hogy Greene, aki
Íróként is megmaradt annyira ujságírónak, hogy minden írása a
legmaibb mának a tQ.r'ténelmi eseményekkel is elválaszthatatlanul
összefüggő krónikája.r'ennek az egyetlen regényének cselekményét
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egy bár évszámmal meg nem határozott, de mindenképpen 150 évnél
régebbi multban játszatja. Ez a körülmény azonban csak még in
kább aláhúzza, hogy itt valami sajátosan alanyi megnyilatkozásról
van szó, amibe az író gyermekkori traumált szublimálta.

A regény hőse Andrews, húszéves fiatalember, akinek apja
egy alkoholcsempész banda rettegett vezére volt. A fiú azonban
nem a durva és erőszakos apára, hanem félénk és érzelmes any
jára ütött. Apja, míg élt, állandóan ütötte-verte, mondván, hogy
ettől majd megjön a bátorsága. De az apa halála sem hoz megvál
tást, még halála után is üldözi a megfélemlített gyermeket. A banda
alvezére ugyanis, aki a csempész hajót örökölte, különös becsület
érzéstől hajtva magához veszi az eddig kollégiumban nevelkedett
fiút. Persze hamarosan kiderül, hogy semmiben sem "méltó" apjá
hoz, mert törékeny testű, gyáva és a tengert sem birja. Állandó
gúny és megvetés lesz a sorsa. De nemcsak társai gúnyolják, hanem
folyton vitában áll saját kritikus énjével is. Olyannyira, hogy gyá
vaságának és alkalmatlanságának érzése szinte tudathasadásos rög
eszmévé válik benne. Végül is a gyávák fegyveréhez folyamodik és
névtelen levélben elárulja, feljelenti társait. Ettől kezdve azonban
még inkább rettegéssé válik élete, mert menekülnie kell a banda
bosszújától. (A névtelen levél alapján csak néhányukat sikerült le
tartóztatni.) Andrews menekülés közben vetődik be egy árván ne
velkedett, nagyon okos és tiszta fiatal lány, Elisabeth házába. C
lesz majd nemtője, aki kigyógyítja kisebbrendűségi érzéseiből és
feJvillantja számára a felsőbbrendű igazságok fényét is. Igaz, hogy
a lány életével fizet Andrews-hoz fűződő barátságáért és szerelméért,
de elpusztulása a végső katharzist hozza meg a fiatalember számára.

"A legnagyobb meglepetésére a boldogság és béke leülönös érzése
lepte meg: apja rnost már halott volt és saját éníe mégis megmaradt.
Egy én, amely nem ismert többé sem gyönyört, sem Istenkáromlást. sem
gyávaságot, csak békét és kívánesi várakozást a sötéttel szemben, amely
egyre inkább sűrűsödött körülötte. ,Mint mindig, most is igazad volt'
suttogta, ha még nem is abban a szilárd hitben, de abban a remény
ben, hogy él egy lény az éjszakában, aki meghallgatja."

A rettegésnek, iszonyatnak és önmarcangolásnak, majd a meg
békélésnek és megtisztulásnak mesteri rajza ez a regény. Huszon
négy éves korában irta; 1926-ban katolizált és egy évre rá nősült

meg. Viszont 1935-ben jelent meg "England Made Me" című regé
nye ezzel a feleségének szóló ajánlással: "Vivien-nek, emlékezésül a
szerelem tíz évére 1925-1~35". Aligha járunk hát messze az igazság
tól, ha feltételezzük, hogy a "döntő élmények" és "személyes okok"
mögött (ezeket szekták a Greene-életrajzok konverziójának magya
rázatául felhozni) meglátjuk Vivien Dayrel1e Browningnak. Greene
.,Elisabeth"-jének alakját is, aki mellett ez 9Z érzékenylelkű és ren
geteg kétségtől gyötört fiatalember megtalálta nemcsak az önmagá
hoz és művészetéhez, de az Istenhez vezető utat is. Teovűk itt mind
járt hozzá, hogy ez az út - az Istenhez vezető - még ma is tart.
Nem mintha hite nem lenne szilárd. "Katolikus vagyok - vallja
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egy helyen - és hitem a katolikus dogmákban intellektuális, ha nem
is emocionális." De éppen ezért, mert nem, vagy csak kevéssé emo
cionális ez a hit, mindig ujra meg kell küzdenie igazságaiért. És ez
a szüntelen küzdelem az igazságért és a vele párosuló állandó szel
lemi nyugtalanság teszi művészetét olyan lebilincselővé és elgori
dolkoztatóvá.

*
Greene mai emberekről ír, mai embereknek. Azoknak, akikkel

együtt, egy társadalomban él, akiknek sorsát, gondjait minden ideg
szálában érzi és akikben tudatosítani akarja tévedéseiket és mindazt
él sok, gyötrő igazságtalanságot, amit elszenvednek vagy elszenved
tetnek.

Társadalma, amelyben regényeinek alakjai élnek és cseleked
nek, kapitalista társadalom. Mégpedig nem csak gazdasági struktu
rájában, hanem világnézetében is az. Legalábbis ami azokat illeti,
akik ennek a társadalomnak napfényes, vagvannak látszó, oldalán
élnek. Tudatosan vagy tudat alatt annak az életfilozófiának hordozói,
amelynek gyükerei a felvilágosodásig és a nagy Francia Forradalom
eszmevilágáig nyúlnak vissza, és amelyre erősen rányomta bélyegét
Darwin fejlődéselmélete is. A kapitalizmus kialakulásának idején
azon a hamis optimizmuson alapult ez a világnézet, hogy az ember
születésénél fogva ártatlan és jó, és csak a körülmények, megkötött
ségek rontják el. Meg kell tehát szüntetni azokat és mindenki szá
mára lehetővé tenni, hogy szabadon kifejleszthesse képességeit. Ez
egyben a fejlődés és haladás biztosítéka is lesz, hiszen Darwin meg
állapította, hogy a természet világában a létért folyó harc az alap
törvény, az erősebb legyőzi a gyengébbet és így biztosítja fajtájának
fennmaradását. Nem kell tehát egyebet tenni, mint átvinni ezt az
egyszerű törvényt az emberi társadalomra, megteremteni a "sza
bad verseny" feltételeit, és azután megindulhat a harc, győzzön az
erős és hulljon el a gyenge. így vált uralkodóvá az emberi társada
lomban a dzsungel törvénye, amely természetesen nem ismer el
semmiféle abszolut érvényű erkölcsi előírást, lévén egyetlen mér
téke az egyén anyagi érdeke.

Az emberiség történetének aligha volt ennél súlyosabb eltéve
lyedése. Nem csak hívő szempontból, tehát nem csak azért, mert
ellentétben van Isten parancsaival, Istennek az emberről való gon
dolatával, hanem a tisztán evilági humánum szemnontiából is. Az
emberi társadalomra átvitt, szabad érvényesülésért folyó harc ugyan
is nem a legnemesebb emberi tulajdonságok hordozóinak kedvez,
hanem éppen fordítva, a legkíméletlenebbeknek, a legönzőbbeknek

és mindenekelőtt az üzleti tehetséggel biróknak, márpedig az üz
leti tehetség nyilván a legkevésbé rangos emberi kvalitások egyike.
Greene a "Stamboul Tnain" tragikus sorsú szocialista vezérének szá
jába adja ezzel kapcsolatos véleményét:

"A burzsoák míridíg ilyenek - mondta dr. Czinner -. A proletárnak
megvannak a maga erényed, a gentleman gyakran jó, igazságos és bá
tor. Valami hasznosért fizetik meg, mint közhívatalmokot, tanítót vagy
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orvost, vagy a pénzét apjától örökölte; talán nem érdemli meg, de senki
nek sem okozott fájdalmat azért, hogy megkapja. A burzsoá azonban 
ő olcsón vásárol és drágán ad el. A munkástól vásárol és a munkásnak
ad el. Haszontalain lény."

Nem véletlen, és nem is csak történelmi sorrend kérdése, hogy
a polgárság vált ennek az új kapitalista társadalomnak hordozój á
vá. Évszázados beidegződések, a pénz iránti érzék tették alkalmassá
erre. A hajlam a vagyonszerzésre mindig is megvolt benne. Most
csak ezzel a szabállval kellett kiegészíteni a régi magatartást: erköl
csös az, ami hasznos; és máris előttünk áll az az új társadalom,
amelyben minden érték visszájára fordul. Az erkölcs képmutatássá
és égbekiáltó igazságtalanságok fedezőjévé, az Isten képmására te
remtett ember pedig közönséges eszközzé, tárggyá degradálódik.

Greene minden idegszálával tiltakozik ez ellen a társadalom
ellen, de nem tartja magát társadalmi reformernek. Az ő feladata
a fényképezés és bemutatás. A kegyetlenül hü és szépítés nélküli
bemutatás. Nem hagyja magát elkápráztatni a modern civilizáció
bámulatos technikai eredményeitől, mert mit ér mindez a nagy
haladás, ha az ember nem lett boldogabb, ha csak nagyobb lett az
emberi nyomorúság. Nem is annyira a testi, mint inkább a lelki nyo
morúság, amely mindenütt jelen van, a nyomortanyákon éppen
úgy, mint a fényes palotákban, és azon az óriási területen is, amely
a kettő között terül el, a modern nagyváros végeláthatatlan külső

kerületeiben, ahol milliószám élnek az emberek eltompultan, elfá
sultan, szinte csak vegetatív életet. Pedig az ember többre, ma
gasabbra van hivatva, hiszen még elzüllöttségében vagy degradált
ságában is az Isten képét hordozza. És éppen ez az istenképű ember
az, aki felé Greene szenvedélyes érdeklődése irányul.

Azt szokták mondani, hogy szívesen válogatja ki az eltorzult
lelkű, elferdült jellemű embereket, akik valamiképpen az emberi
közösség perifériáira szorultak, és nem érdeklik őt a "rendes",
"szolid" emberek. Ez persze nem igaz, Legalább is így nem igaz.
Mert mindössze arról van szó, hogy Greene könyörtelenül röntgenez
és szenvtelen kegyetlenséggel tárja elénk azt, amit a röntgenkép
mutat. Tehát nemcsak a zabolátlanul kitörő szenvedélyeket, hanem
azt a sok hazugságot, önzést, kapzsiságot, irigységet és könyörtelen
séget is, amit általában a polgári jólneveltség vagy éppen a tudat
lanságból eredő ártatlanság takar.

Greene szerint a kornak és a társadalomnak is egyik legfőbb

bűne, hogy a személyíséggel bíró embert egyszerű eszközzé, tárgy
gyá degradálta, Van egy regénye, amelyet eredetileg film-storynak
írt. Mire film lett belőle, persze egészen át kellett dolgozni. Később

kiadta az eredeti kéziratot. A regény címe: "The Third Man" (A
harmadik ember). A háború utáni, négyhatalmi megszállás alatt élő

Bécsben játszódik. Ide érkezik Rollo Martin, egy másodrangú de
tektivregény-ír6, régi barátjának és kollégiumi társának, Harry Li
mes-nek hivására. A rendőrségen tudja meg, hogy barátját, mint egy
penicilin-hamisít6 banda fejét, üldözik. A fényképeket is megmu-

723



tatják neki, amelyeket a banda ártatlan áldozatairól - csupa kis
gyerek - haláluk után a kórházban készítettek, Martin nem akarja
elhinni a vádat, de megígéri, hogy ha igaznak bizonyul, segít elfogni
barátját, és be is kapcsolódik a nyomozásba. Sikerül találkoznia
Harryval, aki szemrebbenés nélkül bevallja, mivel foglalkozik, sőt

megmondja: azért hivta őt Bécsbe, hogy bevegye az üzletbe. Martin
döbbenten kérdezi, látta-e a gyermekkórházban áldozatait? És itt
hangzik el Harry Limes jellemző válasza. Beszélgetésük a bécsi
óriáskerék, a híres "Riesenrad" egyik vagonjában zajlik le, amely
lassan emelkedik felfelé.

"Áldozatok? - kérdezte. - Csak semmi színház, kedves Rollo. Nézz
oda le - és az ablakon át az emberekre mutatott, akik az Ótr'iásikerék
lábánál mint a legyek mászkáltak ide-oda. - Vajon igazán a szivedre
vennéd, ha ezeknek a fekete pontoknak egyike megszűnne mozogní 
mondjuk örökre? Ha azt mondanám neked, öreg fiú, húszezer fonrtot ke
reshetnél mindenegyes fekete pontért ott lenn, amelyik megdöglik, vajon
egészen komolyan és habozás nélkül válaszolnád azt, hogy tartsam meg
a pénzemet? Vagy kiszámítanád, hány ilyen pontocskát tudnál nélkü
lözni? Amellett nem kellene jövedelmi adót fizetned, öreg fiú, Gondold
meg: semmi jövedelmi adó l"

Ez a Harry Limes nem született vagy alkati gonosztevő. Egysze
rűen csak élelmes ember, aki úgy keresi meg a pénzét, ahogy tud
ja. Később ki is fejti.

"Most ez a diva,t. Manapság senki sem törődik az emberéletek
kel. A kormányok sem, és ha ők nem törődnek, miért törődjünk
mi ?"

Nincs másra szükség, mint megfelelő távolságból néznünk az
embereket. Rögtön legyekké, hangyákká válnak.

Igy látja őket Sir Marcus is az "A Gun for Sale"-ben. ("Me
rénylet" címmel magyarul is megjelent, 1957. Magvető.) Hogyan
jellemzi őt Greene?

"Olyan ember volt, akinek nem voltak örömei. Sekély érzelmi
világán a gyűlölet uralkodott, főfoglalkozása vagyonának védelme
volt, a pénz volt élete mécsesének gyenge lángja, és egyáltalán, ez
volt az élete." Majd később: "Az öreg ember úgy ült ott, mint egy
fadarab: a kor kioltotta már képzelőerejét. Az általa elrendelt gyil
kosságok éppolyan távoli, valószínűtlen ügyek voltak a számára,
mint amelyekről az újságban olvasott." A regény maga is az egyik
ilyen Sir Marcus által elrendelt gyilkosságról szól. Egy idegen or
szág hadügyminiszterét tétette el láb alól abban a reményben,
hogy háborús konfliktus lesz belőle és ez neki félmilliót jövedel
mez majd.

És így látja őket az "ártatlanok" képviselője, a fiatal amerikai
Pyle is a "The Quiet American"-ben ("A csendes amerikai" címmel
magy. megj. 1957. Európa). Ö ugyan el van telve világmegváltó esz
mékkel és az "emberiség" iránti jóakarattal, de mikor az országút
menti őrtoronyból (a regény Vietnamban játszódik a háború alatt),
ahová az angol ujságíróval bemenekültek, a biztonság okából távoz-
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niuk kell, csak úgy mellesleg kérdezi meg: ne lője-e le az ott maradó
két fiatal vietnami katonát, mert hátha megbízhatatlanok.

A társadalom igazságtalanságára különféleképpen reagálnak az
emberek. Vannak, akik kitűnően kihasználják lehetőségeit, ezek a
nagy ragadozók. Vannak, akik a nagy ragadozók szolgálatába állnak
és megsütik mellettük a maguk kis pecsenyéjét. Vannak, akik nem
gondolkoznak sokat, csak egyszerűen szeretik a nyugalmat és bíz
tonságot, Ezeknek életbölcseségét Mather rendőrfelügyelő fejti ki a
"Merénylet"-ben. "Szeretem a rendet és azok oldalán akarok dol
gozni, akik fenntartják azt." Mather alapjában véve derék ember.
éppen úgy, mint a többi hozzá hasonlók. De az.ö számukra a csele
kedetek nem ebbe a két kategóriába sorolódnak, hogy jó és rossz,
hanem abba, hogy megengedett és tilos. A kétféle kategórizálás pe
dig már régen nem fedi egymást. Vannak, akik az igazságtalanságra
igazságtalansággal válaszolnak. A társadalom kitaszítottjai, a bű

nözők, a "Merénylet" Ravenje, a "Stamboul Train" Grünliche, akik
kel kapcsolatban olyan könnyen elfelejtjük, hogy értük, az ő meg
váltásukra is meghalt Krisztus, Van végül egy tipus, aki tudatosan
harcol az igazságtalan társadalom megváltoztatásáért és akit Greene
szívesen szerepeltet több regényében: a szocialista agitátor. Greene
nem ért egyet vele, már csak világnézeti okokból sem, de nem tit
kolja rokonszenvét iránta, mert nem kételkedik jóhiszeműségében.

A "Csendes amerikai" első személyében elbeszélő főhőse, a ci
nikus angol újságíró mondja vita közben:

" ... ki törődött a rizsföldön dolgozó paraszt egyéniségével... és ld
törődik vele ma? Az egyetlen, aki emberszámba veszi, a politikai biztos.
Leül a vityilójában és megkérdi a nevét és meghallgatja panaszait, na
ponta egy órát áldoz rá, hogy oktassa ... mindegy, hogy mire, de úgy
bánik vele, mínt emberrel, mint értékkel."

A "Hatalom és dicsőség" rendőrhadnagyát, aki a tartomány
utolsó papját halálra keresi, fiú k veszik körül az utcán.

"Pisztolytáskájára tett kézzel állt és a rábámuló nyugodt, barma sze
mekbe mélyedt: hisz ezekért a fiúkért küzd! Szeretné kitörülni gyermek
korukból mindazt, ami őt szerencsétlenné tette valaha: a szegénységet, a
babon át, a romlottságot. Csak a pőre Igazságra akarta megtanítaní őket:

arra, hogy üres a világegyetem, kihűlőfélben a földgolyó és míndnyájuk
nak joguk van úgy keresni a boldogságot, ahogy kedvük tartja, Kész
volt akár vérengzést is rendezni értük - először az egyházat irtja ki.
majd az idegeneket s végül a politikusokat, még saját főnökének sem
fog megkegyelmezrií ! Legszívesebben ujra kezdte volna velük az életet
egy sivatagban."

És ennek az embernek a pap, akit végülis sikerül elfognia, ki
végzése előtt, mikor a halálról beszélgetnek, azt mondja: "Maga jó
ember. Nincs mitől tartania". Hetekkel előbb már egyszer a had
nagy kezében volt, de az nem ismerte fel, ágrólszakadt, szeszesem
pész csavargónak nézte és mikor elengedte, a markába nyomott öt
pesót. Ne felejtsük el, Jézus azok számára igérte a mennyországot,
akik az éhezőknek enni, a szomjazóknak inni adnak. A "Stamboul
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Train" (magyar címe "Orientexpressz" lehetne) az Ostende-Isztam
bul-i nemzetközi expressz egy útját írja le, utasainak e párnapos
történetét. Az utasok között van dr. Czinner is, aki ötéves emigrá
ció után van útban hazafelé Belgrádba, ahol csak rá várnak, hogy
a készülő forradalom élére álljon. A felkelést azonban idő előtt ki
robbantották, és már elnyomták, mielőtt Czinner hazaérne. Bécsben
értesül erről; a legokosabb az lenne, ha visszafordulna. Számára
azonban már nincs értelme az életnek, és tovább megy, noha tudja,
hogy várják a határon. Abban reménykedik, hogy a tárgyaláson a
nemzetközi sajtó jelenlétében mondhatja el véleményét. De ez sem
sikerül, mert ügyét a szabadkai határállomás elhagyott várótermé
ben tárgyalják le, két véletlenül velesodródott útitársa jelenlétében,
akik egy kukkot sem értenek az egészből. Dr. Czinner mégis el
mondja védőbeszédét:

"Ön ezeket a kitüntetéseket hazája védelmében a háború alatt sze
rezte. Nekem nincsenek kitüntetéseim, mert túlságosan szeretem a hazá
mat. Nem akarok embereket megölni azért, mert szintén szeretik a ha
zájukat. Én nem új területekért harcolok, hanem egy új világért.' - Meg
akadt; itt nem volt hallgatóság, amely lelkesedést öntött volna bele, és
tudatára ébredt, mennyíre mesterkélten hangzottak szavai, amelyek sem
mit sem árultak el abból a nagy szeretetből és nagy gyűlöletből. ami
fűtötte őt. Szomorú és szép arcok vonultak el lelki szemei előtt, az alul
tápláltságtól soványan, időelőtt megöregedetten, a kétségbeesés rab
jaiként; emberek, akiket ismert, akiket kezelt és akiket nem tudott meg
menteni. Kaotikus világ volt, amely annyi nemességet hagyott kihaszná
latlanul, mialatt a pénzmágnásoknak és tiszteknek jól ment a sora. Azt
mondta: - ,Önöket arra rendeltek, hogy egy korhadt, igazságtalansággal
és zürzavarral teli világot támasszanak alá az olyan emberek számára,
mint Vuskovics, akik ellopják a szegények megtakarított pénzét, abból
tíz évig zabolátlan, jóllakott és ostoba életet élnek és a végén golyót rö
pítenek a fejükbe. És ennek ellenére azért fizetik önöket, hogy megvédjék
az egyetlen olyan rendszert, amely a hozzá hasonló embereket oltalmazza.
A kis tolvajokat felakasztják, a nagyok azonban palotákban élnek',"

Greene mélységes részvétet érez míndenkí iránt, aki olyan ci
vilizációban és olyan civilizáció miatt szenved, amely hűtlenné vált
azokhoz az alapokhoz, amelyekből kinőtt. Hitetlen, kiábrándult
szkeptikus világ veszi körül. Olyan világ, amely nemcsak kiűzetett

a paradicsomból, de kiűzte a maga köréből a paradicsom reménysé
gét is. Ez elé a világ elé, ennek talajtalanná vált emberei elé akar
tükröt tartani. . ..

Greene hősei, műveinek többségében, nem hívő emberek, vagy
legalábbis nem tulajdonítanak döntő fontosságot ennek a kérdés
nek. Ennek megfelelően magatartásukat az életben, az élet válsá
gos pillanataiban alkatuk, neveltségük, társadalmi környezetük ha
tározza meg. Ha kitölti életüket az, amivel foglalkoznak, pénzszer
zés, politika, művészet vagy éppen egy biztonságos otthon megte
remtése, akkor minden energiájukkal belevetik magukat és nem
gondolkoznak tovább. Ha nem tölti ki, akkor kiábrándulnak és léha
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vagy cinikus ember lesz belőlük. De bármelyik csoportba tartozza
nak is, a szenvedés és a halál úgy csap le rájuk, mint valami ret
tenetes, értelmetlen végzet, amellyel szemben, ha nem lehet kike
rülni, valami állati rémület keríti hatalmába és bénítja meg őket.

Egészen más a hívők helyzete, akiknek számára Isten, örökké
valóság, üdvösség és kárhozat megfogható realitások, és ezek vilá
gánál nézik és élik az életet, élvezik annak örömeit, viselik el szen
vedéseit. Jó és rossz, erény és bűn számukra világosan körvonalazott
fogalmak, és a halál nem az ember teljes és végleges megsemmisü
lése, hanem új élet kezdete. Mikor Greene róluk ír, akkor válik a
nem hívők számára a legnehezebben követhetővé. Sok róla írt kri
tika mutatja, hogy bizonyos elnézéssel kezelik a kísértés, bűn és
kegyelem világába tett kirándulásait, mint valami extravaganciát.
Annál érdekesebbé válik itt számunkra, katolikusok számára, akik
valóságosnak hisszük ezeket a dolgokat, és akik - mint Mauriac
írja a "Classiques du XXe siecle" sorozat Greene-kötetének elősza

vában - "ujra felfedezzük rajta keresztül a keresztény hitet". A
nagyobb nyomaték kedvéért ugyanott mégegyszer megismétli ezt a
mondatot, megállapítva Greene írásaíról, hogy azok, "sok katolikus
nak szolgálnak majd alkalmul, hogy ujra átgondolják hitüket."

Greene szermt a hívők helyzete ha lényegesen más is, azért
egyáltalán nem könnyű. Jellemző, hogy amíg nem-hívő hőseinek

túlvilági jövőjére vonatkozólag rendszerint van néhány vigasztaló,
reménytkeltő mondata, a hívők olyan ki úttalan konfliktusokba bo
nyolódnak, hogy emberi fogalmak szerint komolyan aggódnunk kell
lelkiüdvösségükért. Mintha példázni akarná a krísztusí mondást:
"Nagyobb az öröm a mennyek országában egyetlen megtérő bűnö

sön, mint kilencvenkilenc igazon".
Mi teszi a katolikus helyzetét olyan különösen nehézzé ? Min

denekelőtt az, hogy szabadsága még feltételesebb, mint a másoké.
Olyan törvények kötik, amelyek a nem-hívők számára ismeretlenek,
és bűnnek kell tartania olyan dolgokat js; amiket azok nem tarta
nak annak, esetleg meg sem értenék. ,,0 azonban nem katolikus.
Neki szereneséja van. Ö szabad" - mondja Louise vetélytársnőjéről,

férje kedveséről a "The Heart of the Matter"-ben.
A már idézett "The Power and the Glory" ("Hatalom és di

csőség" címmel magy. megj. 1947. Athenaeum) ennek a külőnleges

lelkiismereti kötöttségnek jellegzetes esetét mutatja be a mexikói
forradalom viharában hánykolóló és mindjobban elzüllő pap tör
ténetében. Becsvágyó, fényes karrierről ábrándozó pap volt még a
forradalom előtt s most rongyosan, piszkosan, pálinkával tartja a
lelket magában, faluról-falura vándorolva szelgáltatja ki a szentsé
geket, amelyekre önmagát már nem tartja méltónak. Hivatástudat
és a gőg különös keveréke vitte ebbe a helyzetbe, amelyből nem
tud már szabadulni, ha akar sem. A regény azzal kezdődik, hogy
mégis távozni akar, utolsóként a tartományból. Már csak a hajó in
dulására vár egy Ismerősénél. mikor egy parasztfiú jelentkezik ná
la, haldokló anyjához hívja, hat mérföldnyire onnét.
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" ; ; i Olyan lehetőség kínálkozott számára, amelyet nem volt szabad
elmulasztaní. Szomorúan mondta:

- Mindig így történik. Pontosan így.
- Nem futja ki az időből, ha nem akarja lekésni a hajót. (Ezt a

fogorvos mondja.)
- Már pedig le fogom késni. Az a sorsom, hogy lekéssem.
A bosszúságtól könnyen összerázkódott."

Hónapokkal később, mégegyszer adódik számára a menekülés
lehetősége, már túl is van a határon és ismét haldoklóhoz hívják
vissza, amikor azután sorsa beteljesedik. A katolikus alá kell, hogy
vesse magát Isten akaratának, úgy mintha a sajátja lenne. Itt jog
gal fel lehetne tenni a kérdést: hol marad akkor a szabadakarat.
Greene azonban - noha kétségkívül sokat vívódik ezzel a kérdés
sel - elég világosan megadja a választ, amikor a bűnnél élesen
érzékelteti, hogy egészen más azt tudatosan és akarattal magunkévá
tenni, és más azt - legalább is belsőleg - elutasítani, még akkor is,
ha gyengeségből esetleg el is követjük. Végső soron ez a "Hatalom
és dicsőség" névtelen papjának is a tragédiája. Úgy belekövesedett
már saját méltatlanságának tudatába, hogy el sem tudja képzelni.
hogy valaha is kieme1kedhet belőle. De hiányos képzettsége és a
kimerültség okozta eltompultság ellenére is tudatában van még hi
vatása nagyságának. Azt mondja:

" . .. nem sokat számít, hogy gyáva vagyok - és még sok egyéb.
Azért ugyanúgy az emberek szájába tehetem Istent és közölhetem velük
Isten bocsánatát. Még az sem jelentene sokat, ha az egyház mínden
papja olyan lenne, mínt én."

További nehézsége a katolikusnak, hogyan egyeztesse össze a
világban tapasztalható rengeteg szenvedést és igazságtalanságot Is
ten végtelen szeretetével. A "The Heart of the Matter"-ben, a re
gény főhőse, Scobie rendőrőrnagy jelen van egy csoport polgári be
teg átvételénél. Nyugatafrikában vagyunk a háború alatt. A bete
geket a szomszédos francia partokon halászták ki. Negyven napot
töltöttek egy mentőcsónakban, miután hajójukat tengeralattjáró
süllyesztette el. A partra hozottak között van egy hatéves kislány is.
A végét járja. Az átadó francia tiszt mondja el:

"A szüleí mind a ketten odavesztek. De nem tesz semmit. A gyerek
is meg fog halni.

Scobie utána nézett a betegszállítóknak, ahogy lassan felfelé mentek
a dombon, miközben csupasz lábuk gyengéden csattogott a földön. Arra
gondolt, hogy Pater BrOles minden leleményére szükség lenne ahhoz,
hogy erre magyarázátot lehessen találni. Nem arra, hogy a gyermek:
meghal - ezt nem kell magyarázni. Még a pogányok is tisztában voltak
azzal, hogy Isten szeretete korai halált jelenthet; de hogy a gyermeknek
negyven nappalt és negyven éjszakát a nyitott csónakban át kellett él
nie - ebben volt a kikutathatatlan rejtély: hogyan hozza ezt összhangba
az ember Isten szeretetével."

A "The Heart of the Matter" egyébként is Greene-nek az a
regénye, amelyben a katolikus magatartás legérzékenyebb pontja-
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ira tette a kezét. A regény címét szinte lehetetlen pontosan lefordí
tani: A dolgok veleje, a dolgok értelme, belső lényege, alapja ... A
regény - mint már említettük - az egyik nyugatafrikai angol gyar
maton játszódik. Főhőse, Scobie rendőrőrnagy, helyettes rendőrpa

rancsnok, tizenöt év óta él itt a trópuson. Annak idején felesége
kedvéért katolizált, és a hitet nem csak felületesen, hanem lényegé
ben is magáévá tette. Megfelelt egyszerű, jóindulatú, puritán ke
délyének. Egyetlen kislányuk otthon Angliában, apja távollétében
halt meg. Házasságuk elszürkült azóta. Scobie nem színes egyéniség,
de feleségét valami atyás gyengédséggel szereti, ez már alkatából
folyik. Végzetes tragédiája ott kezdődik, mikor a hajótörötteket át
veszi. Van közöttük egy fiatal asszony is, akit nászútján ért a sze
rencsétlenség, a férje odaveszett. Mikor a hordágyon áthozzák, esz
méletlenül is egy bélyegalbumot szorongat kezében, és ez a gyerekes
mozdulat váltja ki Scobie szárialmát. Felgyógyulása után is felkarol
ja a fiatalasszonyt, akivel szemben - úgy gondolja - valóban nem
érez mást, mint gondoskodó szeretetet. Csalókának bizonyuló hiede
lem. Egy trópusi estén, kint zuhog az eső, éppen ott van Helen-nél,
amikor az egyik tiszt becsípve bebocsátásért könyörög az asszony
barakkja előtt, de az kéri, hogy ne adjanak életjelt magukról.

"Ott állt szorosan Scobie-hoz símulva, keze a férfi csípőjén nyugo
dott. Míkor Bagster léptei elhaltak, felemelte száját és megcsókolták
egymást. Amit mindaketten biztonságnak tartottak, olyan ellenség álar
cának bizonyult, aki a barátság, bizalom és szánalom segítségével lát
munkához." .

Scobie életébe ezzel belépett a hazugság. Olyan felelősséget vál
lalt magára - mert ő ezt is elsősorban annak érzi - aminek kép
telen lesz eleget -tenni. Felesége éppen távol van, Délafrikában, de
a pletyka híre hazahozza. Ahelyett azonban, hogy megbeszélné fér
jével a dolgot, úgy tesz, mintha semmit sem tudna, -viszont erkölcsi
nyomást fejt ki rá, hogy együtt menjenek el áldozni. Scobie meg
próbál gyónni, de persze a legfontosabb, az erős fogadás hiányzik.
Úgy érzi, képtelen otthagyni Helent, aki egész elrontott életét rá
bízta, és akiért felelősséggel tartozik. De Louise-nak sem tudja meg
mondani az igazat, mert nem akar fájdalmat okozni neki. Inkább
vállalja a szentségtörő áldozást (ennek leírása egyik legdrámaibb
része a regénynek) az egyik oldalon, és a nem hívő Helen kegyetlen
szemrehányásait a másikon. Mert Helen nem kíméli. Egyik szenve
délyes vitájuk alkalmával hangzik el ez a párbeszéd:

..Minden reményt feladtam - mondotta Scobie.
- Mit akarsz ezzel mondani?
-Feladtam a [övőmet. A kárhozatba taszítottam magamat.
- Ne csinálj szinházat - kiáltotta az asszony. - Egyáltalán nem

is értem, mire gondolsz. Hiszen éppen az előbb meséltél nekem a jövőd

ről - hogy te leszel a rendőrparancsnok.

- En azonban az igazi jövőről beszélek - arról a jövőről, ami
örökké tart.

Az asszony erre ezt válaszolta:



~ Ha valamit gyűlölök benned, az a katolikus bigottságod. Azt hi
szem, ez abból ered, hogy valakinek olyan túlbuzgó felesége van. Az
egész csak csalás. Ha igazán hívő lennél, nem lennél rnost itt nálam.
~ Én azonban hiszek és mégis itt vagyok. - Zavartan folytatta: 

Nem tudom megmagyarázni, de így van. Mikor Pater Rank a legutóbb
a szentséggel a kezében az áldoztatórácshoz lépett ...

Helen nyersen és gúnyolódva szakította félbe:
- Ezt már mínd elmesélted nekem. Csak meg akarsz hatni. Való

jában épp oly kevéssé hiszel a pokolban, mint én.
A férfi megragadta a csuklójánál és dühösen szorította. Közben

kiabált:
- Igy nem szabadulsz tőlem. Én igazán hiszek; mondom neked. Hi

szem, hogy örökre kárhozott vagyok - hacsak valami csoda nem tör
ténik.Rendőrtisztvagyok. Tudom mit beszélek. Az, amit én tettem, rosz
szabb, mint a gyilkosság - az egy gyors tett, egy ütés, egy szúrás, egy
lövés és kész! Én azonban állandóan magammal vonszolom a romlá
somat. Itt hordom a szívemben. Nem szabadulok többé tőle."

Greene kegyetlen tárgyilagossággal vezet végig minket Scobie
egyre gyorsuló zuhanásán. Kétségbeesett igyekezetében, hogy fele
sége előtt eltitkolja, amit az úgy is tud már, Scobie hagyja, hogy
megzsarolják; ezzel hűtlen lesz rendőri tisztességéhez és végül bűn
részessé válik hüséges inasának meggyilkolásában is. Ez adja meg
az utolsó lökést régen érlelődő elhatározásaihoz, hogy öngyilkos
lesz, noha tudja, hogy ez a legsúlyosabb bűn, amit keresztény el
követhet. Elmélkedései során még az a képtelen gondolat is eszébe
jut, hogy végső soron Krisztus is öngyilkosságot követett el, hiszen
ember nem ölheti meg az Istent. Neki a maga elhatározásából kel
lett magát a keresztre szegeztetni. Végzetes tette előtt az utolsó
imája így hangzik:

"Istenem, egyedül én vagyok hibás, mert én kezdettől fogva tudtam,
mi forog kockán. Inkább Neked okoztam fájdalmat, mint Helennek
vagy a feleségemnek. mert látni nem; csak elképzelni tudom, hogyan
szenvedsz Te. De megvan a határa annak, amit elkövethetek Ellened 
vagy ellenük. Egyiket sem tudom kettőjük közül elhagyni, amíg élek;
de meg tudok halni és eltávolítani magamat életútjukból. Betegek rní
attam, és én meg tudom szerezni számukra a gyógyulást. És Te Uram,
Te is szenvedsz miattam. Nem tudlak továbbra is, hónapról-hónapra meg
bántani. Nem tudom elviselni a gondolatot, hogy Karácsonykor, a szüle
tésed napján odatérdeltek az oltár elé és testedet egy hazugság kedvéért
vegyem magamhoz. Nem vagyok rá képes. Számodra jobb lesz, ha egy
szersmindenkorra elveszítesz engem. Tudom, hogy mit teszek. Nem kö
nyörgök Irgalomért. Azon az úton vagyok, hogy magam adjam át maga
mat a kárhozatnak, bármit is jelentsen az. Vágyódtam a békére és soha
többé nem fogok már békét ismerni. Neked azonban meglesz a békéd,
ha eltávoledom Arcod elől. Akkor céltalan lesz felseperni a padlót, hogy
megtaláljanak engem, vagy a hegyek közt keresgélni utánam. Te, O Uram,
mindörökre elfelejthetsz engem."

Seobie öngyilkos lesz, de a regény nyitva hagyja - amint hogy
nyitva is kell hagynia -, a kérdést: elkárhozott-e valóban. Hiszen
mielőtt végleg elvesztette eszméletét, egy kétségbeesett kiáltás hagy
ta el ajkát: "Édes Istenem, szeret ..." de már nem tudta befejezni.
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Louise, aki minden buzgósága ellenére már eddig is meglehe
tősen gyengén vizsgázott katolikus lelkületből, a haláleset után
Pater Rank-kal beszélget és vigasztalást kér:

"Önnek életében igen sok vigasztalás jutott osztályrészül, Scobiené.
Most az ura az, aki vigasztalásra szorul.

- Ön is tud mindent róla, amit én tudok?
- Természetesen nem, Scobiené. Hiszen ön tizenöt évig élt vele há-

zasságban, nemde? A pap mindig csak a lényegtelen dolgokról tud.
- A lényegtelenekről ?
- Már úgy értem, a bűnökről - mondotta türelmetlenül. - Egyet-

len ember sem jön hozzánk azzal, hogy az erényeit gyónja meg.
" - Feltételezem, hogy tud Roltnéről (Helén asszonyneve). A legtöbb
ismerős tudott az ügyről. ...

- Szegény.
- Hogy-hogy szegény?
- Mélységes részvétet érzek minden boldog és tudatlan ember iránt,

aki közülünk valakivel gabalyodik bele egy ilyen helyzetbe.
- Henry rossz katolikus volt.
- Ez minden bizonnyal a légesztelenebb itélet, amit el lehet gon-

dolni - tiltakozott Pater Rank.
- f:s végül - ez a borzalmas cselekedet! Tudnia kellett, hogy ez

zel az örök kárhozatba rohant.
- Ö igen, azt túlságosan is jól tudta. Soha nem tartott sokat az ir

galomról - kivéve ha másokra vonatkozott.
- Nincs is értelme, hogy imádkozzunk érte ...
A pap itt összecsapta a naplót (Scobie naplója volt a kezében) és

mérgesen kiáltotta:
- Nagyon kérem önt, Scobiené, csak valahogy be ne képzelje magá

"nak, hogy ön - vagy akár én - valamit is tudunk Isten irgalmáról.
- Dehát az egyház azt tanitja ...
- Nagyon jól tudom mit tanít az egyház. Az egyház ismeri az ösz-

szes törvényeket. De nem tudja, mi játszódik le egyetlen egy embernek
is a szivében."

úgy tűnhetik, a kelleténél tovább időztünk ennél az egy re
génynél és a közölt részletek szokatlanul hosszúak. De szükség volt
rájuk, hogy az olvasó ízelítőt kapjon Greene jellemző és lélekelemző

módszeréből. Ű nem foglal állást sem hőse mellett, sem ellene. Csak
klinikai pontossággal leírja, mi megv végbe annak lelkében. És ez
a szenvtelen tárgyilagosság teszi minden alakját olyan hitelessé.

Scobie alakjával kapcsolatban felhozták ellene. hogy külőnleges

eset, ami már szinte a pszichopatológia körébe tartozik. Pedig egy
általában nem különleges, ha csak annyiban nem', hogy Scobie ha
lálosan komolyan vette nemcsak szenvedélyét - amit mellesleg a
szánalom és a helytelenül felfogott felelősségérzet is motivált - ha
nem hitének tanítását is a bűnről és kárhozatról. Komolyan vette
olyan mértékben, amilyen mértékben kevés katolikus szokta. Ezért
van igaza Mauriac-nak, hogy nem árt néha ujra átgondolni hitünket.
Más kérdés azután, hogy Scobie hitének és vallásos műveltségének

komoly hiányosságai voltak. Mintha soha nem hallott volna a szen
tek egyességéről és a gondviselésbe vetett bizalomról. Ez utóbbi volt
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bukásának legfőbb okozója: a bizalom hiánya. Minden kétségbeesés
nek és minden kétségbeesett cselekedetnek ez a forrása.

Greene, ha a hit, a bűn és az erény, a kísértés és a kegyelem
kérdéseiről ír, könyörtelen biztonsággal talál bele azokba a nehéz
ségekbe, amelyek a kereszténység kezdete óta foglalkoztatják az
emberiséget, és amelyekkel a jelek szerint maga Greene is küzd
még. Hogyan egyeztethető össze Isten végtelen szeretetével az örök
kárhozat, az alkatunkban, öröklött hajlamainkban és tudatalatti ösz
tönvilágunkban jelentkező eleve elrendeltség a szabadakarattal, mi
a rossz tényleges szerepe és jelentősége a teremtésben? Tudjuk, és
Greene is tudja, hogy ezekben a kérdésfeltevésekben mindig van
€gy adag antropomorfizmus, vagyis az Isten dolgainak emberi szem":
mel nézése. Másrészt azonban nem egészen jogtalan ez az antropo-

. morfizmus, hiszen a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten képére
és hasonlóságára teremtettünk. .

Nagyon foglalkoztatja Greene-t a kegyelem működésének prob
lémája. Kedves gondolata, hogy a kegyelem azzal szemben, aki il
bűn állapotában van, gyakran épp olyan módszerekkel jelentkezik,
mint a kísértő. Eleinte esetleg nagyon szerény. Megelégszik egy röp
imával, egy rövid felsóhajtással. Csak az a fontos számára, hogy
megvesse a lábát a lélekben, abban a reményben, hogy lassan majd
a birtokába veszi. A kegyelem azonkívül olyan is lehet, mint a fer
tőzés. Egy óvatlan pillanatban megkapja valaki, és ha azután el is
felejtette, váratlanul kivirul benne. Több regényében visszatérő mo
tivum ez, de a leghatározottabban talán a "The End of the Affair"
ben jelentkezik, amely szintén nehezebb fajsúlyú írásai közé tarto
zik. A cím ét ennek is nehéz lefordítani, miután az "affér" szó, an
golban szerelmi viszonyt, kalandot is jelent. "A kaland vége" lehet
ne talán a magyar cím.

A "The End of the Affair" nemcsak kegyelmi regény, de Greene
egyetlen nagy szerelmi regénye is, amely egy emésztő tüzű kapcso
lat történetét mondja el. Greene bizonyos gyanakvással nézi a sze
relmet, mert úgy érzi, az üdvösségnek nem előizét. csak látszatát
adhatja, kárhozatunkat ezzel szemben legalább is előmozdíthatja,

rnint azt Scobie esetében láttuk. Ugyanakkor felismeri benne azt a
poláris feszültséget, amit Isten az egész teremtett világba belehelye
zett, és amelynek emberi viszonylatban a szerelem a legmagasabb
rendű formája. Felette már csak az Isten iránt lángoló szeretet van,
de lehet, hogy lényegében az is ugyanannak az érzésnek tökéletessé
válása. "Az emberek egész életükön át szeretik Istent, anélkül, hogy
valaha is látták volna, nemde? - mondja Sarah, a regény hősnője.

"Igen - hangzik a válasz -, de az másfajta szeretet, mint a míenk."
- "Te, néha azt hiszem, nincs is másfajta."

A szerelemben kettős vonzás jut mindig szerephez. A modern
mélylélektan kielemezte, milyen döntő szerepe van egész életünkben
és magatartásunkban a tudatalatti ösztönalkatnak. Azt is megállapi
tották, hogy mindig az azonos, vagy hasonló ösztönalkatok vonzód
nak egymáshoz. Ugyanakkor mindenkiben él egy eszménykép, fel-



ruházva számtalan, belőle hiányzó jó tulajdonsággal, és tudatosan
afelé vonzódik, akiben felfedezi ezt az eszményképet. Ennek a két
féle vonzásnak következménye, hogy a szenvedélyes szerelem bár
mikor át tud csapni a szenvedélyes gyűlöletbe, mikor a másikban
a saját - tudatosan vagy tudat alatt - gyűlölt hiányosságait fedezi
fel. Ez egyik tragikus vonása a szerelemnek. A másik, hogy mint
minden nagy emberi fellángolás, a teljesség és végtelenség igényé
vellép fel, ugyanakkor véges és korlátok közé szorított világunkban
eleve beteljesületlenségre van kárhoztatva.

Greene a tőle megszekott kíméletlenséggel és szókimondással
meséli el nekünk egy ilyen végletek között hányódó, "vérremenő"

szenvedély történetét. Első személyben írt regény ez is, mint a
"Csendes amerikai". Az elbeszélő iró, Maurice Bendrix új regényé
hez anyaget gyüjtve ismerkedett meg Sarah-val, egy középszerű,

nyárspolgár állami tisztviselő feleségével, aki a végzete lesz. Két
év alatt végigjárják a szenvedély minden gyönyörét és poklát. Nem
törődnek a fejük felett zajló világháborúval sem, nem veszik figye
lembe a légiriadókat. Ekkor már a Vl bombákkal bombáznak a né
metek. Eppen együtt vannak Bendrix lakásán. A férfi kimegy egy
pillanatra és éppen ezalatt csapódik le a ház mellett egy bomba.
Az asszony kétségbeesetten kirohan; csak a férfi élettelenül kinyúló
karját látja egy ledőlt ajtó mögül. Visszamegy a szobába, és amit
soha életében még nem tett, imádkozni kezd, ahhoz az Istenhez,
akire eddig még csak nem is gondolt. Imája egyszerű: Inkább le
mondok róla egész életemre, csak add, hogy éljen. Röviddel ezután
megjelenik falfehéren a férfi. Eszméletre tért és kikászolódott az
ajtó alól. De Sarah-t most már köti a fogadalom; elmegy, hogy
soha többé vissza ne térjen. Eleinte nem akarja elhinni, hogy a férfi
nem volt halott, később pedig mennél inkább szabadulni akar hir
telen kisarjadt hitétől, annál inkább belemélyed. Bendrix kétségbe
esett harcot indít a vetélytárs ellen, azt hiszi, egy másik férfi ked
véért hagyta őt el Sarah. Kétségbeesése dühhé és gyülöletté fokozó
dik, mikor megtudja. hogy a vetélytárs, akire féltékeny volt, nem
más, mint Isten. Soha sem hitt benne, de most mégis gyűlölni kezdi,
és ezzel akaratlanul is megtette az első lépést Feléje. Sarah meghal,
Istennel kibékülve, és Bendrix most már a halottal folytatja néma
vitáit, A temetés után tudja meg Sarah édesanyjától, hogy az annak
idején férje tudtán kívül katolikusnak kereszteltette. meg Sarah-t.
..Mindig az volt a vágyam - mondja -, hogy egyszer hatni fog, mint
az oltás." Bendrix, aki egyedül tudja, hogy Sarah már hitoktatásra
járt, dühösen mondja, hogy "nem hatott", de tagadása egyre bi
zonytalanabbá válik.

A "The End of the Affair"-rel kapcsolatban egyik katolikus
kritikus azt a kifogást emelte, hogy Greene túlságosan nagy szere
pet juttat benne a csodás elemeknek. Valóban, Sarah megtérését és
halálát sok olyan esemény kíséri, amelyeket nemcsak Bendrix, de
az olvasó is nehezen tart hihetőnek. De Greene sem itt, sem más
regényeiben nem igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy "csoda" tör-
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tént. Amit viszont határozottan állít, az az, hogy ha valóságnak fo
gadjuk el a világban a rossznak, akisértőnek tevékenységét, semmi
okunk rá, hogy kétségbevonjuk a kegyelem hasonló, mindennapos
beleavatkozását életünkbe.

Már sokkal gondolkodóbba ejtőbbek lehetnek a már említett
Marcello Camilucci észrevételei. A neves katolikus kritikus úgy lát
ja, a Greene-i hősök lélektani szélsőségessége és helyzetük kiutta
Iansága az emberi személyiségnek eleve manicheista felfogásából
születik. E hősök személyiségének szabadsárta már születésükben el
romlott volt, mert a természet nyomta rá bélyegét. Eredeti helyze
tük megrontott logikajából pedig már nem tudnak menekülni, ha
csak nem a halál által. Nem kétséges, hogy Greene legtöbbet ezzel
a problémával viaskodik. Nem rontotta-e el az eredeti bűn olyan
mértékben az emberi természetet, hogy a maga erejéből semmire,
vagy csak nagyon kevésre képes? Továbbá, mi öröme lehet Isten
nek egy olyan teremtett világban, amelyben minden ennyire visz
szájára, az Ű szándékai ellenére fordul? És mi lesz azzal a sok em
berrel, aki végigéli 'életét anélkül, hogy valaha is találkoznék vele?

Greene gondolkodásában felfedezhetjük a keresztény mult leg
több nagy filozófiai vívódását, az augusztinizmust épp úgy. mint a
pelagianizmust és a protestantizmus predesztináció-hitét is. De szün
telenül keresi a rosszal szemben azt a végső katolikus állásnontot.
ami megnyugtatja őt. Minden bizonnyal meg is találta maid, és
megszűnik Jákobként viaskodni az angyallal. Akkor azonban - úP.y
lehet - nem ír majd többé regényeket. úgy, ahogy író hőse rnondia
a halott kedveshez szólva: "Amíg téged szerettelek, nem volt ked
vem enni, nem vágytam másik asszony után. De ha Öt szeretném.
akkor az Ö jelenléte nélkül már többé semmiben sem lelnék örö
met. Még a munkámat is feladnám, megszűnnék Maurice Bendrix
lenni. Sarah, én félek."



PILINSZKY JÁNOS VERSEI

KÉTFÉLE

Kétféle nap kétféleképp ragyog,
elárvulok, sötétedem a fényben,
köztem, s egy távol nádas rajz.a kiizt
mutál vékonyka földi jelenlétem.

A HARMADIK

Hármunk közül legmaradandóbb,
örökké fénykő ikonod,
örökké omló homokbuckád,
a legveszendőbb én vagyok.

EGY ARCKÉP ALA

Kihül a nap az alkonyi grafitban.
Társaságával, mélységeivel
a néma tenger arcomba világít.
öreg vagyok, nem hiszek semmiben.

Öreg vagyok, lerombolt arcomon
csupán a víz ijesztő pusztasága.
A szürkület gránitpora. Csupán
a pórusok brutális csipkefátyZa!

. Hullámverés - - aztán a puha éj
boldogtalan zajai. Vak rovar,
magam vagyok a rámsötétedő,

a világárva pakundekliban.

És egyedül a temetetlen ágyban.
És egyedül a párnáim között.
Magam vagyok az örökös

magányban.
Akár a víz. Akár az anyaföld.

AGONIA CHRISTIANA

Szellőivel, folyóival
oly messze még a virradat.
Felöltöm ingem és ruhánl.
Begombolom halálomat.

FÉLMULT

Megérkezik és megmered,
kWl a hamunéma falra:
egyetlen óriás ütés
a hold. Halálos csönd a maC/ja.

Összetöri az utakat,
összetöl'i a hold sütése.
És ketté tépi a falat.
Fehér zuhog a feketére.

Villámlik és villámlik és

villámlik a fekete nappal.
Fehér zuhog és fekete.
Fésülködöl a mágneses viharban.

Fésmködöl a fényes csendben,
a félmultnál is éberebb tükörben,

Fésülködöl tükörben szótlan,
akár egy üvegkoporsóban.

HIDEG SZÉL

l.akatlan kő, heve,' a hátam,
emlékek nélkül, nélkülem,
az évmilliók halott hamujában.

Hideg sul fujdoC/ál.
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"NGELA MAR GURUM TÖRTÉNETE
Lrta : Ijjas Antal

Nagyon ritkán vagyok csak képes magamról ími - most mégis meg
teszem. Mégpedjg valóban abból az okból, amit egyes multszázadí költnk
és elbeszélésírók írtak szerénykedve első művük előszavában: "Nem ad
tam volna közre, de barátaim s ismerőseim mégiscsak rábeszéltek ..."
A néhány hónappal ezelőtt ugyanezen oldalakon megjelent "A szőlöhegy

munkásaí« c. elbeszélésem kapcsán annyian és annyiszor kérdezték, mi
benne a valóság és mi a kölnött, hogy el kell mondanom a rnögötte lévő

másik történetet. Azt, ami valóban megtörtént. Mert persze - amint am
míndenloí tudja - én nem vagyok sem "aJngol", sem "világhírű" kato
Iítus író s a nyugatafríkaí néger államok egyikében sem jártam. Amde
mindezek ellenére a hŐ6nŐIn valóban élt s a történet, amit róla leírtam,
való; s az is való, hogy én magam találkeztam a Viviane King mintáját
jelentő néger Jánnyal. Nem ez volt az igazi neve, hanem a

MAR GURUM
'NGELA DJALIL

név állott névjegvén. 1934-ben, Rómában, a Piazza del Paradíso keskeny,
magas, négyszögű kútaknájában, a Campo dei Fiorihoz közeleső tipikus
Ids római terek egyikén laktam, az olcsó, magas, sötét kis Albergo del
Soleben. Ugyanott, ahol 'Ngela Djalil kisasszony. DjalH (Dzsaltl) az arab
vezetékneve volt. A 'Ngela: ez tulajdonrképpen Angela, a keresztény ke
resztneve, csakhogy a néger torok hajlik az ínyhangoknak és torokhan
goknak egyetlen hanggá összevontan szókezdő-mássalhangzöként való
használatára. Gurum: ez ősi berber-karthágói nyelven való személyneve
(pogány keresztneve) volt. A "Mar" pedig urnőt jelent az ősi sémi nyel
veken; s ha viselője nagyképű akar lenni, hát akkor hercegnőt is. De
fordításának elég ennyi: "Angela Dzsalil' és "Gurum kisasszony".

Tuniszi néger lány volt, illetőleg berber, illetőleg 80Mb is bizonyos
mértékig, Megpróbálom megmagyarázrit. A berberek (egy nem-néger,
pusztám sötétbarna-bőrú hamita nagynép) négyezer év óta őslakói Észak
afrikának: ez a szaharaí törzsük már a karthágói uralom idejében át
vette a karthágói nyelvet, később az arao hódítás után az arabot; vérük
viszont számlálatlan néger ősanyák során át lett teljessé, négerré, 'Ngela
tudta hogy néger, de büszkén vallotta magát berbernek, s egyik anya
nyelve az arab volt, a másik pedig még a régi berber-pun, amit az ÖBZ
szes berber törzsek előkelő-rétege afféle családi, otthont nyelvül hasz
nál még ma is. Kissé nehéz ezekhez a dolgokhoz európai fogalmakkal
közeliteni olyan kontinensen, ahol a legtöbb nép két-három fajtából szár
mazik és legalábbis két anyanyelve van.

Apja nagy magánvagyonú, gazdag törzsfő-utód volt, amilyen ezer
meg ezer van f':szakafrikában, ahol már akkor míndent át- meg átszőtt a
politika. Tunisz akkor teljesen francia birtok volt ugyan, de fennállott az a
lehetőség, hogy váratlanul Itáliáé lesz, igy hát apja őt nem Franciaország
ban, hanem Olaszországban neveltette. persze apácazárdában. 'Ngela nem
volt sem oly vakító egyéniség, mint amilyenné őt Viviane alakjában raj
zoltam, sem olyan azonnal lenyűgöző szépség, sem olyan szellem. De
azért volt olyan szép, elvan modern s szellemileg is olyan önálló és te
hetséges, hogy filmszínésznő szerétett volna lenni. Ez a valóságból ke
rült az elbeszélésbe. O maga tárgyalt erről a római fllmváros, aCinecitta
vezetőivel. Autója is volt, amit ott tárolt egy közeli zugban. Nohát nera
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éppen lulkszuslkocsi, hanem egy már haBmáJJtan vett ü,tött-,kopott kis
Lancía, annak is az a régi, kétszemélyes, torpedóalakú típusa.

Megvallom, nem éln hurcoltam Mabelt - alm nemlétező személyíség
- az éln "ltivénJhedt, ócska tragacsomonv (ami még ily szerény voltában
is: egy sohasem létezett tár:gy) , hanem 'N.ge1:a kásasszony engem. Mert
persze lehetetlen volt előbb-utóbb össze nem Ismerkednünk. Azért lakott
a szűk, sötét és olcsó kis Al!beIigo del Sole-ben, mert azért hosszan é1rnJi
Rómában, mégiscsak szállóban, autót venni, ha használtat is, autót tar
tani: azért mégiscsak érezhető kiadás még egy gazdag (s hozzá sokgye
rekes) és "előkelő" szahami berber családnak is. A filmszereplés meg
beszélései elég vOlllltatottan döcögtek. Mi pedig 'Ngela vörös kis torped
tragacsán ellőbb-utóbb bedöeögtük Rómát és egész környékét.

Rómát aZJt hiszem nem lett volna alkalmam annyira megísmernd
őnélküle. Felesbe álltuk a benzint és időről-időre szerényerr vendégül lát
tuk egymást ebédre vagy vacsorára valamelyik trattoríában. 'Ngela Djalil
Gurum kísasszonv nagyon rendes katolikus kislány volt, éln pedíg egy
készülő egyháztörténeti mű anyagát összeszedni mentem le s alíg mutat
tam többet vézna közéoískolás diáknál, azonkívül a világ l!eltielenrt:ékte
lenebb külsejű emberének tudtam magamat. Egészben véve furcsa fi gu";
rák lehettünk mi ketten ott. Együtt jártunk a San Pietro végteleniében;
a pápasírok szük grottáéban: galambok suhogó viharát röppentő római
tereken; a katakombák vtllanylárigsorú foly0s6i:n; Szent Pál és Szent Lő

rinc bazdlíkáíban: együtt álltunk életem egyik legnaavobb élménye, a
Lateráni bazilika Krísztus-mozaíkja előtt. Kiejtem magamban a nevét,
a San Pietro nei Vincoli-t látom s benne Míchelangelo Mózesének dü
hödt, fehér Iátományát, vagy a Vatikán múzeumának vél:ctelen terem- ás
folyosósorát, 'ahol az ember fásultan megy el, már egy Laokoon-csoport

.mellett is, s látom Tivolit, ahová Szerit Benedek nyomait megtalálni
rnentünk ki. ,,'Ntoniooz!" - mondta ő és a torkán a nevem vísszakanta
görögös alakját és néger módon elhullatta a szókezdő A-ját s majdnem
ugyanolyan torokhangon kezdődik, mínt az ővé. S látom a Piazza Spagna
trattoríáját, ahova még Goethe járt vacsorázni ; a Campagnát. l!:s azért
tudom. hogy éppúgy mínt én neki, ő is nekem köszönhétte Rómát, mert
azért Rómából éln "készültem" jobban.

Nem beszélgettünk olyan dolgokról, mínt amilyenekről a "Szőlőhegy

mUil'lJkásaiban" beszéltettem őt. Az olasz nyelv idegen és nehézIkes közeg
volt mind a kettőnknek. De azért mírit ahogyan az autónk kídöcögött
míndenüvé, ahová elterveltük, beszélgetésemkben is sokmindent megtud
tunk egymástól.

~n például tőle ilyeneket ! Me~utat egy csomó férryképfelvételt ha
zulról, a családjáról, apja tanyaépületeiről s ezeken át látok egy darab
modern Afrikát. A fényiképeket a nővére készítette, nála sokkal idősebb,

nagydarab kövér 'teremtés, egy a fővárosba, 'I'umiszba, ottani néger-arab
nalgykeres!kedőhöz férjhezmerut asszony. Mutat egy aorő, de megleoően

éles felvételt. Homokos tér lá,tszilk rajta, háttérben csíkos ponyvaernyók
aJla~t kávéházi terasz, előtte azok az óriási autóbuszok, amelyeknelk út
vonalai átháJózzák az egész sivatagot; s az utasok ezv csoportjában áll
'Nige,la is, mint nyurga kamaszléziy, pettyes fehér ruhában. amit emelget
karcsú térdei körül a szél, "I,rt szálltunIk á<t eITŐl az autóbuszről arra a
másikra, Tunisz felé" - magvarázza. Csak úgy szórakozottan megkér
dezem, hol. "Mateur!U - mondia Ő. De én véletJeniil tudom, hogy ez a
mai francía neve annak a Madaurának, ahol Szent A~oston, méa mielőtt

KaI1thá!!;óba került volna, hogy úgy mondiam, középískolai diák volt s
ahol egyáltaMban nem voIt szerit. l!:n sem vagyok az. óvatosan megnézem
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a karcsú térdeket, amelyeket körüIfújt a sivatag fONó szele ugyanabban
a városban, ahol Szent Agoston másfélezer évvel ezelőtt szívébe és vérébe
írta a berber és néger rabszolgalányok szépségét, s jobban megértem a
Konfessziók élő valóságát, mínt előzőleg három átolvasásakor !

O pedig ilyeneket tud meg tőlem: Felfedezzük egyantikváriumban
a legritkább és legbecsesebb könyvek egyikét. Az őskeresztény Szahara
atlasza az, mímden korok tudományosságának egyik legnagyobb dicsősége;

tizenöt-húsz szerzetestudós élt neki és halt bele - könyvtárak és a si
vatag porában - hogy feltárja azt az afrikai őskereszténységet, amely
Iehúzódott mélyen a Szahara kőzepéig s azon is délebbre. Megmutatom
neki - mert ha nem is Oxfordban doktoráltam, mint elbeszélésem
angol író-hőse, de mégiscsak történész vagyok és minél régibb va
lami, annál valöbb és élőbb vonásokat kap előttem azonnal - szóval
megmutatom neki Afrika Oskeresztény Atlaszában az ő törzsének óází
sait is és megsejttetem. micsoda rendkívüli a munka, amely ezt feltárta.
Megérti és először látom szemeiben a fekete gyémántkönnyek sötét vil
lanását a meghatottságtól.

Mi ezeréves multat emlegetünk. Ok négyezerre emlékeznek magukkal
kapcsolatban ... A szőlőhegy munkásairól szóló jézusi példabeszéd egyéb
ként nem kerűlt szóba köztünk.

Közben múlt az idő, november haladt már előre egyre jobban, én
egyre telibb lettem egyháztörténeti anyaggal és Róma-élménnyel, s amily
rnértékben telítődik az ember ilyesmivel idegenben, annál jobban nő a
honvágy, s fokozódik végre elviselhetetlenné. Hazulról is sürgettek és
egyre nehezebb volt hazulról pénzt kapni a már akkor is erős valutáris
vesztegzárakon át. A szabadságomat se hosszabbították meg már tovább.
Szóval nekem már haza kellett jönnöm. 'Ngela pedig fázott. November
ben már Róma is fagyos, kályha nélküli kőpadlós szobákban még nekünk
is vadhideg van. Hát még egy szahami berber-négernek ! 'Ngela fekete
barna bőre szürke meg kékesszürke lett s érdessé és durvává vált a hi
degtől. De az ő - mostmár láthatóan reménytelen ügye még húzódott,
ígyhát ő volt az, aki kikísért a Termíní pályaudvarra az éjszaka induló
dírettíssímohoz.

Még volt vagy jó két óránk, ígyhát beültünk a Café Terminibe, szem
közt a pályaudvarral. a világ egyik legsivárabb és legnagyobb kávé
házcsarnokába. Nyolcvantagú női zenekar volt szerződtetve Ausztrtából
ezekre a hónapokra ; ők játszottak az emelvényen; mostmár eszméletlen
né fáradtam és hevültem a fény és zene lávaömlésében. Ezzel búcsúzott
tőlem Róma. (Előzőleg még a késő délutánban együtt búcsúztunk el a
Szent Péter bazilikától, fenn az előcsarnok erkélyén a tízrnéteres apostol
szobroktól, sorra járva a kőgigászokat és megérintve őket. miközben kö
röskörűl egy csomó templomban széltak a harangok, a még olasz haran
gok közt is legrekedtebbek és legzőngétlenebbek: - a római haranáok !)
Itt és ebben a környezetben jöttünk rá, milyen jóbarátok voltunk s nem
csak megszerettük, de meg is szeletuk egymást s menmyíre hiányozni fo
gunk egymásnak mi ketten !

Mindezt persze nehéz volt egymásnak eldadognunk. s még nehezebb
lett volna valamiféle utat találni annak, hogy egváltalában valahol, vala
mikor és valamiért találkozhassunk még az életben. Hogv én elmerrlek
érte "jövőre" Tuniszba, le a Szaharáig. váltott autóbuszokkal 817, atyai
oázisokig ? Vagy ő eljőjjön. Budapestre? Vagy akár az, hogy Rómában
találkozhassunk mégegyszer ? Míndez értelmetlen volt. Nem is volt róla
szó, s eszünkbe se jutott, hogy találkozot, akármit megbeszéljünk. Egymás
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címét azért Ielírtuk. S kikisért mostmár az indulási csaonokba, a vo
nathoz.

Lefoglaltam a helyemet, ődöngtünk még egy darabig a gyorsvonati
kocsi mellett, pár percig csak, mert már az indulás felé közeledtek a
mutatók. S akkor - és ez volt az a gesztus, amellyel legközelebb jutot
tam hozzá -lehajoltam és megcsókoltam fahéjszínűés fahéjillatú kezét. S
akkor láttam másodszor a könnye villó fekete csillámait az arcában. All
tam a mozgó vonat ajtajában, ő pedig jött a kocsi mellett, ameddig le
hetett s egy szót ismételgetett, míg integetett.· Ezt. mondta - többször
egymás után, úgyhogy végül tisztán hallottam s meg tudtam jegyezni :....
"Uchijju ! Uchijju !" Nem is annyira berber, hanem inkább néger szónak
tünt föl előttem, sötét, nyers vijjogásával és torokból eitve ez is, mínt
egész beszédük. De azért a "ch"-ja egészen lágyan hangzik, majdnem
H-nak. Sokáig nem tudtam, mít jelent.

Akkor se tudtam, amikor 1938-ban levelezőlap-fényképetkaptam tőle

Karthágóból. Amatőr-felvétel volt - "A nővérem készítette rólam", írta
a hátlapra firkált pár soron, mintha am akarta volna vele kőzölní, hogy
nem férj, vőlegény vagy udvarló, aki lekapta, amint ott áll a lépcsői

mellett a Laviergeríe bíboros-építette katedrálísnak, amely viszont ott áll
a régi Karthágó fellegvár-hegyén, a Moloch hajdani dombján, ahol a
punok valamikor embereket áldoztak: gyermekeket sütöttek meg élve a
maguk vérengző, buja, falánk, vérivó isteneinek. Ahol azonban most
Krisztus dicsősége emelkedik.

A lépcsők és kőfalak mellett ő állt a képen, 'Ngela, Ez a sovány,
csúnya, fekete teremtés lenne 'Ngela Djalil Gurum kisasszony, a néha
oly ragyogónak tetszett aranybőrű szépség ? Milyen jó, hogy nem is be
széltem róla s írni sem írtam se róla, se neki, s hogy nem jön Pestre,
mindenki kinevetne ... A kép el is kallódott. 1940-ben pedig, már a vi
lágháború hullámtorlaszain áthányódott valahogyan egy néhánysoros Le
vele egy indiai leprakórházból. Akkor már apáca volt. Persze nem mi
attarn (ilyen és ekkora banalitást még valóság sem engedhetne meg ma
gának), hanem természetes utakon és módokon jött a megoldás és persze
természetfölöttieken is. S azok között, akikért imádkozik, tudtam, ott va
gyok én is. Különösen nehéz helyzetekben sokszor ajánlottam fel az ő

értem való imádságait magamért; a segítés majdnem míndíg gyors és
csodaszem volt. A néger lány keze, amit megcsókoltam, most leprásokat
ápolt. S egészen bizonyos, hogy el is kapta a leprát.

Akkor, amikor ezt a levelét megkaptam, már foglalkeztam annyit
biblikus és sémi-történeti tanulmányaimmal, hogy ismerjem utolsó, rej
télyes szavának jelentését. Mindenki, aki olvasta Arany és a magyar köl
tészet egyik legszebb versét, a "Családi kör"-t, emlékszik abból, hogy a
nagylány, a "legnagyobb s szebb, a hajnali csillag", hogyan érdeklődik

az esti tüzükhöz vetődött vén hadfitól a vőlegénye után: "Pirulva kér
dezi tőle - testvérbátyját ..." Nem mer vőlegényt vagy kedvest mondani,
tiszta lánynak csak testvérbátyja van; s körülbelül ez a lélektana arinak
az ősi előázsiai és északafrikai kulturterületnek is, ahol - a babiloni,
szír, egyiptomi, arab és berber világban - évezredele óta és mai is:
ugyanilyen szemérmesen "fivért" mond a lány a szeretett helyett, de kü
lönösen azt mondta az ősidőkben s az Enekek .Énckében éppúgy, rnínt
pl. a Damaszkusz-környéki nomád arab törzsek ünnepségein ma is így
nevezik azt, akit egy lány kedvel. Az :Énekek :Énekében és nagyjából ara
bul is: "uchi" ennek a megjelölése, egész pontosan "fivérem", s az
"uchijju" ennek, úgy sejtem, valami ősi pun-sémi változata lehet 'Ngela
Mar Gurum "i,gaz.i" családi anyanyelvén. Talán nem kell hangsúlyoznom,
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hogy velem kapcsolatban igazán azt jelentette, hogy úgy szeret abban a
pi11.a;natbarn, mintlhia fivére lennék. Valóban annyit jeleI1itett. Engem, a
még erre a szeretetre is méltatlan fehér férfirt, aki rómad időink aliatlt
kedves lettem nekí, S mirndaz, ami ezzel li szóvaJlkapcsolaltos, csak Las
san nőtt meg bennem. Néha éveken át vesztegelt, majd növekedésnek
indult, - tizenöt év is beletelt. hogy alíg emlegettem bárkínek is, ími
pedig közvétlenül róla nem írtarn. De belül egyre többet kÖSZÖI1ihettEIm
neki.

"Fivérem !" - kiáltja nekem Rómában a Termini pályaudvar indu
-lási csarnokában a rnozdony után csatolt gyorsvonati kocsi mellett föní
ciai ősnyelven egy berber-néger-arab Lány s a keze, amit megcsókolearn,
integet, s ezek a kezek és a könnyektöl még villogóbban égő fekete sze
mek bevtlágftják nekem később Afrilk,áJt Dakartól a Nilusdg, s Keletet
Alexandraától Damaszkuszíg, Mímdezt az Ó szünkévé fagyott sötétarany
arcából értettem meg. Egy idáig még meg nem jelent elbeszélésemben
őróla mdntáztam Szerit Agoston karthágói élettársát, gyermekének any
já.t, akiről oly páratlan bűnbánattal és szerétettel emlékezik meg, s aki
nek még a nevét is elrtiemeti oly gavalléros finomsággal, hogy csak az
Utolsó ltéleten tudjuk meg majd, ki volt, amikor egymás mellett fognalk:
ártani majd, ismét együtt, de immár Isten tökéletes szeretetében. Nő

alakok egész sorát míntáztam 'Ngela Mar Gurum sötétlő bőrű árnyéká
ról egy Szerit Pál-regényhez. 8 valami csepp vagy vonás, vagy ragyogás,
míndíg belekerül az övéből minden női arcba, báJl'lkirol ír"ok, hisz ez az
aranyszínű női alak úgy világít az emlékeímben, mínt valami aranyszí
nű váza, amelyen belül tűz ég.

S azután, hogy évek óta az az érzésem róla, hogy nem él, megírtam
őrt végre Vivíane King alakjában. De mílyen gyarló dolog volt ez így,
felékesíteni őt külsődleges díszekkel! Megtettem őt csodaszépnek. 
sokkal szebbnek, mint amilyen valójában volt; felruháztam őrt az érte
lern, akarat, szenvedély ízzásával: megtettem gazdagnak, luxusautó tu
lajdonosának, feldíszítettem ősí kovácsoltvas-ékszerekkel. Mindez azonban
milyen kevés és kicsdny annak, aki amije valóban volt, míndenét odaad
1Ja a mennyeí üdvösségért. 'Ngela Mar Gurum, aikinek igazi alakját végre
megírom. több Viviane Kingnél s való története is érdekesebb minden
költött történetnél. S befejezett történet, mert 'Ngela már Istennek an
gyala s az egek boldog berber hercegnője Mar Gurum !



ESZMÉK ~S TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Nemrégiben kiemeltem már két
tanulmányt aJbból a különszémból,
amelyet a f:ribotrngli katolíkus egye
tem hiilltudományd karának folyó
iralta, az Anima, a gerontológiának,
az öregséggel fQglalJkozó új tudo
mányágnak szemtelt. Az egyik az
öreg kor orvosa élettanát, a másik
a lélektanát világította meg. Egyik
tanulmánynak sem az volt azon
ban a célja, hogy csupán általános
ságban gyarapítsa ísmereteínket,
hanem elsősorban,hogy alapul szol
gáljon a lelkípésztonkodás számá
ra. Mondanom sem kell ugyanis,
hogy az átlagos életkor rníndenütt
megfjgyelhető emelkedése csak éle
sebben veti fel azokat ll. kérdéseket,
amelyek vallási szempontból eddig
sem voltak közömbösek.

Ezeknek a kérdéseknek új·ból va
ló megfogalmazása annál fontosabb
- rnutat rá egy további tanulmény
ban Josef Scheuber prelátus" a
churí szerndnáríum régense -, mert
amíg az állam és a szociális bizto
sítás egyre hatásosabb és átfogóbb
intézkedésekkel segít,i elő az öve
gek anyagi-testi jóíétét, addig az
idős korosztályok lelki gondozásá
ban meglehetős elmaradást észlel
hetünk. Ennek az elmaradásnak
megvannak az okai, vagy látszóla
gos okai is. Sok lelkipásztor véle
kedik úgy, hogy a fiata.lokmák na
gyobb szükségük van tanácsra és
vezetésre, mínt az öregeknek. A
fiatalok, úgymond, kevés tapaszta
lattal bírnak, nem látják meg a
buktatókat és szakadékokat. ame
lyek reájuk leselkednek, az öregek
viszont, akik már sok míndenen
k€lreSztülmentek, maguktól is meg
ItaMlihatj.ák a helyes utat, v1agy visz
sza tudnak találni oda. Amellett a
fiatalok könnyebben is betolvásol«
haták, rnínt az öregek,aJkiilll: rend
szerint makacsole s még a szemlá
tomást helytelen vágányról is ne
hezen engedák eltéríten! magukat,
ha már hozzászoktak. F,iatalaJbb ""fl.
pok hivatkoznak arra, hogy. az öre-

gek többnyire bizalmaitlJairrok irán
tuk, míéra ne törödnének tehát a
fíatalokkal, a1kiJkik:el kölcsönösen
jobban megértiik egymást. Az öre
,gek amúgyis kevésbé fogékonya!k:
a jelennek problémái iránt, nem
várható tőlük, hogy termékeny in
dításokkal álljanak elő, s az sem
lényegtelen, hogy ők már kiszaka
dóban vannak, a "nyájból". A ve
lük való fogíalatosság is jóval kö
rülrnényesebb, ment az öregek nín
csenek tisztában az idő értékével :
locsognak, mesélnek, Soheuber sem
tagadja, hogy sok ebben az igaz
ság, mégis az a nézete, hogy az öre
gek lelki gondozásának elmélyítése
sokkal sürgetőbb, áldásosabb és
ígéretesebb. ITün'Í álitalában gondol
ják.

Ha magas hegységberrkapaszko
dunk fölfelé - írja Scheuber -,
gyakran tapasztaljuk, hogy az utol

.só szakasz a legmeredekebb és a
legveszélyesebb. Az öregedés folya
matát is hegymászáshoz hasonlít
hat juk, mikor is a csúcsot elérve
bezártrl a földí élet s megnyfldk az
örökkévalóság, S kétségtelen, hogy
ezen a meredek végső szakaszon
vian legnagyobb szükség a vezetés
re. Sajátos vétkekkel és kísértések
kel kell megküzdenlök az öregek
nek, arnilyen a kedélytelenség és
elkeseredés, a bízalrnaelanság Isten
iránt, a türelmetlenség és szerétet
lenség, a földiekhez való ragaszko
dás, sőt még az élvezethajhászás is.
KeH, hogy a pap melléjűk álljon,
főleg a gyónásban és betegség ese
m. S az egészen fiatal pap is meg
nY€l'heti bizalmukat, ha látják raj
ta" hogy az Üdvözítő nevében mmrt
segítő és vígasztaló közeledik hoz
zájuk. Mert nincs lelki km, amely
mdatt többet és, gyakrabban szen
vednének az Öirelgek, mínt az elha
gyottság érzése, s amire áhítoznak:
az ígazi szerétet.

AI1IIl1a:k a körülménynek tehát,
hogy a fiatalságnak nagyobb az
ígéretessége és a varázsa, nem '8'7.3-
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bad elriasztania a papot az öregek
lelJki gondozásától. Nemcsak' azért
nem, mert apapnalk különös kül
detése van azokhoz, akiket rnegpró
báltatások, szenvedések, megszé
gyenítések és alábecsülések sujta
nak, hanem mert a magas korbaill
is megtalálhatók az értékek, ame
lyeket felszínre kell hozni. Itt van
míndjárt a jóság, amely különösen
együttjár az öregséggel. Hányszor
tapasztaljuk, hogy a gyermekek,
akiknek ösztönös megérzéseik van
nak, jobban ragaszkodnak nagyszü
leikhez, mint aszüleikhez ? Akad
nak példás öregek, akiknek tisztult
erkölcsiségét a pap is mintául ve
heti. Vannak öregek, akik felisme
rik és átéllik azt a hivatásukat,
amelyről a Szeritírás oly sűrűn be
szél, azt nevezetesen, hogy nem egy
tekintetben utat mutassanak a fia
taloknak Keresztény felfogás sze
rínt egyébként is' különős becsülés
és tisztelet Illeti az öregeket. Nem
csak esetleges érdemeik, hanem a
nagy ajándékok míatt is, amelyek
re Isten találta méltónak öket.
Egyebekről nem beszélve, már ma
ga a hosszú élet is nagy kegyelem,
mert sokoldalú tevékenységet tett
lehetövé és tömegesen nyujtott al
kalmat a jónak cselekvésére.

*
Nem érhetjük be természetesen

azzal, hogy csupán türelemre és
szeretetre sarkaűliuk az öregek irá
nyában a papokat és a hozzátarto
zókat. Meg kell küzdenünk a meg
oldásra vagy feloldásra váró ne-

. hézségekíkel is. Ebből indul ki
Franz Solan kapucinus tartomány
fónők az öregek gyóntatásáról írt
tanulmányában.

·Amire mindenekelőtt törekedni
kell, az öregek lelki összehangolása
adott helyzetük!ke1. Közismert, hogy
az öregek koncentrált módon fog
lalkoznak önmagukkal s ez az 00
magukkal való foglalkozás olykor
már szembetűnő önzéssé fajul,
'amely súlyos próbára teszi környe
zetüket is, meg gyÓl1tat6juikat is.
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Nem vitás, hogy ezt a túlfokozott
és veszélyes én-központíságot több
nyire az elmagányosodás kegyetlen
ténye váltja ki. Az öreg ember ko
ponsók között vándorol előre. Mi
helyt meghaltak az ember szüleí,
az ember maga is öreg. Utána már
egyre több kortárs távozik mellőle

s egyszerre csak ott áll magányo
san egy olyan nemzedék közepette,
amely más körülmények között
nőtt fel s amelynek nézetei és szo
kásaí idegenek tőle. Bizonyos lelkí
merevség válik rajta úrrá, ami gá
tolja abban, hogy megértse és szí
vesen fogadja az újat. Az elutasítás
mögé mind több előitélet gyülem
lik össze, ami így együttesen nem
ritkán valami sötét daccá és foly
tonos duzzogássá alakul. Ez is hát
tere lehet az öregkori iszákosság
nak és civakodásnak, irigységnek
és fukarságnak, rnélabúnakés élet
undortg menő depressziónak. Ami
itt főleg a papra hárul, hogy M
emelje magányosságukból ezeket az
öregeket abba a boldogító kettős

ségbe és megnlet barátságba, amely
a lélek és az Isten között szövőd

hetik.
Megpróbáltatás az öregek szá

mára a testi erejük áLlandó hanyat
lása is. Érdeklődésük és panaszaik
szinte szükségszerűen egészségi 00
jaikra terelődnek. .A gyóntatónak
kell rávezetrue őket arra a helyes
magatartásra, amikor a fájdalma-'

·kart és a majdani végső feloszlást
már nem csupán elszenvedik és tu
domásul veszik, hanem magától ér
tetődő és Istentől elrendelt folya
rnatnak tekintik. Úgy, ahogy Szent
Péter cselekedte: "Biztos vagyok
abban, hogy sátorom lebontáJsa ha
marosan 'bekövetkeztk." Beléjük
kell önteni és meg kell bennük erő

síteni a mezzyőződést, hogy Isten
akkor fogadia be őket a boldog
örökkévalóságba, ha örömteli hirttel
néznek földi elrnúlásuk elé.

Ha az ember folyvást csak a sa
ját bajaival gyötcr.-ődik, kihat ez a
jellemére is. Gyermekes makacsság
és lompos kedvetlenség, a hallás és



a látás romlásával párhuzamosan
mélyülö, már-már beteges bizalmat
lanság, amely üldözési máníává fo
Jmzódhatik, kisebbrendűségi érzés,
csip-csup dolgok magasra értékelé
se s ugyanakkor lényeges dolgok
alábecsülése - mínd olyan jelen
ségek, amelyek az öregeknél gyak
ran megfigyelhetők. Tüneti keze
léssel kevésre jutunk. Az okos
gyóntatónak a forrásig kell lenyúl
nia. Mint Solan kifejti, a fizikai és
a pszichikai merevséget kell első

sorban feloldani, aminek legbizto
sabb módja, hogy megpróbáljuk
rávezetni őket az őszinte önisme
retre és helyzetismer.etre, ezzel
könnyebbé tenni és lélekben is el
fogadtatni velük az elkerülhetetlen
abkalmazkodást, At kell éreztetni
velük Newman igazságát: "Nincs
vonzóbb otthon, mínt az, ahol az
öregek szellemileg nem meszesed
nek el."

Az önmagukkal való foglalkozás
mellett túlzottan szeletak foglalkez
ni az öregek a közvetlen környeze
tükkel, annál is inkább, mert testi
és lelki törődöttségüle miatt egyre
nagyobb fü~gésbe kerülnek vele.
Miután a legtöbben közülük nagy
szülők is, már ebből kifolyóan sű

run támadhatnak ütközéseik a leg
közelebbi hozzátartozóikkal. Elva
kult szerétetük az unokák iránt,
akik napsugarat és örömet visznek
életükbe, azoknak sokszor megoko
latlan pártolása a szülőkkel szem
ben, tragikussá élezheti ki az

"amúgyis meglévő nehézségeket. Ha
pedig a nagvszülők még rá is szo
rulnak arra, hogy keményen dol
gozó gyermekeik tartsák el őket, a
légkör egyenesen elviselhetetlenné
válhat. Lelkipásztorok nem egyszer
kénytelenek megállapítani, hogy a
nagyszülők háttérbe szorítását ép
pen az a keserű tény hozza magá
val, hogy valóban zavarják a szű

kebb család békességét. Az okos
gyootató ezen a téren is rengeteg
jót tehet. Ha együttérzéssel és tü
relemmel hallgatja meg az öregek
panaszabt, míndiárt rá fog jönni ar-

ra is, hogy mdlyen irányba kell for
dítani őkert. Szükséghez képest be
szélhet a pap a családtagokkal is,
akiket talán nem is olyan nehéz
megjgyőzni arról, hogy egészen apró
figyelmességekkel - jobb cigaret
ta, kávé, cukorka -, jelentéktelen
áldozatokkal rnennyire megjavít
hatnák az otthon életét.

A helyzettel való megbékéltetés
mellett kífeiezetten a gyóntatóra
vár az a feladat, amelyet Solan "a
mult feldolgoztanásának' nevez.
Éber lelkiismeretű, vallásos öregek
gyakran szerivednek a mult juk
kellemetlen emlékei míatt, Korábbi
bűneik és botlásaik egyenesen ül
dözhetik és kínozhatják őket. Ilye
nek elsősorban az igazságosság el
len elkövetett vétségek, amelyek
nek jóvátételére az öreg ember nem
is lát már módot, Amiről többnyi
re szó van: rendezetlen pénzügyek,
titokban maradt sikkasztások, el
kallódott, l"OSSZ útra tévedt gyer
mekek, akiknek nevelését minden
bizonnyal elhanvagolták, szomszé
dok és ismerősök jó hírének alá
ásása, máig tartó gyülölségek. A
másik ilyen csoportot a szekszuális
kisíklások . teszik, házasságon belül
és kívül. Az emberiTéleknek ebbe
az ónos mélvébe igazán csak a
gyóntató tekinthet be és csakis ő

magyarázhatja meg hitelt érdern
lően az erkölcsi megítélésnek azt az
alapelvét. hogy Isten és a lelkiis
meret előtt sohasem a mai, hanem
az aikkor bírtokolt feldsmerések az
Irányadók. A gyóntató Igazíthat el
a jó",Mételek és vísszaiuttatások
lehetőséeeí felől is, figyelemmel a
morálteolöeía tanításaim. Mindany
nyiszor pedíg a bűnök és kísértések
ellenében ő Idézheti fe:l hatásosav
a jó Pásztor alak; át, aki könyörü
letes szeretetteI keresi meg elve
szett juhait, Neki, a gyóntatónak
kell utalnia Jézus gyöngéd odahaj
lására a bűnösökhöz és várnosok
hoz, hogy azután kellő előkészítés

sel alapos életgyónás útján végkép
megszüntesse a kétségeket és a lel
kíismeretfurdalásokat.
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A muLt jótékony feldolgoztetása
azonban - folytatja Solan - nem
állhat meg a kellemetlen emlékek
leküzdésénél. Ugyanígy cél, hogy az
öregek pozitív öI'Ömőket is merít
senek a multból. Az, hogy gyerme
keik és unokáíg lehettek, magában
is hatalmas fénysav a naplementí
égen. S ahol még a hitves is él, aJki
vel a keserűségek mellett annyi kő

zös örömük is volt, ott ennek a
lelki, egységnek megnövekedése, át
érzése és tudatosítása a legmeghít
tebb örömök forrásává váLik. A ré
gebben betöltöbt munkakörrel kap
csólatban is akadnak üdítő emlé
kek, derűs mozzanatok, amelyeket
a fiatalok is szívesen meghallgat
nak, főleg ha az öregek nem esnek
bele abba "az öregkori gyöngeség
nek számító hibába, hogy túlságo
san ki akarják emelni a saját fon
tesságaskat. Röviden tehát, meglát
ni a szepet az elmult életben, meg
becsülni' a kapott jókat és kegyel
meket: ez az öregségben az egyik
legnagyobb érték, amelynek meg
szerzését elő kell segítenünk. S meg
kell nyíeni az öregek szemét arra
is, hogy csodálni tudják az isteni
gondviselést, amely alkanyaxgá
solkioo'l: egyenes utat, a ,,'kövekből

kenyeret", a szomorúságból oly sok
szor örömet falmsZltott. Há azután
így minden megpróbáltatásában a
kegyelmet is felidézi az öveg em
ber, aikkor majd szívvel-lélekkel
köszönetet tud mondani Istennek
mindenegyes napért, ami még fenn
maradt neki, s ahelyett, hogy élete
utolsó szakaszát csüggetegen, sóha
jok közt morzsolgatná, felernest fő

vel s azzal a vígasztaló érzéssel
lépked tovább, hogy tőle telően

igyekezett helyrehozni mindazt,
amit elhibázott korábbi életében.

Ugyanakkor pedig fellkészül a kö
zelgő örökkévalóságra is. Ez a fel
készülés és a pap részéről való elő

készítés annyira természetes ebben
a ikorban - jegyzi meg Solan -,
hogy csupán a teljesség kedvéért
emlékezik meg r611a. Mindenesetre
hasZll101S1a1Il jár el a pap, ha három
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dologra feMeti a súlyt. Az egyik az
Istennek, a másdk az ítéletnek, a
harmadik a túlvilági boldo~álgJrualk

helyes felfogása. Egyiket illetően se
érje be a merő álitaláiIlosságok1m1,
hanem nyujtsen bizonyos dogmatt
kai alapismereteket is. Különösen
fontos annak megértetése. hogy a
keresztény léleknek nincs miért
rettegnie az itélettől s még kevésbé
szabtad kétségbeesníe. Ha már a ta
pasztaht idős ember is megértöbb
és elnézőbb módon vélelked~k, mint
é}z összefüggéseket kevésbé látó fia
talok, mermyível jóságosabb és
könyörületesebb kell, hogy legyen
Isten, aJki mindenről tud és min
dent egyszerre áttekínt.

Ilyen vezetéssel érheti el a pap 
fejezi be Solan -, hogy megörege
dett hívei osztályosaí lesznek La
cordaire élményének, aki három
évvel halála előtt ezeket a sorokat
vetette papírra: "Én,em a kort. Tes
tem és érzékeléseim aláhanyabla
nak. Lelkem azonban úgy emefke
d.ik e romok fölé, mint a napfény,
amely beragyogia a szétesett temp
lom magas oszlopait."

*
Valljuk be nyíkten: ha már álta

lában sem könnyű bánni az öre
gekkel, akkor az idősebb és idős

nők lellki gondozása éppenséggel
nem tartozik a kedvelt feladatak
köre. Eva Firkei ílrja ezt, aki OIrVOSi
mínőségében nyúl hozzá a kérdés
hez. Több okát látja a húzódozás
nak. Együk a sokat emlegetett "vén- .
asszonyos j ámborkodás" , amelynek
egyes megnyílvántrlásaí inkább ri
asztják, mínt vonzzák a megfigye
lőt. A másik az öregek tiszteletének
megfogyatkozása, amit a technikai
civilizáció hozotit magával, A mai
v.i1ág ugyanis fokozott mértékben
hajlamos arra, hogy fölöslegesnek,
"hulladékany'agnaik" tekin tse am,
akí koránál vagy törődöttségénél

fogva kiesett a munkafolyamatból,
Papoktól is hallani: "a vaUás nem
csak az öregasszonyok ügye." A
harmadik ok Fírkel szerint a koros



nők ,rendkí~i érzéIkenYSlége, ami
vel jobban prólbára teszik ember
társaik szerétetét és türelmét, mént
a férfiaik.

A nő öregedése - álilapíJtj'a meg
Firkel - három szakaszban megy
végbe, Az elsőt csak maga az érde
kelt veszi észre, kömyezetemít sem
tud róla. A második szakasz akkor
követikezik be, amiJkor mások is
meglátják a váítozást, az ő szem
szögiiíkMI nézve: a hanyatlást. A
harmadák szakaszt inkább csak a
kivülállók ismerik föl. A legfájdal
masabb kétségkívül az első szakasz,
amely vadamíkor a negyvenes, évek
ben kezdődik. Ezért van, hogy a
neurózísok is főleg ebben a korballl
lépnek elő. A nő hírtelen rájön,
hogy nem árad belőle semmiféle
"fluidum", csupán csak azért, mert
valahol megjelenik Ehelyett a ké
pességeit. munkában f'elmutatott si
k€T'€ÓJt, jó hírét dícsérik Testi ba
jok is beáldhatnak már' ebben az
időben: asztma, tüdőtágulás, szív
zavarok. Rendszerína azonballl nem
ezek váltják ki benne az öregedés
ijesztő vagy kínos élményét, hanem
egészen apró kellemetlenségek: a
meg:fIgyelőiképesség csökkenése, a
szemüveg viselésének kényszerűsé

ge, a rövidebb és kevésbé mély aJI
vás, elég gyakran a hamis fogsor
és hasonló dolgok. Egyelőlle még
inkább "figy1elmezt€ltések", de annáll
nyugtal'alll,itóblbalk. Mimd gyakrab
ban merül fel tudatában a "volt"
szó. Húszéves korában mínden nő

azt hiszi, hogy csaklis ő van a vi
lágon, harmincéves korában asszo
nyokat fedez fel maga körül, negy
venéves korában fíatal leányokat,
akik felnéznek reá. A fialtal leámvok
..e'bűvölőek", ő maga azonban "tisz.
teletreméltó". Az 50 felé közeledő

J1Ő rendszerint igyelkszilk bébeszélni
magának, hogy örüű, amiért nyu
galmat élvezhet. Ez azonban nem
igaz - mondja Fmkel - s annáll
többet fog szenvednd, mínél ink·ább
el akarja hitetni magával.

így jultulllk el a Illő számára rend
kívül for-tos szakaszhoz. amelyet a

változás érveinek nevezünk, MaigM;
ezt az áhlapotot az egészséges em
ber betegségének tekinthetjük
írjlll Fi~kel -, mert eJ!kerü·lihetetlen
a női sorsban, A!ki pedig a változás
éveinek f.izjJkai viharait maga is
úrgytudja felfogni, miJnt újabb,
gazdagabb emberség tavaszi zúgá
sát, az lényegesen hamarabb fölébe
is tud kerekedni életkora szeszélyes
keűlemetlenségeínek, Éppen ezért
kellene kívánnunk, hogy a lelki
pásztor se feledkezzék meg aITól,
hogy a legtöbb nőt éppen ez az idő

szak vezetheti rá önmagának felfe
dezésére. "Ne mondd a kőnek: ,szét
porladsz', amilkor Ikris,tállyá érik"
- olvassuk egy költőnél. A változás
éveineik bátor átvészelése ajándé
kozhatja meg a nőt azzal a ből

esességgel, amelynek bírtokában a
szenvedés sem ellenség többé, az
odaadás, a szolgálat, az ajándéko
zás pedig a legmélyebb öröm. Fel
tételezve aszelIemi f'nlsseséget,
egyébként sem képzelhető olyan
életkor, amely mások boldogságá
nak szemlélésében és előmozdításá

ban új élettartaimat ne nyerhetne,
Csak attól óvakodjunk - figyel
meztet Firkel -, hogy ezt az el
veszett pozíciók pótlékának szán
juk Személyíségünket kell médsze
résen és tudatosan odáig fejleszte
nünk, hogy meglássa és vállalja új
feladatait. A lelkiatya tapintatos se
gítsége sokat tehet ebben az irány
ban. Míndenekelőtt azzal, hogy
megviJágítja és felismerteti az ön
álló személyíség értékét.

Minden idősebb embernek, kü
lőnösen a nőnek, elő kell készülnie
a magányosság élményére. Megrá
zó, hogy még vallásos asszonyok is,
ha özvegységre jutnak, mennyíre
úgy érzik, hogy az egész világ sírba
süllyedt a férjükkel. Mintha a há
zasság szentsége utolsó morzsáíg
felemésztette volna vallásos hitü-

. ket. S nem egy esetben túlságosan
is hosszú ideig tart, amíg az özve
gyi fájdalmak kitombólják magu
kat. Hibát követhetünk el ilyenkor
azzal is - állapítja meg Firkel -,
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hogy újbó'! és újbó'! míndíg csak a
vallás vigasztalásával közelítünk a
szerencsétlen lelkekhez. Viharos
reakciot válthatunk ki vele, amely
dac formájában még akkor is tart,
amikor a magányosságot az özvegy
már sokkal elviselhetőbbnek talál
ja. Ö úgy tapasztalta - írja Firkel
-, hogy kezdetben csak más öz
vegyek tudnak valamelyest meg
nyugtatcan hatni az új özvegyre,
sokkal eredményesebben, mint a
pap vagy a férjes barátnők. A lel
Itipásztornak tehát, amennyire csak
teheti s amennyiben szüksége mu
tatkozík, igyekeznie kellene meg
felelő társaságot szerezni számára.

Míndenesetre az a mód, ahogyan
a nő feldolgozta magában az öreg
ség második szakaszát, nagyjában
meghatározza további életét is. Ha
kudarcot vallott ebben a munká
ban, akkor csaknem bizonyos, hogy
azzá a cseppet sem rokonszenves
tipussá torzul, akinek minden gon
dolata a saját énje körül forog s
akinél az Istennel való kapcsolat
is csupán az önnön képéhez keret.
Az öregségnek erre a harmadik
szakaszára végérvényesen rányom
ják bélyegüket a krónikus szenve
dések: anyagcserezavarok, köszvény
és cukorbaj, reumatikus és vérke
ringési betegségek. Romlik a látás
és a hallás, lassúbbodik a rnozgás. A
fiatalok nem viszik már szívesen
magukkal. Jelentkeznek egyéb ne
hézségek is. Eredeti rossz hajla
mok, ösztönös magatartások foko
zott mértékben,' gátlástalanabbul
léphetnek elő. Az aggályos nő még
aggályosabbá, a fukar még fuka
rabbá, a féltékeny még féltékenyeb
bé válik. Látóköre is beszűkül, nem
tud túltelkinteni a közvetlen adott
ságokon. Az agyat támadó mesze
sedések csökkentik a figyelőképes

séget és kíhazvásokat okoznak az
emlékezetben. Legtöbbször a szel
lemi és testi erők ilyen hanyatlása
váltja ki azt a fontoskodó körül
ményességet is, ami annyira terhes
a hozzátartozókra.
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Világos, hogy a jótékony segítés
nek és beavatkozásnak rengeteg te
re nyílik itt. A lelkipásztor egyik
legfőbb feladata, hogy intse és ne
velje őket az igazi vallásosságra, a
valóban katolikus szellemre, amely
az embert akkor is boldoggá teheti,
ha kora már észrevehetően korlá
tokat szab tevékenységének. Annál
szükségesebb ez, mert a plebánia
életében vannak templomi és E'~"éb

teendők, amelyekben főleg az ilyen
korú nők segítségére számíthat a
pap, hiszen a fiatalabb családtagok
százfelé el vannak foglalva. A lel
kipásztornak azon kell fáradoznia
- hangoztatja Firkel -, hogy meg
láttassa és megértesse mind az ér
dekeltekkel, mind a környezetükkel
az öregség méltóságát. Ez a méltó
ság kívánja meg, hogy az öreg nő,

aki amúgyis kénytelen elszakadni
a világ hivságos és felületi dolgai
tól, a vallási erőforrásokra támasz
kodva elevenen tanúsítsa példájá
val a lelki és szellemi javak érté
két a fiatalok előtt.

Célokat persze kőnnyű kitűzni,

de .nem olyan könnyű megvalósíta
ni. Már a megközelítésük is sok ál
dozatosságot, gyöngédséget és türel
met igényel. Idős nők sűrűn pa
naszkodnak amiatt, hogy a lelki
atya "röviden" elintézi őket. Pe
dig ha igaz is, hogy belső konflik
tusaik, hibáik és p"önl!esé<1.eik több
nyire lappáliák, éppen az ilyenek
járnak együtt korukkal és állapo
tukkal. Gyónásaik talán sematiku
san, ódon imakönyvek stílusában
hangzanak, de sokszor a valódi val
lásosság küzdelmeí húzódnak meg
mögöttük, Öreg nők között - eme
li ki Firkel - ő már egészen cso
dálatos lelkekkel is találkozott. Az
a bőbeszédűség pedig. amitől any
nyira félnek a gyóntatók, kevésbé
személyes hiba, mint inkább az ál
landó magányosság következménye.
Ezért jó, ha a pap időnként meg
látogatja őket otthonukban is, s
igyekszik megfelelő társaságba jut
tatni őket.



Egészen tennészetes azonban,
hogy a tulajdonképeni lelki gon
dozásnak a végső dolgokra kell irá
nyulnia. Mi könnyen beleesünk ab
ba a kisértésbe - mutat rá Firkel

, hogy elleplezzük vallásunk
eszchatológíkus [ellegét, De nem
az-e a feladatunk, hogy az öreg
nők előtt, akikhez főleg a kedély
és az érzések útján szólhatunk, vi
lágosan kirajzoljuk ezt a vonalat ?
Az ő szeretteik már nagyrészt el
haltak mellőlük. Sokan gYászolnak
gyermekeket, sőt unokákat is. Meg
tapasztal ták, hogy az élet nem egy
vonatkozásban adósuk maradt. Ide
je nyiltan megmondani nekik, hovv
ne az ő külön sorsukat híbáztassák
érte, mert elképzeléseinek és re
ményeinek teljesedését az ember
csakis "odaát'" várhatja. A lelki
gondozás legfőbb feladata az alko
nyi megbékélés kimunkálása, az
elmúlás nyugodt fogadásának kiér
lelése. A halálra való előkészítés 
fűzi hozzá Firkel - általában elég
gé összevont nálunk: missziók al
kalmából vagy az egyházi év bizo
nyos napjain esik szó róla. A hí
vőnek olykor az a benyomása. hozv
papjaink csak azért foglalkoznak
vele, mert ez az előírás. de nem
szívesen teszi:k s átsietnek rajta,
hogy "masszívabb" területekre tér
jenek. Pedig ahogy egy sematikus
gyónási előkészítés nem elegendő a
szeritség áldásainak kimerítéséhez,
uzvanúsv nem eléesézesek a kon
vencionális utalások sem a halál
órájára. S van abban bizonyos bel
ső ellentmondás is, ha a valóban
keresztény m6don élt életet nem
hozzuk semmi eleven kapcsolatba a
halállal.

A pap mellett a keresztény pszi
chiáter is nagyban seaítségére lehet
a keresztény páciensnek - jegyzi
meg Firkel. Az általános szoronzás
forrása uzvanís legtöbbször a halál
t6l való félelem, aminek feltárása
esetén a lelkület helyes beállítása
meg is szünteti azt. Nagvon zva
kori öre~ori szenvedés a nőknél az
"endogén rtÍt!lankólia", amit pszí-

choterápiával ma már sikeresen
gyógyíthatunk. Sajnos, vannak
"depressziv pszichopaták' is, aki
ken nem fog sem a nevelés, sem a
rábeszélés, akiknél gyógyszerek is
csak átmeneti javulással járnak.
Ezek mind a lelkipásztor, mind az
orvos számára ugyanazt a keresz
tet jelentik.

Az öregségnek lehet egy olyan
záró fejezete is, amikor az ember
teljes mértékben ápolásra szorul.
Minthogy az öregek felelőssége eb
ben a stádiumban már messzeme
nően csökkent, az ő magataotásuk
kevésbé is fontos, mint az ápoló
személyeké. Adott körülménvele kő

zött a hangtalanul működő társa
dalmi apparátus magána veszi a
családi kötelezettségeket. Hogy a
magukkal tehetetlen nőkkel más
lenne a helyzet, mínt a férfiakkal,
aligha áJoJí,thatjuk. A nőknél talán
némi könnyebbség, hogy tennészet
től fogva jobban tűrik a szenvedést.
A szeldem és a test telj es szétesé
sénél azonban ennek sincs jelentős

szerepe.
Míndenesetre fellfigyelhertünk ar

ra, hogy születés és halál. vagyis
az emberi élet legszemélyesebb
mozzanaéaí, amelyek ISIten akara
tától fül?)genek, rendszerint kórház
ban, tehát a mi technikailag szabá
lyozott korunk apparátusában men
nek végbe. Mimt az emberi faj szá
mozott példánya kezdtük meg éle
tünket és úgy is fejezzük be. A csa
lád ma már nem az a főldrajzi

hely, amellyel keletkezés és elmú
Iás mezborrthatatlarrul egybe lenne
kötve. Nekünk azonban, akik a lé
lek valósázát és halhatetlansáeét
vaHjuk, annál inkább törekednünk
ikell arra, hogy egyetlen embert se
tekintsünk csupán számnak, amely
la társadalmi gépezet kerekei között
hányódik "Csak egy öreg nénike"
- halltuk nem egyszer, amikor
közlik velünk, hogy elO' töpörödötit
anyóka valamí apró-cseprő ü'lO'évell
ki tudja. hanyadszor keres már
mínket, Nekünk azonban vüllaníon
eszünkbe, hogy ez az öreg nénike
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ls teljes éIltélkú1JaJgja az egyháznak,
s éppen mert közel van a véghez,
Illem szabad kímélnünk a fáradsá
got, hogy a tulajdonképpeni céllt
rnegmutassuk mekí. Ha pedig' már

A KIS ÚT

amúgyis elég bátor ahhoz, hogy
szemébe tudjon nézsu a halálnak,
aJkJkor meg éppenséggel megérdem
li, hogy hódolatos tisztelettel hajol
junk le hozzá.

Amennyire tőlem telik, igyekszem haladni a ~elki é~etben, mégis az az
érzésem, hogy egyhelyben topogok. A cselekedeti bűnökrő~ könnyű le
szokni, de mit csiná~jak a hajlamokkal, szándékokkal,kívánságokkal,
.gondolatokkal? Pedig ezek néha olyanok, hogy pirulnék, ha az emberek
előtt magaménak kellene vaUanom őket. De Isten előtt mégis csak el
kell vá~lalnom, hogy én vagyok az, akinek hajlamai, szándékai, kívánsá
gai stb., - és ugyancsak én vagyok az, aloit hajlamai, szándélwi, stb.
ide-oda rángatnak és haladni nem engednek. És ez nagyon lealázó.

Mímdenekelőtt örüljön, hogy a
-cselekedeti bűnök elkerülésében
mégis csak észlelt haladást. Semmi
sem befolyásolja erősebben belső

világunkat - még öntudat aLatti
világunkat is -, mint a véghezvitt
cselekedet. A rossz,' amit teszünk,
nemcsak egyarcú _esemény, hanem
rnint emlék, mint kísértés visszajár
és könnyen szokássá lesz. De a vég
hezvitt jó is visszajár, mint kedves,
bíatató, bátorító, megnyugtató em
lék, amelyről tudjuk, hogy Isten
hez kapcsol, kegyelmeket hoz és
rendezőleg, megnyugtatólag hat
egész lelki vílágunkra. E-bből kiin
dulva egy fontos részt szeretnénk
levelébe rktatni: az erkölcsi cselek
vés nemcsak abban áll, hogy vala
miről ,,leszokjunk", hanem ugyan
úro' abból is, hogy valamire rászök
jun.k, vagyis az erkölcsi cselekvés
nemcsak negatívumokból. de mín
denekfölött pozítivumoloból kebl,
hogy áaJljon. Ha megszokja, hogy
rendszeresen, kötelességszerűen

imádlkoz:ZJék, ha naponként megha
tározott elmélkedést és lellki olvas
mányt végez, ha rendszeresen járul
a szentségekhez, ha a liturgiával
beletk~pcsolódikaz egyházi évbe, ha
lát.Qga;tja és támogatja a betegeket,
ha elínnéz! a gyámolftásra szorulók
ügyes-bajos dolgait, akkor egy idő

múlva észreveszi, hogy nincs ideje
oktalan, hiábavaló, bűnös gondola-
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to/km, vágyakra stb., annytra el
fogl:a!lja egesz lelkét a szolgálat,
amelyet Istennek és felebarátainak
tenni akar és tesz.

Igaz - hála listennek -, hogy ez
a belső elrendeződés nem mutat
kozik meg azonnal, hisz ez a nagy
siker könnyen vezetne öntetszelgés
re és belső gőgre, Isten úgy akarja,
hogy ménél jobban halad valaki,
annál inkább meglássa a benne még
megrnaradt hiányokat és hibákat;
így sikerei értékelésében szerény
lesz.

A másik jó, aJminek örülni kell,
ebben a mondatban fejeződik ki:
"Isten előtt mégis csak el kell vál
lalnom, hogy én vagyok, akinek
hajlamai, és akit hajlamai ide-oda
rálllrg1ll.unaJk" - szóval felismerte:
bűnös voltunkban mint alany és
mint tárgy is egy személy vagyunk.

A legtöbb ernber másvalakire há
rítja híbáit, bűneit: feleségem, fér
jem, szüleím, anyósom, főnőkeím,

szomszédaim vittek bele ebbe, vet
tek rá arra,felbosszantottak, fel
bíztaJttaik, belesodortsk, elcsábítot
tak, a körűlmények kényszerítet
tek. Egyszóvad míndenki oka bal
lépésemnek. CSIak én állok maku
látlanul, iLletőleg szenvedő alany
kéM abiban a bűnben, melyről vá
dolnom kellene magamat. És ha
már semmiképpen sem állíthatok
oda. valakit bűnbakn*, akikor l:eg-



alább ennyit: Igazán nem tudom,
hogy történhetett - igazán nem
szokásom, míndíg mélyen megve
tettem, alcí r: tesz, - nem voitam
magamnál, - elvesztettem önueal
marnat - nem én voltam.

És itt következlik aztán az öntu
dat-hasadás (ha nem is éppen k[i
níkai értelemben), van egy nemes,
jóságos, előkelő Iehkű, őszinte, be-
csületes, önzetlen, felsőbbrendű

lény, ez vagyok én; és van egy
nemtelen, becstelen, csúnya csele
kedet, amit mások vitettek véghez
velem, - azonban nekem tulajdon
képpen semmi közöm az egészhez,
az nem én vostam.

Milyen más ezzel szemben a
confiteor háromszoros mellverése:
mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa!

Amikor eljut valaki odáig, hogy
elvállalja Öinma~át_ haflamaíval,
szándékaival, kívámsáeaíval, gondo
Lataival eavütt és "üdvösséges mó
don megaláztatván", mégis gyerme
ki esvszerűséeeel tárja ki karját Is
ten segítő kegyelme felé és ujra
meg ujra kezdi a tökéletesedés felé
vivő munkát, az egész bi7,too,'l," ha
lad, ha ő maga nem is veszi észre.

Ha most még röviden válaszoln!
akarunk Ievele többi részére, «va
korlati szempontból kissé változtet
nunk kpn a részletkérdések egy
mésutáníén. Amivel még legköny
nyebben szembeszállhat az ember,
az a bűnös gondolat, vagyis a tuda
tos, szándékosaaytevékenvséa, a fi
gyelemnek, emlékezésnek, fantáziiá
nak egy dologra írányftása. Ez tu
lajdonképpen belső cselekvés és
ugyanazon szabályok állnak Irá,
mint a cselekedet! bűnölore, nem
szabad meatermi. vagyis nem sza
bad a gondolatba beleegyezni, nála
időzni, végig'l;l'Ondolni. Ki kell dob
ni, más gondolatot kell tenni a ke
vély, irigy, tiszrt.áJtalan, haragos stb.
gondolatok helyébe. Ha 'másképp
nem, fogl,alkozás változtatással, És
mdndenekelőtt pozibiv módon, Ha
szívünik és fejünlk telve lesz más

emberekre, tudományos probi1émáik
ra, gyéllkortlaJti ügyességekre és az
Úristen dicsőségére irányuló gon
dolatokkal, tervekkel. nem marad.
idő másra.

Második a gyakorlatban a SZIáJn
délkok megtisztítása. 8emJkd sem
rossz szándékosan, hacsak nem dé
moni befolyás a118ltt. A baj csak az,
hogy sokszor nem ismerjük fel,
vagy magunk fátyolozzuk el ilgaZli
szándékunkat. Ha önmagunkhoz
való becsületes, leplezetlen őszin

teségre törekszünk, ha kíméletlenül
megfelelünk magunknak mínden
egyes esetben: míért teszem (vagy
tettem), mit aJkarok elérni vele,
miért rnost, vagy ezt, vagy íltY aka
rom, akik()ll" hamar rájövünk hely
telen szándékunkra és sokat és
könnyen elhagyunk, mert rosszak,
Vlagy aljasok mégsem akJarunk
lennf.

A harmadtk a hajlamok és kí
vánságok területe. V3minak velünk
született hajlamok, amelyekből bi
zonyos kívánságok fa:kadJnak. És
vannak esetről-esetre fe1táJma:dó kí
vánságck, amelyeket a többszörös
kielégítés hajlarnmá merevít. Az oe
vosság egy: nem engedni, jóm irá
nyítani !

Ma, amikor minden kís sport
társaságnak megvan a maga "ed
zője", amikor kis diákok a legna
gyobb lelkdísmeretességgel sietnek
késő délután "edzés,re", talán nem
kell bizonyítani, hogy a nem-gyá
koríás elsorvaszt, a gyakorlás ki
fejleszt. Ostoba dolog lenne éppen
ezen az egy téren arra az alapra
helyezkedni, hogy "ha nem enge
dek hajlamomnak. kivánságom
nak, akkor csak tudat alá nyomom
őket; jobb. ha kiélern őket." Mi len
ne a víláeból (de mázából az egyes
emberből is), ha mindenkí mínden
kor azt tenné, amire éppen pilla
natnyilag vágya támad. Mínden
hajlamot lehet gyengíteni, lehet
szublimálni (vagyis magasabb, lel
kibb, vagy szociálisabb régi.óba
emelni), lehet nemesíteni és ió
irányba terelni. (F.)
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NAPLÓ

ZENE, HIT, VILÁGSIKER. (A Trapp-család története.) KatoUkus
szellemű könyv, világsikerét is alighanem mélységes humanizmusának,
életté vált evangéliumi katolJicizmusának és leplezetlen őszinteségének
köszönheti.

Az írőnő, Mária Auguszta Trapp, tí?: gyermek anyja, sosem hitte
volna, hogy valaha is könyvelt ír, és egy világhírű családi énekkarnak
lesz megalapítója. Mi a titka ennek a ritka "beéI1kezésnek 7" A hegyeket
rnegmozdító, eleven hit és a világot meghódító dal találkozott egy erős

asszonyszívben, majd egy családban, és véghez vitte azt a csodát, amit
a Trapp-család a salzburgi családi éneklésektől a "The Trapp Family
Síngers" néven világsikert arntó hangversenyekíg kivívott, végül ki
kényszerítette ebből a gazdag női lélekből ezt a remek könyvet.

A mű egyik fejezetének ez a címe középfelnémet nyelven: "Gottes
Will hat kein Warumb." Vagyis: Isten akarata nem ismeri a miértet. A
salzburg-nonnbergí kolostor egyik ősrégi sírjára és az. apátnő gyűrűjébe

van belevésve "ez a jámbor igazság. Mária Trapp és az egész Trapp
család megfogadta a holt kövek bölcsességét, és életének vezér-elvévé
tette az Isten akaratában való feltétlen megnyugvást. Nem holmi jámbor,
megkeresztelt fartalizmus ez náluk, hanem a végső lezárása Isten aktiv
ostromlásának. Mert minden fontosabb lépésüknél közösen vagy felváltva
ISIten segítségét kérik, ostromolják, dolgozva és küzdve, kíérdemelní akar
ván a legjobb döntést, - ami aztán bekövetkezik a lelki aktivitás után,
abban mélységesen megnyugodnak, mert Isten akaratát látják benne ...

A nonnbergí kolostor kis novícíáját kinzó fejfájása miatt a tiszte
lendő anya nevelőnőnekküldi ki a világba néhány hónapra Trapp Gvörgy
korvettkapitánynak, az első világháború Mária Terézia-renddel kitünte
tett, legendáshírű tengeralart;tjáró-parancsnokának beteges leánykáia mel
lé. A gyermeknek hat anyátlan testvére van. A kis novicia valóságos
énekfenomén, a Trapp-gyerekek pedig született énektehetségek az abszo
lut-hallás határán ... A közös éneklés és a nap megszentelése az isten
szeretet jegyében összekovácsolja a hét gyereket a Gondviselés-küldte
noviciával. A gyerekek anyát akarnak. Edes ravaszsággal össze akarják
boronálni a két büszke embert: apjukat és az új nevelőnőt.

Mária megdöbben: nem így akarta a sorsát. Döntésért a tisztelendő

anyához fordul. A rendfőnöknő összehívja a káptalanterembe az egész
rendközösséget a kis novicia sorsának eldöntésére. A hatáeozat: legyen'
anya és feleség, ha vállalja; ezt kívánja a nagyobb érdek, a hét kis em
berpalánta sorsa.

Eleinte csak a nappalt szoba nagy szőnvegére telepedve énekel az új
anya a hat egészséges gyerekkel régi karácsonyi énekeket. néndalokat.
majd - megint a Gondviselés munkája: - a család házi káno1niiifmak
IÍj lel késze, dr. Wasner, aki elsőrangú zenetudós és dtrígens , megérleli az
együttest a hamgversenvdobogóra, a rádióba, sót meehívják őket a salz
burgi ünnepi játékok dalosversenyére is, ahol a kis karnera-együttes első

díjat nyer.
Bank-összeomlás következtében a gazdag család máról-holmaora el

szegénvedík, de Traop Márla ekkor kezdte i~a7.án gazdagnak érezni ma
gát. Mint írja: "Talán már akkor éreztern távold sejtelemmel. hozv éle
tünk dalában a nagy Crescendo kezdetén állunk, amely mcstantól kezd
ve nem gyengül el."
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Bizony gazdag élet volt ez az elszegényedésben is. Naponta közösen
olvasták a bibllát. "Reggel a szentrníse alatt Isten dicsőítésére énekel
tünk. Este a madrigálokat, balladákat és a csodálatos népdalokat dol
goztuk ki. Énekeltünk a parkban, a hegyi réteken, a mi völgyünk fölött.
Föl sem vettük, ha hat órán át énekeltünk egyfolytában. Mámorosak
voltunk a muzsika csodájától."

Lotte Lehmann, a világhírű német énekesnő egyszer véletlenül fül
tanúja erdei éneküknek. és ettől fogva a leglelkesebb propagálójuk. Élne
keltek Francíeországban, Hollandiában, Belgiumban, Angliában, az északi
országokban és természetesen Olaszországban. Rómában XI. Pius pápa
különkíhaflgatáson fogadta őket, és ők Mozart Ave verum-ánaik előadá

sával hódolrtak neki.
"Egyet megtanultunk körútunkon - írja a szerző -, hogy a zene

nemzetközi nyelv, mely szívtől-szívíg ér, és nincs szüksége az embert
nyelv közvetítésére ... Mi azt mondtuk dalainkban: - Az Isten olyan jó.
És míndnyájunkhoz jó. Felejtsük el a világ viszályait, hadd Iegyünk
egymással boldogok! Szeressük egymást úgy, ahogyan Isten szerét ben
nünket l"

Ez bizony a legmodernebb és leghatásosabb misszió: zenével kife
jezni a lélekből kicsorduló hitet ...

Nem volna mai életregény, ha a politika bele nem játszott volna a
Toopp-család életébe is. Ausztria erőszakos megszállása Hitlerék részé
ről a legélesebb ellenhatást váltja ki az esküjéhez hű korvettkapitányban
és családjában. A legázolt Ausztria úgy hat rájuk, "mintha egy nagyon
ezeretett családtagunk nyitott sírjánál álltunk volna. Eddig nem tudtuk,
milyen erős lehet a hazaszéretet . .. Rádöbbentünk arra, hogy a haza
szerétet erősebb lehet, mint a család szeretete." Felszólításra sem tűzik

ki villájukra a horogkeresztes zászlót, melyet pedig "ajándékul" küldött
nekik a 'párt. Trapp György nem fogadja el a neki felkínált tengeralatt
járó-parancsnokságot, - de a legvégletesebben akkor éleződik ki a hely
zetük, amikor a családi kórus nem fogadja el a meghívást Hitler szüle
tésnapi ürmepségére, melyriek műsorán ők képviselték volna énekükkel
- az Ostmackot. Amennyire gyors vagyonosodást jelentett volna az
"igen", annyira veszélyt jelent a "nem".

Mint Ábrahámnak ősei földjéről, nekik is menekülníök kell. Min
denüket ott hagyják, de Hitlert nem dicsőítlk. Az Egyesüle Államok lett
új hazájuk. A döntés előtt megkérdezték Salzburg érsekét is, aki, ismerve
hűségüket hazáj ukhoz, színtén az emigráctót ajánlotta nekik.

Akkor már tíz gyermekről kellett gondoskodníok, mert Mária Augúsz
tának is született három gyermeke. Trapp kapitány felcsíllanó szemrnel
mondta az indulás előtt egybehívott családnak:

- Most légaláibb meglátjuk, szó szeríntí igazság-e az evangélium
igérete: "Ker€lSsét€1k először Isten országát, és az ő igazságát, a többi
mind megadatik nekitek."

Ha sok küzdelem árán is, de igaznak bizonyult az evangélium igé
rete. Eleinte hatalmas nehézségek tornyosultak eléjük új hazátukban.
Megkóstolják az Ellis Island-i internálást is, sőt a félsikert is. Művészi

sikerük nagy, de gyenge a publikumsikerük. Amerika nem - Salzburg.
A jenkik és farmerek nehezen tudják megemészteni Bachot és Palestrí
nát, aztán más hiba is van: nem tudnak közvetlen érzelmi kapcsolatot
tererntemí az amerbkaí közönséggel... A hangversenyrendező ráfízet, és
elkedvetlenedik ...
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végre egy /,égv közbeszól, illetően: kÖ2Jbezümmög... A könyv egyik
legbájosaJbb részlete ez a légy-história. Jódli-számot énekelnek salzburgi
népvíseletoen, amikor Márta a&sZOQ1.y a [ódlízásnál elengedihetetlen mély
belégzésaJkalmáMal bes2JippaQl.lt egy szemtelerukedő legyet. Persze rövid
zárlat a tüdőben. kiesik az éneklből, a gyerekek azonban automatikusan
áltveszik a szöíamát, - baj nincs, de Márta asszony mégis szükségesnek
tartja a magyarázkodást. Kissé salzburgías angolsággal, kedvesen mo
solyogva elmondja a nagyérdemű közönségnek, mint nyelte Ie a legyet.
és ez mennyíre beletojtotta a torkáoa a jódli-szót. Ezért a "slu1<lkér1:"
bocsénetet kér.

Óriási taps, Az emberek fö1ál1naJk, és hangosan derűíve ünneplik 
az embert, aki néhány percig ime a zene Parnasszusáról középülk szánt
le - egy légy szárnyán ...

Megvolt a rég keresett "kapcsoJ.at" a publikummal. SorsforduiLaJt volt
ez számukra és az új, boldog managér számára is. Az olvasó együtt
SZUTlk01 a Trappokkal. míkor Vermontban farmot vesznek "ti:renlkét
hegyláncra való kilátással", de persze rossz épületekkel. és beleizzad a
szunkolásba, mikor Mária asszony kissé hazaedícozni kezd a Gondvisell.é5
sel, kibérelvén egy feloszlatott katonai tábort zenei üdülő számára, Az
ágyak fele még hiányzik - háború van - a vendégek már att vannak,
folyik az avató-ünnepség kormányzóval és a 'I'rapp-énekkarral, - de a
Gondviselés, úgy látszik, inkább szeretí a túlsOk bimlJmlllt, mínt a szük
ségesnél kevesebbet: a legutolsó píllanatban megérkeznek a teherautók
a hiányzó ágyakIkal ...

A háboru nekik is próbát jelent: a férfiszólarnok mundért vesznek
föl, a vegyeskarból női kar lesz. De a nehezen kivívott siker nem pártol

. el tőlük: győznek. A háború után fölfakad Európa rémes nyomora, és a
Trapp-család 81I'1I'a használja föl óriási népszerűségét, hogy a nyomorgó
osztrák népnek, különösen szűkebb hazájuknaJk, Salzburgnak élelern- és
ruhaadományokat gyüj<tsön. Mindent elsöprő győzelmet aratnak a szere
tet front ján is: néhány hónap abatt 150 ezer kiló - tehát 15 vagon sze
retetadományt küldenek Ausztríáoa, és 5 ezer néfkülöző osztrák CSlalMd
nak 5 ezer patronáló amerikai családot szereznek, amelyek idönlldnt éle
lemmel és ruhával látják el őket ...

Míndezt a sok melegítő élményt beliiJről éljü'k együtt az írooöve\.,
annyira könnyed és vonzó az előadása. De míkor elborul az ég, és a bíb
Idai Jób sorsa komorlik fel életük egén, akkor is velük érzünk. 'Drapp
kapitány tragikus hirtelenséggel megbetegszik. TüdöMk. Nincs mentség,
Az elburjánzott tüdősérülést még ott kaphatta a tengeralattjáró gázml
fertőzött levegőjében...

A kései hősi halottat a farm legmagasabb és legszebb pontjáJn han
tolják el. Aztán megbetegszik az írónő is, magzatja elhal, súlyos beteg
lesz másik két gyermeke is, - mindez egy éven belül. De Jób erős h~
vel, Istent dicsőítve fogadják a súlyos prólbákat is. El is múlnak a bajok:.
A katonai táborból alakított zenei üdülő is fényes siiklelrit arat, A f.i:rető

vendégek az Istent dicsőítő és embert vigasztaló énekek hatására színte
családdá olvadnak össze. Cor unum a neve ennek a páratll8lll1 zenei 1001
lektívának, és itt a cím életet jelent.

A hegyek fenyvesdllatú levegője, a Montes Dei fönséges világa, •
tiszta lélek mennyei derűje és öntudatos istenhite árad a pompásan meg
írt könyv minden oldaláról. A szerétet szentpáli magasatelásával végző

dik a mű. Summáját így fogl'alja össze az ír6nő:
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"Bármilyen' hilhát követtü,nik el, kicsit vagy nagyot, bármily sötét
fellegek tornyosulnak is a horizonton, a szeretet míndent legyőz.

"K~ csak arra tör, hogy ktivívja az eget,
Biztosan kudarcot vall, bármerre is mehet,
De kitt a szeretet hajt, az nagyon messze jUlt:
Isten megnyítja neki a mennyeí kaput."

... Az élet tovább írja a Trapp-család történetét. Míután "szétháza
sodták" a családi énektk,art, Mária asszony megvalósította elhalt férje egy
kori kedvelt tervét: "megmaradt" gyermekeivel és az osztrák püspöki
kairtól felajánloit néhány fiatal rnisszíonáriussal a babonák rettenetében
és a varázslók zsarnokságában élő pápuák földjére' ment a déltengeri
szígetekre, hogy ott missziót és kénházat alapítson.

Hisszük, hogy a Gondviselés ezt az új szeretetművüket is megáld
ja. Mária asszony úgy nyilatkozott, hogy eddígi életük csak bevezetés a
déltengerí nagy életműhöz. Reméljük, erről is olvashatunk majd!

(Szarka Géza)

CLAUDEL COLUMBUSA A VILAGKIALLITASON. Szeptember 25
én mutatták be a "francia napok" keretében a világkiállítás "világszín
házának" színpadán Jean Louis Barrault társulatának eZőadásábanClaudel
Columbus-drámáját. Már egy héttel az előadás előtt minden jegyelkelt;
a nagy érdeklődésre val6 tekintettel még a pavilonok sem kaptak tiszte
letjegyet. A Nagy Audit6rium, ez a mi Erkel Színházunkkal körülbelül
azonos méretú színházterem, zsúfolásig megtelt.

A darabot néhány éve több európai város színpadán is adják. Ellen
tétben Claudel többi drámájával, nem csak olvasmány: szinpad-technikai
hatásokra is épül. Ebben is vannak jellegzetesen claudeli dialógok, me
rész paradoxonok, nagy tirádák; a döntő mégis a "tálalás"; de a rende
zés - kihasználva a darabban rejlő lehetőségeket - egyesítette a modern
és a shakespeare-i színház jellegzetességeit: diszletek itt sincsenek; csak
hogy míg Shakespeare-nél a szó, a szöveg uralkodott, addig ebben az
előadásban a kép, a fény, a hang, a színpad-technika sok rafinált eleme
viszi a vezérszerepet. De nem a naturalizmus szolgálatában áll, hanem a
dolgok jelképességét emeli ki.

A szín középpontja egy dobog6; ezt aszerint látják el korlátokkal,
OJhogy éppen hajót, tróntermet vagy fogadót ábrázol. Mögötte hatalmas,
vitorlaszerúen kifeszített vászon; erre megfelelő szimbólumokat vagy 'hát
teret vetítenek. A dráma személyein kívül szerepel a Mesélő, a Védő, a
Vádló és a Kórus; ennek olyasféle a szerepe, mint az antik tragédiákban.

Mikor a függöny fölmegy, a haldokló Columbust látjuk a színen. Nyo
morban, elhagyottan pusztul el, aki egy egész gazdag új világot ajándé
kozott hazájának és az emberiségnek. Annyi pénze sincs, hogy kífizesse
tartozását a fogadóban; ezért elviszik öszvérét, az egyetlen lényt, melyhez
még ragaszkodott e világon. A rendezés újszerű fölfogására jellemző,

hogy az "öszvért" két szürke harisnyás, öszvérálareos férfi alakítja; 
a rendező nem is törekszik élethúségre, s csak jelzésekkel dolgozik.

Most lép színre a mesélő. Hatalmas könyvet üt fel: "Columbus Kris
tófnak, Amerika fölfedezőjének élete és utazásai" a címe. Az agg Co
lumbus előtt megjelenik if.júkori énje; megelevenednek vágyai, kiizdel
mei; látja leghűségesebb pártfogóját, a bájos Izabella királynét ... látja
a fiatal Kristófot, amint egy haldokló matrózt6t hírt kap a távoli világ
T61, ahol arany van, sok arany ... A sötét szinpad mélyén reflektorral
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meovilágitva látszik a két alak: mögöttük a vásznon óriásira fölna01lítva
a' két arc ...

Columbus elindul, s ma trózain hamarosan urrá lesz a csüggedés: csak
egy kívánságuk van: visszafordulni, hazamenni. De Columbus nem en
ged; ekkor föltűnik egy galamb, mint Noénak, a szárazföld igéretét hoz
va. S az árbóc tetejéről már látják is a távoli földet. - A következő je
lenet az új földet jelképezi aranYfényben táncoló bennszülöttei vel. 
Majd Columbus harmadik útját látjuk: a hangulat ismét ellenségesen
fordul felé, a kapitány parancsára az árbóchoz is láncolják - ám óriási
v i har tör k i, s a riadt matrózok eloldják a megláncolt Prometeust , kérve,
mentse meg a hajót. - Talán valamennyi közt ez a jelenet a legelraga
dóbb. A hatalmas szinpadon csak a m egláncolt alak látszik ; körűlötte

tombol a vihar, melyet szinte varázslatos technikai eszközökkel idéznek
f öl . A vitorlát tépi az orkán, vil lámok cikáznak, dübörög a menny, 
Fáradtan, megtörten érkezik haza Columbus. V igasza , egyetlen reménye,
Izabella beteg. Mint gyóntatójától megtudja , egyre csak Kristófot, "barát
ját" emlegeti. Az lelke minden bizodalmával s örömével indulna hozzá;
akkor megérkezik a halottas menet a fehérruhás halottal. - S most is
mét az első jelenet elevenedik meg : a halódó Columbust látjuk. A kö~

nyörületes Halál el is jön érte, Izabella pedig a menny kapujában várja.
Még egyszer megszólal az ellenséges Hangok kara, matrózok, király, ta
nácsosok - de Columbust már nem tartóztathatja semmi: két énje eggyé
[orrva indul a fény felé.

Claudel ebben az újszerű rendezésben is Claudel marad. Szintere az
egész világ, ideje az örökkévalóságot érinti. Az ó fölfogása szerint Co
lumbus nem is új világot akar fölfedezni, hanem az örök látóhatár után
,vágyódi k. " Tú lmentünk azon a határon, mel'l/en túl már megszűnik min
den határ!" - panaszkodnak a matrózok. Columbus így felel: "Igen, itt
már nincs semmi. És éppen ez a nagyszerű. Ha nem e z t kaptam volna
az Úrtól küldeté,~ül, fMó szívvel nézném, mint tűnik föl nemsokára a
távolban az új világ. Szeretnék úgy elmenni, hogy ne is tudiak többé
vÍ8szatérni." - De mégis .~zeretettel köszönti az új földet: " Szer etném
mind összegyiiiteni Isten föld ieit. Azt akarom, hogya népek a két óceán
között ennél a hatalmas asztalnál ünnepeljék a husvétot."

Errefelé mutatna a jövő színházának ú tja? Vagy ez is csak egyik
próbálkozás a sok közül úi irán'l/ felé? Akik a darabot, az előadást lát
tá k, ha nem is Ic!;z71ek le l kes hívei ennek az Ú1 iránynak, mindenesetre
érdeklődéssel és bizalommal várj ák a további k isér let eket. (M. É.)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Dunántúli költő; sót voltak énnen kizárólag
Somogy vá nnegye k öl tője. eltökélt és tiszteletre méltó sv ánd ékkal" - írta
Takáts Gyu láról M Yik első kötetének megjelenésekor Vas Tstván. Most,
költő! pályáia derekán, s utolsó gyiijteményének, a Mézö ntó-nek megje
lenésekor, Ién yesében minden v áltoztatás nélkül elismételhetjük ezt a
meaállapídést. Dunántúli, sót még szűkebben, somogyi; de nem azért,
m intha a ~Feme susara nem érne messzebb, hanem ,.eltökélten" és ,.t isz
teletr é rnéltó s7ándé1{kal": tudatosan, nem pedíe kényszerűségből. Költő

nél, különösen ha már régen túl van Stnrm und Drang korszakán. rnin
dig nagy érték. s mindia tehetségének okosságára vall az arány és mérték
iránt való ér7~1{, Ami persze nem jelent kísszerűséstet; egy kecses for
májú kis palackban nem ezvszer nemesebb aszú reilik és több szesz oe
zsez. rntnt e,,,,, akós hordóban. S ezv-ezv kis palack, ha meekoccantíák,
nemesebb han-got ad, mínt a fakalapács1'la némely üresen !kongó hektós
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hordó. T8ikáItS Gyula nem iJndult úgynevezett nagylélegzetű kö1JtőneJk; ha
tárait már kezdetben megvonta, S aztán sem akarta tágftanL Nem szer
zett új birtokokat; lbelterjesen ~áJlkodo1Jt; a maga (kis, rnegyényí 'köl
tői földjét művelte, de annak aztán egyetlen rögét sem hagyta parlagen.
S bármilyen kicsiny is egy 'költő földje, ha gazdája i!gazi 'kölrtó, míndíg
van két eleme, amelyáIroal a mdndenségbe ik.aJpcsolooik. Fölötte ott az
ég, és benne ott az ember. Aiki em a kettőt meglátja, s hangot is ad ne
kik, az a provincializmus "el<tökélt" szándékával sem lehet provinciális.
Takáts Gyula dunántúld 'költő, sőt: somogyi költő - de nem provinciális
költő. Tája dialektusában az egyetemes emberi nyelvet beszélli.

Költészetének ez a sajátos ,,somogyi díalektusa' sűrű, erős magyar
hagyományokkal zamatos. Ez a szó: Somogy - általában valamíféle
v~bő nyakasság, koppányos pogányság képzeletét kelti az emberekben,
Pedig ezen túl, efölött van egy másik, nyájasabb, árkádíásabb Somogy;
bizonyos lelki pallérozottság, derűs életszemlélet, sajátos homoki-magyar
görögösség országa ez -esetleg csak virtuális ország, s mégis, lehetet
len művelrte:n otthonos Ievegőjét meg nem éreznie ,annak, aki ákár Ka
posvár virágos utcáin, akár a somogyi Balatonpart jegenyéi alatt jár.
Benne van ebben Berzsenyi, ódáí aszú magyarságával s elégíáí kozmi
kus férfísóhajával, benne van Pálóczi Horváth Adám naívságával, igye
kezetével, csizmás-bajszos rusztikusságával és örök dalolásra-hangoltsá
gával, de benne Csokonai is, azzal a könnyed járással, mely mmdíg egy
ujjnyiV'al a nehéz föld fölött lebeg, s azzal a fölvilágosult humanizmussal,
mely míndíg a valóságos, emberi haladás ügyét tartja szem előtt. A
Konstantinápoly Csokonaíja ez, de a Dorottya Kapósvárra vonuló farsan
gi menetéé is; A tihanyi ech6hoz kiáltó rousseautmagányos, de a roko
kós anakreontíka bort, kaska epret élvező poétája is. Takáts Gyula köl
tészete tudatosan kapcsolódik ezekbe a hagyományokba, de nem úgy,
hogy utánozza, hanem úgy, hogy magába élrte őket; hangjába ennek ízei
keverednek, de ez a hang a máé, és csalhatartlanul a sajárt hangja.
~ eszközében tudatos hagvoménvhoz-kapcsolódésa mellett is mo

dern: egy-egy !kéPzettársítása, egy-egy színfoltja, egy-egy versének szín
keverése, pasztel-ténusának vibráló lendülete mintha olykor költÓ'i párja
volna a verseiben fől-fölbukkanó nagy festő-barát, Egry József titka
művészetének, (Például a nagyon jellemző, címadó Mézöntőben, vagy a
Míg párás fényben címűben).

Erek a versek általában ,,Illem fülbemászóak" - mínt Vas István ÍJr
ta annakidején, említett kritíkájában ; ő Takáts Gyula költeményeiben
ooom füllel meghallotta "a [ambusok és hexameterele rnögött is érez
hető, nehézkesebb magyar rítmusoloat", s rfrnelésí lazaságabban "egy bíz
traJtó érdesség átmeneti járulékaW' gyanította. - De nem átmeneti jelen
ségről volt szó, ma már látjuk: a Mézöntó soraiban is ugyanaz az érdes
ség észlelhető,talán olykor még keményebben - és még szándékosao
ban. Talkáts Gyula szinte sosem engedi át magát a ritmus édes sodrának.
Símaságát minduntalan rnegtörí ; otrt, ahol már sorokon árt behízelgő

lágysággal ömlött, egyszerre csíkordít egyet a versen; ritmusváltással,
meglepő inverziókk.aJl zökkent ki abból az ütemes hullámzásból, melybe
már-már beleringatott. Míntha állandó vitában állna verseiben a jambus
üteme a hangsúlyos elvvel, s míneha ez a verselm kifogástalanul tudó
költő időnkint valamilyen újféle, már-már bartóklas dísszonancía-keve
réssei kísérleteznék. Ugyanígy rímelésében is: néha egészen merész, már
alíg-rím aszonáncokat csendít egybe - olyasformán. minrt a fmnciáiknál
a szinJtén új lehetőségeket kereső Jammes próbálta (a Jean de NoarTieu~
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ben, a PacsirtáIban, s élete legvégén a Sources versetoen), Jammes, aki
szmtén azok közé tartozik, akiket T'akáts Gyula rokonának érez ...

,*
TakJáts Gyula világa csupa derű, emberi melegség, gyönyörködés a

világban. Tája míndíg oldódni-kész tüneménvei közt ez a költő jól meg
veti lábát a földön: gyönyörködik a létben, élvezi az életet; ő is, mint
egyik versének címe mondja, "a derű képletét' hozza,

Nem igy Szabó Magda, akinek Neszek címmel joelentek meg össze
gyüítött versei. Ha a 'két kötetet. Takáts Gyuláét meg az övét, egymás
után olvassa az ember, nemcsak két homlokegyenest ellenkező költői

természettel találikozik, hanern megdöbbentőélességgel látja 'két nemzedék
élményvilágának különbségét is. Az idősebbik, a Takáts Gyuláé sem esz
ményi világba született, de mégiscsak ráért fiatal fejjel és fogékonysággal
legalább körülnézni a földön, kisebb vagy nagyobb körben; ráért egyet
szippantani az élet levegőjéből. Nézzük sorra tagjait, s a legkülönbözőbb

alkatúakat. Vas Istvánt vagy Weöres Sándort, Jékely Zoltánt vagy Rad
nótí Miklóst - első köteteikben, ha idegen hatásokkal. ha talán csak az
idill méreteíben, ha már közelgő katasztrófáktól árnyékoltan, vagy ha
a panasz, lázongás, elégedetlenség hangszerelésében is, mindegyiknél je
len van valamilyen formában, mint költőileg is értékes valóság, a világ,
a környezet, a természet; s a költő viszonya ehhez a vtlághoz közvetlen.
személyes, emberi kötődés.

A fiatalabb nemzedék azonban éppen csak első eszméléseinél tartott,
amikor a világ kezdett véglegesen bezárulni, amikor menthetetlenül fö
léje borult a félelem, iszony, rettegés búrája. Ha valaki nem áll meg
annál a fölszínen túl nem hatoló vádnál, hogy ezek a fiatal'abb költők

jelentkezésükkor pesszimisták, hanem megpróbálja meg is keresni pesszi
mizmusuk okait, akkor - költői megbecsülésükön túl - csak a legna
gyobb 'emberi rokonszenvvel fordulhat feléjük. Ki várhat derűt, lelkes
életörömet egy nemzedéktől. amelynek első ismerkedése a világgal a
Iégftámadások jegyében történt, s melyet az élet küszöbén nem a lehe
tőségek gazdagsá,ga, hanem a katonai behívó várt - behívó egy töké
letesen értelmetlen, és ráadásul tökéletesen hazug háborúba, melyben
a túlélésre nem sok remény nyílit. Boldog szerelem? Hogyan lehetett
volna boldog, ha állandó rettegésben él,t? A f,iatalság izmos életöröme ?
Hol: romok között, hulló bombák alatt? "Ebben ra földben virágzott a
pesszimizmus költészete" - rnondta Asbóth János a mult százrad hetvenes
éveinek züllött közéletéről. Nos, mi is csak em mondhatiuk arról az idő

ről, amikor ez a nemzedék az életbe - és az irodalomba - lépett: "Eb
ben a földben vírágzott a pesszimizmus költészete", s vagv bárgyún
együgyűnek, vagy hőslen szentneik kellett volna lennie annak a tizen
nyolc esztendős fiatalnak. aki ebben 'G világben is '3 derű, az öröm. az
életvidámság hangján tud beszélni. A háború döntő élményével szívük
ben. magulera hagyottan s csalódva rnindabban. amit értékként állítottak
eléjük, s amiről az ifjúsá,g fájdalmas kiábrándulásával állapították meg,
hogy nem érték, hogy álérték vagv egyszeruen hazugság - érthető, ha
csak egyetlen fogódzót találtak: a tdszea íntellektust, a megalkuvást nem
ismero Értelmet, a f~getlen, a viláa véres szemetét elutasító a szellem
lábbal tiprott Igazságát valló és őrző Elme sttllta-asakéztsát, mtriden ke
serű ,gőgjével, magányosságával. ön-kínjában forgó gyötrelmével.

Ez a pesszimizmus azonban tele VI1lJn hősi vonással. Magány, de lá
zadás ; gőg, de nem öntetszelgés, hanem szenvedés, A nemzedék legrtöbb
tagja nemcsak magányos volt, hanem hitetlen is, s amellett a háború-
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Vagy:

jóvoltából a szó azoros értelmében társbérletben élt a halállal; érthető,

ha minden másmá1 gyötrelmesebb problémát jelentett számára a tulaj
don pusztulása; az a tudat, hogy egyetlen mentsvára, egyetlen értéke az
értelme, az elméje; - s ennek sorsa is mi más, rnínt enyészet? Fegyel
mezett pátosszal, fölcsigázott idegzettel néz farkasszemet a halállal, a
saját pusztulásával, de nemcsak a sajátjáéval, hiszen a háború ott csap
kodott a közvetlen közelében, társakat, barátokat, rokonokat szakított el
meIlőle.

Én láttam, mimt az antbk látomásban,
szilfán hadat, s a Barna utca táiát
egy dőrrenésre széttágulní sebbé,
rnelynek mélyén bámész testek rohadtak,
s fátyolt lengettek hízott, zöld legyekból ...

Egyszer a vérben térdrebuktál,
ragadt talpad meg tenvered.
Egész este a kezed nézted,
Nem fogtad meg a kenyeret.
Vacsorakor szűk lett a torkod;
nem ettél. A gyomrod okoltad.
Ahol megszülettél, sugáa-os
tetők alatt égett a város ...

Szabó Magda sorai ezek; nemzedékének egyik legjobb és legjelfemzőbb

költőjéről. Költészete hosszú időn át nem egyéb, mint ennek a képtelen.
iszonyatos élménynek a "megemésztése". Az intellektus magasteszült
gége,' konokul keserű egzisztenciális érzelmi lázadás jellemzi ezeket a
verseit, s amellett - legnagyobb igéretként arra, hogy végülis majd ki
vágja magát a háborús élmény dzsungeléból - különös, szigorú konkrét
g,á,g, az értelem bizonyos realista igénye (ahogyan a Segítség idézett
szakaszában is megfdayelhető) - mert egyáltalán nem holmi "misztikusa"
az értelemmek, egyáltalán nem "idealis,ta" (a szó bölcseleti értelmében);
színte rácsap a valóságra; nem légből, hanem jól fogható elemekből

épít. S azonfölül - az a túljutás másik igérete - nőköltőnél szekatlan
erővel konstruál, strófákat és versmondatokat, a lélegzet olyan lendüle
tével, ami mai Iíránkban épnen nem mindermapí jelenség: hogya vers
nek s a versen belül a strófának, a mondatnak sodra is van, súlya is
van, s keményen fegyelmezett is.

Hogy egy kicsit lágyabb legyen, íraalmasaob magához. oldottabb a
víláa felé: ezt várta az ember Szabó Maadától (s nemzedékének kitünő

költői között nem egyedül csak tőle.) Hogy egy kicsit kevésbé szízorú
szemmel, egy kir-sit tártabb puníllákkal nézzen a vüázra, egy kicsit több
szeretettel a dolgok iránt. Az út meg is nyílik errefelé, minta Neszek
ciklus egyik-másik darabja mutatia (a kötet időrendben Iegkésőbbí ver
sei; rnert végtére a viI"'!. a 1M: iránt! enzedékenvséa bizonvos fokig élet
kor kérdése is): a Madár például, melyet bízvást egy sorba állíthatunk
Supervielle legszebb verseivel, vagy nyomban utána a Január.

De itt, ebben a Neszek ciklusban. az előzmények után elég.~ megle
pően, valami olyan új modorral is találkozik Szabó Magda olvasóta. amit
nem tart szerenesésnek. Egvrészt mintha a költőt el-elracadná lendületes
díkcióta és kitűnő formakészséze bőbeszédűbb lesz a kf'll",téné1.
Másrészt: mimtha enzedne ecv árnvalatnvit kemény i.génvességéhól. s a
belső merevségből való föloldódás örömében túlságosan is szőkellő 100
tekkel járna. Amilyen kitűnő vers könnyedségében például a Fú eímű,
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épp BIllnyira túlirt li Fa s még i,nkáJbb a Tó; mimdkettöben valami olyan
szimboliklafélével találkozunk (amott a nap, mint a Fényes, emitt a
Lány), ami édesebb ízű, felnötrten-gyerekesebb, mint amit Szabó Map
i,gazi hangjának-enodorának érzÜiIlk.

•
"Fejlődésregény - versben? Kell ennél nagyobb képtelenség ?" 

kérdezi Jánosy István a Rákóczi ifjúsága utószavában, Képtelenségnek
képtelenség: ez az olvasó véleménye a mű elolvasása után is. Erősen

v,Ltathaló a költő alaptézíse, mely szerínt "a XX. században csak olyan
művet szabad és kelt csinálni, amilyen még nem volt"; az ernber eleve
gyanakszík a még-soha-nem-volt művek iránt, s ezt a gyanakvását nem
hogy eloszlatná, hanem megerősíti a Rákóczi ifjúsága. Mert ha Rákóczi
ífjúságának hiteles, dokumentált történetére vagyok kíváncsl, aíokor azt
egy hiteles dokumentácíón alapuló, lábjegyzetes. esetleg oklevéltárral föl
szerelt szakkönyvben keresern.. s ha ilyen egyelőre nincs (mímt ahogy
nincs, Jánosy István jogos panasza szerínt), akkor ... akkor kérjük meg
Jánosy Istvánt, a tudóst, Rákóczi történetének alapos ismerőjét, írja meg
ezt a hiányzó jó, modern, megbízható Rákóczi-életrajzot, Ha viszont re
gényt akarok olvasni, történetd tárgyút, s egyenest Rákócziról, versben
vagy prózában, akkor - valóban regényt keresek, s ha ilyen nem volna,
ismét csak megkórném Jánosy Istvánt, aki igen jó költő, művelt íeó és
a Rákóczi-kérdés minden mozzanatának nemcsak avaeott ismerője, ha
nem értelmezője is: írjon egy jó, modern, kellő lélektani és történeti ké-
szüdtséggel megszerkesztett Rákóczi-regényt. De hogy a saját kétségtelenül
magas hőfokú és színvonalú Iíráját beletördélje egy felemás műfaj fele
más medrébe, regényt írjon versben azzal a becsvággyal. hogy történel
met írjon azzal a becsvággyal. hogy regényt ír, s míndkettőt azzal a meg
győződéssel, hogy lírai költeményt ílr: ezt sehogyan sem tudom elfogadni.

A mű, rnint egész, furcsa alkotás. Részleteiben pedig ... Nos, részie
teiben hol remek, hol meghökkentő. Mert végtére ha olyasféle modorban
és stílusban akarok elbeszélő költeményt olvasni, ahogyan Gyöngyösi írt,
igazán semmi sem akadályoz meg 'abban, hogy levegyem polcomról a
Murányi Vénus2lt; ha históriás éneket akarok, csak a Régi Magyar Köl
tők Tára valamelyík kötetét kell fölnyitnom. Ha viszont egy mai elbe
szélő költeményt olvasnék. rníért olvassak benne ilyen pseudo-régiességet
(bármilyen pontos is a stílusutánzás), mint:

A lator kurjongván
elfordul. A mordályt
Bercsényi félreüti.
Jobbja szorítást bont,
zsebéből tercerolt
ránt elő és kisüti.
Zuhan a merénylő.

Kocsi túlfelén ő

kilép, s a többit űzi.

Jánosy Istváln sokkal jelentősebb tehetség annál, semhogy képességeit
ilyen pastiche-ra volna érdemes vesztegetníe: Rálkócz.i viszont sokkal je
lentősebb probléma, semhogy ne "komoly.abb" műfajban kellene alakjá
val foglalkozni. S miért kell a ragyogó részleteket valósággal eltemetni
irtrt olyan epikus előadásban, amely már a dolog (8 a történetírói becs
vágy) természete szerínt sem lehet mindvégíg költőileg érdekes, s kény-
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telen-kelletlenrengeteg próeaí homok-anyaget sodor? Mert a li\I'lÍ.kus Já
nosy István, ahol valóban Iírai indulatára hagyatkozik, remekl.éseket
nyujt. Zdnyi holttestét meglátja a felesége:

leomlik elébe,
búja eszét temeti.
Kis cinege hű nő:

árnyék, ki a tünő

lila alkonyt szereti ...

Kell ennél pompásabb rajz, kell az utolsó sor "ma" jelzőjénél kézenfek
vőbb és remekebb találat? - Természetesen jobban szeretem, ha Itália
multjáról jól megírt értekezést olvashatok rímekkel tűzdelt fél-próza he
lyett; de amikor egyszerre csak megszólal a költő s pár pompás sort ír
"a dunántúli táj paszeellvilágáról", Kazinczyként "fel-fe~siko1tok". Egy
részt az örömtől: mílyen szép ! Másrészt sajnélkozásomban: miJyen kár,
hogy csak ennyi ez egész, s utána jön megint a "teljes történeti hitelű"
életrajz, Az olasz művészetről is szívesebben olvasok megfelelő, jól meg
írt szakkönyvet, mintsem hogy a kamasz Rákóczival kelljen feszengenem
az alotok előtt s úgy hallgatnom a kőhtő katalógus-pontosságú magyará
zatát; viszont megint "felsikoltva" fogadom a lírikus kitűnő teljesítmé
nyeit: a szobrok költői transzpozicióit. Vagy ha ezt olvasom:

Ha villám csatten a fába,
s kéken fellobban a fáklya,
s ha lángjai égbe repülnek:
őz-szem nem üvegesül meg
úgy ... -

~ megérzem Jánosy Istvárn hangjának erejét, tehetségének azt a za
rnatát, mely hol a görög tragíkusok, hol a későközépkori festők ízeivel
rokon; de ha folytatom:

... mint Du-Héron szeme dülled.
A lorgnoniát leejti.
A bókot is feleiti.
De visszatér a fölénye ... -

egvszeríben oda az örömem, mert rnezzavarták. Szeretem Jánosv n~
lélegzetű, tragikus árnyalású, apokaliptikus képek felé hajló lűráját, sze
retern az idézett kéo nagy, hiteles naturaüzmusát ; de a lorgnon-ejtegetést
iJn.."-ább csak vígjátékban szeretem, ott is módjával.

A Rákóczi ifjúsága bizonnyal ajánlható rninden ifjú kezébe. De Já
nosy István aligha ifjús.á,gi könyvet akart írni, Rákóczi iránt érzett 00
tártailarn és nagyon tíszceletreméttő szeretete félreveeette; olyan művet

alkotott, amilven esetleg "mé!; soha nem volt" (bár ez sem biztos), de
sajnos, se kompozdció ia nincs (szándékosan ugyan, de ez mít sem változ
tat a hiányon), se stílus-egysége (ismét szándékosan, de ez ismét nem
változtet azon, hogy az a stílus-egyveleg zavaró).

Arról, hogy kitűnő lírikus, most is meggyőz. De ar!I'ÓI is, hogy ezúttal
nem szerenesés vállalkozáera pazarolta elsőrendű költői képességeit.

Míndez természetesen nem jelenti azt, hogy a könyv nem "olvastatja
magát", ahogvan mondaní szekták. (")
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· SZ[NHAZI ORJARAT: FORMA ÉS HUMANUM OJ MAGYAR DRÁ
MAINKBAN. - Az őszi bemutatók során két olyan mű is 8zinpadra ke
TŰlt - Bárány Tamás "A második kakassz6" és Mesterházi Lajos "Pesti
emberek" címen - amely két ellentétes formai megoldásban, de az em
beTÍesség korunkban vajúdó egyedül érvényes útján, sz6val közös huma
nista célkitűzéssel indul el, hogy fölvegye ujra a magyar drámaírás fona
lát s abból megszője a közelmúlt színpadi, tehát stilizált fali képét. Nagy
és merész vállalkozás mind a kettő s eredményeiben sem lebecsülhető.

Azért írunk r6la örvendezve.
Bárány Tamás a franciásan klasszikus, hely, idő és cselekmény egy

séges drámai formában indítja el súlyos színpadi mondanivalóval terhes
színművét. 1944 nyarának fülledt, döbbent lefojtottságát, a bűntudat ösz
szeomlást sejtető tétovaságát szuggerálja minden jól megválogatott szín
padi szava. A pesti államtitkár vidéki birtokocskáján még látszólagos
nyugalomban élnek a régi rend kedvezményezettjei. Az államtitkárné na
ponta misére jár, áldozik is, utána damaszttal, ezüsttel, sárgulón csurranó
mézzel és elefántcsontszín vajdarabkákkal megrakott asztal várja, ahová
besüt a szeptemberi vagy októberi nap fénye. Az államt,itkárné még rvi
ruló asszony, katontlsorba lépő fia van ugyan és ha a mise és az áldozás
után, a reggeli végén rágyujt első cigarettájára, azt hiszi magár61, hogy
ő feddhetlen életű valaki, aki rendben tartja számláját Istennel és az
emberekkel is. Az expozició tehát kifogástalan írói munka ebben a da
rabban, mert már látjuk föltünni a ház ifjú urát, aki katolikus papi ru
hában csempészi be üldözött hegedűművész barátját ebbe a mézcsorgá
sos, tej- és virágillatú falusi csöndbe. A szerző még egyet csavarint a
színpadi feszültség készűlékén: az oly gyakorta áldozó, de emberségében
mégis elbukó, kissé magára hagyott asszonyt belészeretteti a fiatal, ál
ruhás papba. Persze nem esik erről sok sz6 közöttük, csak jelzések,
apró lelki mozzanatok hangsúlyokban kicsendülő jelei árulják el, hogy a
ház asszonyában is valami Racine-i dráma foly: a Phaedra-féle hervadó
asszonyok utolsó bűnösen édes és bűntudatosan zaklató érzéki föllobbaná
sa. Régen láttunk magyar színpadon ilyen j61 induló, mesterien szűksza

vú írói eszközökkel megfogalmazott drámakezdetet.
Bárány Tamás azonban a későbbiek során éppen lefojtottságával, vá

lasztékos izlésével és kevés szóval sokat mondani akarásával tér le a
dráma sziklagördüléses, vagy lavinaszerűen a végzet felé zuhanó útjáról.
A Phaedra-i szerelem titkolását, csak hangsúlyokban való megnyilvánu
lását jó izlése javára írjuk s ezen a vonalon nem is kérünk tőle szá
mon mást, csak azt, hogy mégis túlontúl sokat időzik ennél a mellékmotí
vumnál, .amelyet nem épít belé eléggé 1944 okt6berének drámájába. Mert
a bibliai zengzetű "Második kakassz6" cím is, a mindannyiónktól j61
ismert októberi reménykedések és nyilas őrjöngésbe fúló önelvesztések is
dinamikusabb drámát igérnek, mint amit a szerző szereplőinek engedé
lyez. A nem tiszta lélekkel áldozó, mert humánumot nem érző asszony
lelki magáraébredése érdekelne, mikor október 15-ének délutánján egy
szerre tudja meg, hogy a papi ruha egy üldözött zsid6t rejtegetett előle,

hogy szerelmének nem a papi csuha, csupán önmaga megbecsülése, há
zastársi hűsége állhat útjába, hogy végóráit éli ura hatalmi befolyásának,
a birtok további élvezésének, hogy fia is bevonul és esetleg hiábavaló
áldozata lesz a teljesen felesleges, sőt kárhozatos nyilas ellenállásnak. Az
asszony lelkében egyszerre omlik össze minden és ebből a szerző a kel
leténél kevesebbet mutat meg. Valahogy megkerüli a drámát. De megke
rüli a drámát az üldözött hegedűművész lelkében is, akit vészterhes hall
gatásba burkol, mikor fől kellene üvöltenie, mert szüleit és húgát nemrég
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hurcolták el lakásukról a nyilasok, és szemébe kellene vágnia ennek az
asszonynak, hogy csak külsőségekben tudott keresztény lenni. Az asz
szony iránta való vonzalmának védőfátyla alatt lehetne olyan merész, és
ha a dráma végső képének indulatában mer olyan merész lenni, hogy ki
akar rohannia számára életveszélyes nyilas világba, olyan merész is
lehete.ne, hogy szemébevágja . az asszonynak: az anyám ugyanolyan hús
és vér asszony, mint ön, méltóságos asszony, nem is idős~bb önnél,
ugyanolyan érzékeny minden testi és lelki fájdalomra, aggódik családjá
ért, fiáért, lányáért, most pedig egy őrület nevében a vágóhídi állatoknál
is rosszabb sorban hurcolták el, mert a vágóhídi állatok kivégzésére ma
már vannak humanista törvényeink és szokásaink, hogy megölés közben
ne· kínozzuk őket, de az ember számára érvényes erkölcsi szabályokat ez a
fasiszta rendszer úgy rúgta föl, hogy tömegeit még kéjelegtetni is akar
ja embertársaink lassú és kínos halálrakínzásában. Az igazi drámák so
rán elhangzanak olyan szavak rabszolgák, cselédek, kiszolgáltatott te
remtmények ajkáról zsarnokaik felé, amiket döbbent csöndben haIlgat a
nézőtér, mert a kimondott igazságban a lázadó rabszolga önmaga itéletét
mondhatja ki. De Bárány Tamás nem feszíti ki drámai i.jjának húrjait,
s nem lő belé az egyedül lehetséges célba: nem számoltatja el egymással
szereplőit. Igy darabjából csak a kíválóan megalkotott drámai keretet
élvezhetjük s az az érzésünk, hogy egy kevésbé értékes [estménut, vagy
gondolati nagyszerűsége mellett nem eléggé kihordott, kidolgozott művet

látunk, ahol a keret még kirivóbbá teszi a műalkotás hiányosságait.
Számunkra mégis öröm Bárány Tamás első szinpadi műve, amelynek

sikere után bizonyára lesz ideje kiér lelni és kihordani valamelyik témá
jának tökéletes megoldását is. Hiszen a szinpadi jelenetek takartan ter
mészetes megoldásában máris mesternek mutatkozik s ebben a darabjá
ban is úgy suhan át három formás felvonáson, mínt valami kecses vitor
lás. Hibája csak az, hogy nem mer teli szélben vitorlázni még, hanem
a széksendesebb időben botorkál a part mellett. Megfontoltsága azonban
kiforralhatja még belőle a mestert.

A darab óvatoskodó jellemalkotásai nem használnak a szereplőknek

sem és éppen a két főhős, Dauka Margit és Somogyváry Rudolf izzását
hűtik le lépten-nyomon a partmenti hajózás befröccsenő hullámocskái.
Bocsássa meg nekünk szerző is, színház is, hogy mi az egész viharra vár
tunk, a negyvennégyes sorstragédiára, ahol az elhallgatott bűnök rákos
daganatokként fakadnak föl akkor, amikor már orvosi beavatkozás sem
segít.

Mennyire másképpen közelíti meg Mesterházi Lajos "Pesti emberek"
című riport-drámájában a megoldást. Ö bizony nem partmenti haJós. Töb
bet mer, mint amennyit tud s besurran fürge vitorlásával az élettenger
sodrába, kapkod, rögtönöz is egy kicsit - mint a vízbe dobott kamasz,
aki halálfélelmében. tanul meg úszni -, de minduntalan kivágJa magát
nem egészen szabályos mozdulatokkal, vitorla, és kormányállításokkal s
a végén csapzottan, halálos szinpadi veszedelmektől, zátonyoktól, süllye
déstől mene kedve csak kikecmereg a partra, s többek közt azért is tap
solunk neki, hogy ezt ilyen bravúrosan végigcsinálta. Mert a "Pesti em
berek" legenyhébb megítélésével is bravúros darabnak bizonyul s egyben
a másik drámaírói forma, a klasszikus görög és Racine-ivel szembenálló
Shakespeare-Bert Brecht-féle vonalat követi. Azért hangsúlyozom ezt,
mert témájuk nagyjában ugyanaz: a magyar középosztály "viszonyulása"
- hogy ezt a nagyon csúnya szót használjam - a magyar nép jelenkori
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történetéhez. Na igen, hogyan is viszonyultunk az életünk javarész~ ki
tölt6 történelmi eseményekhez. Mesterházi Lajos nem finnyás drámaszer
kesztő s rája valóban ráförmedhet az adomabeli cápa, mikor lutjótörött
ként utolsónak megmaradt vadászbicskájával ennek a cápának az oldalá
ba akar döfni: "Késsel halat?" Noshát, Mesterházi sokszor késsel eszi
a halat, nem illedelmes, nem fékezi semmiféle konvenció - saját huma
nizmusának szerencsés nehezékein kívül. Darabját is először rádióra ir
ta, aztán színpadra rögtönözte, belezsúfolt tíz drámára szóló anyagot,
aztán - ő mag.a, meg színész, rendező -törölt belőle vagy kilenc drá
11UÍnyit s mégis megmaradt egy épkézláb színházi estére való drámai
anyag. Ű aztán belevitorlázik a legszellősebb áramlatokba a nyilt tenge
ren, a zátonyok és sziklák görögnevű Szkillái és Karibdiszei közé. Való
ságos Odisszeüsz a dráma tengerén s pesti görög leleményességgel talál
haza az elhallgatott happy endinghez. Bírálják is majd jobbról és balról
valószínűleg, torkát metszenék, mert hát annyi é letl'eszé lyt mert kibír
ni. S mégis itt van. Sőt mi több, sikere van.

Mit is csinált hát ? Vett egy 1940-ben képesítőzött vagy doktorált kis
egyetemi közösséget. Hét fiú és egy leány elindul az életbe. A leány mind
a hét fiúnak tetszik, haverkodó szerelem-játék alakult ki közöttük. A
'tiúk között van előnevére büszke és kommunista, kispolgár és zsidó, és
szerencsevadász opportunista. S közöttük libeg a parányi kis nő, hogy
ennyi sok elvi elágazás között valami mindent betöltő közösség is legyen.
Az örök nőiség szólama, az Odisszeüszök hazahív.ó mágnese.

Oktató a mese, de olyan izgató a történet, hogy hajlandók vagyunk
észre sem venni izgalmunkban a szándékot. S éppen ezért nem is csüg
gedünk, kedvünk sem vész el a játék folyamán. Az 'író sokat markolt,
de amit megfog, abból ennek ellenére kitelik egy formás, becsületesen
harcos színházi este. Mert hogy a hét fiú majdnem hétfelé ágazik. Az
előneves ludovikás katonaiskolai tanár lesz, később fölesküszik Szálasi
ra, írt magakörül néhány szerencsétlent s aztán az emberek részvétére
pályázik, mert neki csak éj.1eliőri állást juttat a "demokrácia". Három
kommunista van közöttük. Egy egészen mithikus alak, aid nem csinál
szemünk láttára semmit, - s ez a darab fő gyengéje - még negyvenben
elmequ valahogy Kínába, ott irodalmat búvárol, vagy mit csinál, de köz
ben 1944. októberében valahol Budán is jelen van a nyilas fordulat ide
.ién. S pont ez a férfi szerelmes igazán - és viszonozva is - a kicsi kis
Monikába, aki a történelmi idők áldozata. Csak legalább megmutatná az
iránytű nélkül hajózó szerző, hogy miből is áll ez a szerelem, mitől olyan
kiváló a Kinába származó s csak tizenhat év után, 1956-ban Pestre visz
szatalált ifjú, aki küllemében oly választékos, mintha Wildé Oszkár va
lamelyik darab1ából lépett volna elő, csak éppen a szellemét felejtette
otthon. Nodehátez a szerep olyan, mint az igazgyöngyfűzérben a zsi
nór: erre fűzik fel a többi szereplők életének kínban izzadt gyöngyeit. S
Mesterházi jó gyöngyfűző mester riporteri lázában, férfi főalak.ia föl
áldozása árán, valóban drámát rögtönöz a színpadrn. A kabalás hét alak,
Monika és a megmaradó hat férfi - férfi főszerep kiiktatva - eljátssza
nekünk történelmünk jó másfélévtizedét. A nyilasok német megbízóik
kal karöltve hulakat robbantanak, zsidókat s nekik nem tetsző katoliku
sokat hajtanak vágóhidakra és internáló táborokba s azt hiszik, nekik
hasznos termelő munkára. A kommunisták szervezik sejt jeiket, készül
nek a fordulatra s embernek próbálnak megmaradni. A kispolgári haj
lamosságú tanár kocs11UÍroslányt vesz feleségül és a nemzet szaporodása
érdekében fejt ki dícséretreméltó cselekményeket, mert az iskolában a
köz gyermekeit, otthonában pedig a sajátjait nevelgeti és fegyelmezgeti.
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Az opportunista pedig hol strohmann a "zsidótalanítás" idején, hol 'bé- .
esi összeköttetésű csempész, hol kommunistaságát vörös nyakkendővel

dokumentáló nehezéke a pártnak. A kis Mónika a hét imádó közül egy
nyolcadik felesége lesz. Egy tisztes, jámbor orvosé, aki hivatása teljesíté
se köZben sajnos nem hal meg azonnal, csak éppen gerincetört nyomo
rékká válik. S közben tovább gyűrűzik a dráma azon pesti emberek kö
rében, akiknek valami furcsa passziójuk van: állandóan ujjáépítik vá
rosukat. Mesterházi írói érdeme ebben a distancirozásban nyilvánul meg
a legjobban. A színház színészben, rendezőben bőséggel és avatottság
gal sietett segítségére. Ha a darab vidéken is színrekerül, ami
valószínű - kritikusi lelkiismeretességünk erinniszeinek hajszolására -, el
kell majd utazzunk ,annak az előadásnak megtekintésére is. Különben
örökké él majd bennünk a gyanu, hogy a magyar színházi élet merész
hajózási kedvű Odisszeüsze talántán túl sokat is köszönhet a darabját
megelevenítő színészek és Kazimir Károly rendezői tehetsége támoga
tásának. De a Néphadsereg szinházának gárdája ugyancsak kitett magáért.
Szatmári István igaz, hogy jó' szerepet is kapott a kezébe, de mintha
most váltaná be azokat az igényeket, amelyeket első szinpadi szereplései
idején támasztott bennünk. Ebben a szerepében érkezett be igazán. Bics
kei a kommunista hős szerepében talál Robin Hood-i ízeket és Szakács
a nehezebb, diverzáns kommunista szerepét tölti meg élettel. Pálosnak
sajnos a gyöngYfűző-selyemzsinór szerepe jutott s ezt tőle telhető disz
krécióval igyekszik láthatatlanná tenni. Abban nagy, ahogy cseppet sem
tolakszik az előtérbe, mert egy ilyen zsinór csak hátul, a kapocs mellett
villanhat ki azok előtt, akik a tarkók hajpihéit is számontartják. Pándi
Lajos az opportunista szerencsevadász szerepében legjobb színpadi for
máját futja: behízelgőenszimpatikus volta érezteti az ingatag erkölcsiségű

ember taszitó vonásait is. Érdeme, hogy ezt a cseppet sem könnyű szin
padi akrobatikát könnyed öniróniával teszi emberivé. Gera Zoltán szin
padi szerepe nem több, mint Madách tragédíáiának egyiptomi rabszol
gájáé. De ő nem azt hörgi: milliók egy miatt. Egy tud lenni azokból, akik
milliószámra pusztultak el az emberiség jobb lelkiismeretének fölébresz
téséért. S ha egy ember öt percnyi szerepben éreztetni tudja milliók szen
vedését: milliónyi ember szívébe lophatja belé a .iobbat. GyőrtfY a kis
polgárt játssza, a kocsmárosleánnyal megcsaládosult. óbudai tanárkát. S
bár nem szeretjük a kispolgári életformát, GyőrtfY alak1át kedves mac
kóságában mégis szeretnünk kell. Benkő Gyula, a hivatása közben meg
rokkant orvos minő tragikus pillanatkép, milyen harsányan nyilas Farkas
Antal s milyen csibészien rikkancs Verebes. Mindnyájan "pesti emberek".
S mindnyájukon túl - és bocsássák meg fölött is - Bulla Elma művé

szete ragyogJa be a magyar dráma e bozontos és kamaszos igéretének, a
Pesti emberek-nek égtá?át. Három órát áll, ágál, szenved és gyötrődik

a szinpadon. A különben szétesésre is ha?lamos dara lJ legfőbb tartó'Pil
lére ő: a pesti maaúar asszony, akinek lelkén, idegzetén az egész kőzel

mult történelme áttivor. Egyetlen ruhában, maszk és florentin kalao ár
nyékolása nélkül kell hol huszonhárom, hol közel nequueti évesnek len
nie. sírnia és örülnie, főlháboradnia és csitítania. Ra-ta. át hullámzik és
villódzik, vonaglik és jut műl,észi harmóniáIJa ez a dráma: a 'Pesti embe
reknek csak a mult megszépítő mes.~zeséaében mea~zévíthető Golootba
járá.~a. És a szinpadi tehetség, ez a fölfokozott intellektualitás, a lém/éből

áradó lehiggadott humánum úHászüli, eg1j'heszüli szemünk láttára ezt a
1lMYDn is kétségesnek ioérkezett pesti emberekről szóló drámát, amely
nélküle igen könnllen hátborzongató grand quicmo! is lehetett volna. S
ha ilyen színészeink !'annak. miért ne lehetne hozzájuk méltó drámairo-
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4almrunk is. Bá1'ány Tamás és Meste1'házi Lajos ezt igérgetik nekünk s
erre is buzdítjuk őket apásan érdes kezű, de nevelni aka1'ó odasuhintá
.sainkkal. (Possonyi László) ;;

PETŰFI ÉS ADY KÖZÖTT. Irodalomtörténet ? Egy korszak össze
foglalása? Vagy, ahogy az í['ó szerényerr maga vallja, az ihlet és a stílus
változása az irodalom egy periódusában ? Nehéz Rónay György Petőfi és
Ady iközöbt című könyvére megfelelő eimkét találni. Mert valóban nem,
semmiesetre sem szabványos irodalomtörténet; bár példaszerű tudomá
nyos gondossággal dolgozik, nem írói portrékori keresztül vázolja a fo
lyamatot és a történeti összefoglalásokkal szemben, nem közvetlen célja
az értékelés. Viszont, nem is ihlet és forma-történet csupán, mert az
esszénél gondosabban dokumentál s valóban felöleli az egész korszakot.
Egy irodalmi kor "élet,rajza" kínálja maga az író a helyes meghatározást:
igen, de akkor ilyen életrajz-félének kellene lennie az igazi irodalomtör
ténet gerincének.

Rónay György lényegében három lépcsőben halad a külvílágból ki
indulva az irodalom belső dolgai felé. Először minden különösebb szocí
ológíaí bemosakodás nélkül, lerögzítí azokat a történelmi adottságokat.
amelyek meghatározzák egy-egy nemzedélere érvényesen a sors kereteit.
Második fokként bőséges idézeteken át elemzi az írókmagartal'ltását az
adottságok között. Végül - s ez könyvének a legmélyebb rétege - föl
tárja a magacartás és az ihlet, a magatartás és a kifejezést formák rej
tett összefüggéseit.

Könyve több mint ötven év történetét foglalja össze. Némi leegysze
rűsítéssel, lényegében két nemzedék tölti ki Irodalmunkban eZlt az ötven
évet, Az egyiket még a reformkor nevelite és telitette klasszikus életesz
mékkel. Ez a nemzedék (Arany, Kemény, Gyulai stb.) az életet "a böl
csőtől a sírig ívelő egységes és erkölcsi tartalmú folyamatnak" tekintette,
melyben a költőre nemzeti és általános emberi feladatok hárulnak. Eb-.
ből az alapállásból következik a nemzedék egész esztétikája, végleteiket,
különöst, egyéníeskedést kerülő népies klasszicizmusa. A nemzedék tra
gédiája - hogy némileg ismertessük Rónay György koncepcióját - ép
pen az, hogy a nemzeti klasszícízmus esatétikája Világos után ,;a szen
vedélyek hullámsfrja" fölé épült; erkölcsi és nemzen elhivatottságú íro
dalmuk egy cselekvésre teret nem adó történelmi rnélypontra esett. Az
őket váltó új nemzedélket viszont (Reviczky, Komjáthy, stb.), már a pasz
szív ellenállás kora és a kiegyezéses Magyarország torz közélete nevelte
s ebben "már nem volt nemzetet irányítá egységes eszme, az egész tár
sadalmat átható magasabb törekvés, mint a reformkorban". A nemzedék
nek keserű kiábrándulás lett osztályrésze. A valóságból az Irrealításba, a
közösségből a kíváltságos lelkek szellemvílágába, az életből az álomba
vonult hát ki. Esztétikája - az öregekkel szemben - a különöst, az
egyénít, a narcísztíkusan szubíektívet gloríflkálta: a konkrét és objek
tív ábrázolással szemben a belső élményt, melynek egyik jelképi kife
jezője csak a külső valóság.

Ez a szépen felépített, világos elmélet persze nagyon kézenfekvőnek

tetszik. Már-már olyan evidens, mimt a geometriai alapfgazságok. Csak
hogy egy-egy elmélet igazát az írodalomban mégsem a ráérzés, hanem
egyedül a gondosan ellenőrzött tágas érvényesség igazolja. De éppen ez
az, ami Rónay György könyvében példamutató. Mert a történeti-társadal
mi adottságokat meghaeározva és a nemzedékek alapmagatartását Ierőg

zítve, adatok seregével, pontos elemzésekkel tárta fel egyrészt az öregek
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vergődését, (Aranyét például) kényszerű téme-választásaíkat, ihletilk és
kifejezési formáik lassú átalakulását az elnyomó körűlmények között,
másrésat a fiatalok, a kiegyezés sivácságába belenőttek teljesen új élet
érzésből fakadó élményvilágát, új szerelem, halál és lét-élményüket s'
formáik ennek megfelelő változásait. Rendkívül gazdagon dokumentálja,
melyek a kor közérzetét kifejező, kedvenc hasonlabai (például: a világ:
színház vagy kártyaterem; az élet: álom stb.), hogy alakulnak a költői

képek, hogy válik az álló hasonlat dínamíkussá, drámai jelenetté, hogy
tolódik át a szavak használata a versben a konkrétból a [elképi felé. E
helyenként detektivhistória érdekességű s nyomozó körútnak is beillő ku
tatásnak bevallott célja: feltársu Ady előzményeit, lépésről-lépésre kö
vetni, hogy készíiti elő irodalmunk Ady tematikáját, kifejezési formáit,
egész nagyszeru költészetét. melyben - kéretlenül megfogalmazva Ró
nay György ki nem mondott, de világosan kiolvasható koncepcióját 
az AIDany nemzedék közösségi és erkölcs; magatartása egyesül a kiábrán
dultaJk modern kezdeményeinek páratlan kibontakoztatásával.

Az irodalmi értékű írodaiomtörténeti összefoglalásoknak rendszerint
az a fő híányosságuk, hogy több bennük a konserukció, mint az anY'aJg
számbavétele, tudós elemzése, S ez nagyjából természetes is, hiszen az
írót a fő jelenségek érdeklik, az új téma és kifejezés jelentkezése, azok
az alkoték, akik mintegy egymás kezéből veszik és adják tovább a fák
lyát. Az ilyesféle tárgyalásokból rendszerint kimarad a közepesek hasz
nos, vagy kevésbé hasznos tenyészete. A tudomány persze semmit se
hanyagolhat el, ha bölcsen tudnia kell is, hogy bizonyos távlatból szem
lélve, maga az irodalomtörténet végül mégis a teremtő tehetségek "his
tóriás deákja" és nem a közembereké. Rónay GYÖI'gy módszerének az az
uidonsága, hogy az írói irodalomlátás és koncepció mellett, ismeri és nem
sajnálja dokumentumként elénk tární a részlet-jelenségeket, Esszét ír 
tehát érdekes és élvezetes olvasmányt -, de az esszéíró általánosításait
kerülve, nem hallgatja el a folyamatok részletjelenségeit s így a fejlő

dés vázlatos rajza helyetit a tenyészet lassú átalakulását ábrázolja. Ha
könyvének dinamikája ezzel le is lassul, hitelessége megnő. S így ha
kénytelen is éppen a komolexítás érdekében egy-egy mellékjelenség tár
gyalásával időzni, vagy általános jegyeket az egyéniek fölött hangsú
lyozni s ha az időrend tlszteletbentartása kedvéért - akár Babits Euró
pai írodalomtörténetében - többször foglalkozik egy-egy íróval, élete
különböző korszakaiban rögzítve meg vonásait, mégis egészében mód
szere az eddigieknél rnélyrehatóbb és egyben gondosabb is. Úgy össze
gezhetnénk: az irodalmi értékű irodalomtörténetet tudományos hitellel
ruházza fel; vagy fordíeva egyet a szemponton: a tudományt teszi 
egy-két kiváló tudós, elsősorban Horváth János nyomdokain haladva e
téren - irodalmi értékűvé.

Ami mármost a könyv t,a['lbalm'Í uidonságát ílletí, jottáinyival sem
marad az el a módszerbelí uidonságtól. Sőt, mivel nemcsek a tudo
mány szűk köret,. hanem az egész élő Irodalmí tudatot érinti, tán jelen
tősebb is annál. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az egész
modern magyar irodalom születése nlllanatától kezdve a gyökértelenség,
a nemzeti léttől való idengenség vádjával küzködött. A konzervatív kni
tíka nem is Arannyal és Petőfivel. hanem a városba szakadt vidéki em
ber falunosztalgiábt kiszolgáló népi,esepigonizmussal dorongodta le a
"nemzetietlen", a "dekadens" Nyugatosokat (Adynaik Szabolcska Mihály
volt például az ellenlábasa) s ezt annál is könnyebben tehette, mert egy
részt a nemesi irodalmat hordozó nemesi értelmtség egy fél évszázad
alatt retrográd lett, a polgári fejlődést többnyire elutasította s igy az új
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élményeket hozó modern irodalomnak sztik volt és túlnyomóan az 887r
szimilálódott polgárságból adódott az olvasó-bázisa, másrészt megtehette
azért is, mért a mcstoha körűlmények miatt, irodalmunkban az irodalmi
tenyészet nem oly folyamatos; nem épül úgy ll. hagyományra, mint a nagy
írodalmakban, több nálunk az egyéni bravúr, mint a szerves kiérlelődés.

Az irodalmi köztudat így könnyebben tekinthette ellenséges részében ke
levénynek. híveiben olyan csodának a modern Irodalmat, amely szinte a
semmiből fakadt, mínt mondiuk Csokonai költői kívírágzása, Igaz, ugyan,
hogy már maguk a Nyugatosok felmutatták nem egy előfutárukat. Ady
VajdáJt, Babits Komjáthyt, (és éppen az utolsó évtizedben nem egy ki
váló irodalomtörténeti részletkutatás haladt ezen a nyomon), de a mult
századi Irók közepes képessége miatt nem volt világos az egyenes fejlő

dés s nem tömődött be magától az a mesterséges szakadék, amelyet az
ellenséges írodalompolítíka, nem az üldöző kun sereg, hanem a modenn
irodalom Szent Lászlója bebuktatására nyitott meg. Rónay György köny
vének újsága ennek a szakadéknak a teljes eltüntetése. Világos után ki
Indulva, lépésről-lépésre nyomon követi az írodaleni él-et folyamatát és
feltárja ebből az átlagolvasó számára gyakran tengermélyí mélységből

az egész átfordulás rnenetét. Nem olyan mértékben a költészetre korlátoz
va a kérdést, mínt ahogy ismertetésünkben tesszük, rengeteg adattal tá
mogatott, tiszta, szép vonalvezetésben rajzolja meg nemesi irodalmunk
urbanízálódésát. Vagy hogy konkretizáljuk az irodalompolitikai hareok
míatt félreérthető kifejezést: költészetünk obieletiv lírából szubjektd.vbe
való átfordulását, egész irodalmunk élmény- és kífeiezés-világámak kor
szerűsödését. Gondos, anyaggazdag és finom megfigyelésekkel teli elem
zéssel tárja fel a legapróbb mozzanatokat ; a küldetést betöltő, a vátesz
költő kiformálódásától kezdve. az újfajta szerelem, halál és pénz élmény,
szóval a nagy Ady-ciklusok előzrnénveín át, egészen az eszközl ártal.aku
lásíg. Számba veszi a kének felszabadulésát a szemléletí valóság alól, a
jelképi hasonlat térhódítását, melv a külső logikát a kép belső mozgá
sával helyettesíti. Még egv-egv híres Ady-notívum előzményeit is elénk
tárja, Hagyományt hoz a fels:dnre, multat teremi a modern költészetnek.
S ha az öreg Arany szerepét nem is domborítja ki eléggé ebben az urba
nizálódásban - pedig helyén való lenne -, nincs szakadék Petőfitól

Adyíg - bizonyítja. A mult tatajában gyökeredzik a tegnap és a ma. 8

ami tán kísérteties: még a gyökér férgei is - hogy kénletesen sozóljtmk
- ott vannak az östalaiban. (Arányt például a petőfieskedő epigonok
akmják a Parnasszusról kíszorítaní.) De félreértés ne essék, nem az .ana
lögiák - hiszen rnínden igazi alkotás felveti az olvasóban az analógíékat
-, hanem az előzmények világos, tiszta rajza tágítja itt az olvasó
s tegyük hozzá az irodalomtudomány szemhatárát. Rónay Gvörgy multat
tisztázó erőfeszítése így ér el közvetlenül, méghozzá megvilágosító erő

vel a [elenig, Nem kétséges, hogy aki a modern magyar irodalom törté
netét meg akarja írni, annak valahol ott kell felvennie a szálakat, ahol
ő abbahagyta, s olyasféle méds-ereket kell alkalmaznia, arnelvekre ó ad
példát. S ezzel nagyjából körvonalaztuk is könyve [elentőségét és {r
demét. (Lengyel Balázs)

AZ "ÖRÖK BÉKE" MAGYAR ELŰf.TARCOSA. A közelmúltban em
lékeztünk meg ezeken a ha~ábo"'on a XVll-XVII I. században élt fTan
cia Abbé de Saint Pierre-ről, a"'i a vi!áaimtialomban elsőnek foglalko
zott az "örök béke" problémáiával, a XVllI. század elején megjelent
"Le projet de paix perpétuelle" című nagy~zabású művében.

A téma folytatásaként érdemes megemlíteni, hogy alig egy század
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múltán a mi irodalmunkban is felbukkan az "ÖTök béke" eszméje, még
pedig ugyancsak egy katolikus szerzetes ír6nál, Verseghy Ferencnél. Ez
úttal nem értekezés, hanem vers formájában, nem tudományos appa
rátussal, hanem a költészet síkjára vetítve.

A békéről már korábban· is írtak magyar verseket, rendszerint alka
lomszerűen, hábOTÚskodások és azokat követő békekötések idején, de a
tágabb perspektivájú "ÖTÓ'k béke" fogalma Verseghy lantján csendül fel
első ízben.

Pár évtizede, hogy az egykori zirci apátsági kézirattárból előkerült

Verseghy egy-két eladdig ismeretlen, a XIX. század elejéről származ6
költeménye. Ezek egyikének címe: "A Budamelléki Nyúlsziget, mely Szent
Margit sziaetének is neveztetik." - Ebben elbeszéli a költő, hogy csóna
kon kirándult Szent Margítszigetére, melynek parkositását akkoriban
kezdte meg Józse! nádor. Két hölgy van a társaságában, kikről kiderül,
hogy mitológiai allegórikus múzsák, elio és Thalia, a történetírás és a
szinjátszás görög istennői. A szigeti romok láttán elio elkeseredett át
koz.ódásban tör ki a háborúskodás, a "pokolnak fajzattya" ellen, amely
elpusztítja a békés munkálkodás alkotásait. De Thalia megvigasztalja eme
szavakkal:

"Ne agg6dj, jó Clio l az ember balságánn!
Munkálkodgyunk inkább az észnek országánn,
Mellynek már itt láttyuk kies bimbózását,
S nem ok nélkül várjuk fényes virágzását.
Mit segíthetsz rajta könnyes panaszokkal?
Nyessük inkább úttyát bölcs oktatásokkal.
Nem víttük-e végbe ilyen fegyverekkel,
Hogy felhagyván a csúf veszekedésekkel
Mindenik nemzetnek hatalmas tagjai,
S eggy azon hazának negédes fiai
Köz törvények alá hajtsák nyakaikot,
S bírónál keressék kétes jussaikot,
A helyett hogy kiki kardot von társára,
Mihelyt vágy6dnia tetszett birtokára?
Amelly j6ra birtuk a vad embereket,
Arra ne birhassuk a bölcs nemzeteket?
Látom én már, elio ! szűnni a harcokat, 
Születni helyettek köz alkuvásokot,
Mellyek jussaiknak bölcs határt vessenek,
S az öTök békének. trónust készítsenek."

A vers gondolatmenetében tehát valóban haladó szellemiség nyilat
kozik meg. A költő reméli - és jósolJa, - hogy amint egy-egy feilettebb
nemzeti társadalmon belül már megszünt az ököljog uralma, helyet ad
ván a békés törvénykezésnek, azonképpen ez a szempont előbb-utóbb

nemzetközí viszonylatban is érvényesülni fog az általános emberi mű

velődésnek egy magasabb szintjén.

A versben kifejezett gondolatok tulajdonképpen csak nap.1ainkban
váltak egészen időszerűvé. Mindössze csak stiláris különbségekről beszél
hetünk. A Verseghy-féle "köz-alkuvásokat" ma például így nevezzük:
a vitás kérdéseknek tárgyalások útján való megoldása. De a cél ugyan
az: CI béke. A Verseghy-megénekelte "örök béke" !

(K. Gy.)
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A TÖRTÉNÉSZ ~ÉVAI. - Dicsőséges úttörő munJkájáJt a nyelvtörté
net mezeién széles körben magasztaljálk halálának százötvenedik évfor
dulóján, történetírói törekvését ma is az ísmeretlenség leple takarja. pe
díg a Délalföldről. a torontáli Nagyszentm~klós'rólszármazó Révai MiJkIós
- akit Kazinczy méltán nevezett "Nagy"-nak - egyike a Délalföld első

archontoíogusaínak. Az évek óta megközelíthetetlen ősi csanádi püspöki
levéltár Temesvárott egy bőrkötésű .fóliánst őrzött, - homlokán Révai
nevével és hasábjaín Révai kézírásával. Mindjárt az első lapon megnyi
latkozik sóvár vágya: Magyarország "hajdani dicsőségének feltüntetöbb
igazolása végett, mult jának ennél mélyebbre ható kutatását óhajtotta elő

mozdítaní."
"Még úgyszólván gyermek valék - írja ebben Révai -, már azon

gondolat vett erőt lelkemen, hogy hazám rmrltjának földerítésére szen
teljem törekvéseimet. Mert kiváltképen az oltatott szívembe, hogy az a
föld, amelyen a világra jöttem, szerit legyen előttem és mmden kitel
hető erűmmel s teljes igyekvésemmel oda törekedjem, hogy ennek hasz
nát és díszét lehetőleg elősegítsem. És midőn azt láttam, hogy ez minden
előbbi ékességtől meg van fosztva, mívelhogy ott minden az egykori
barbár düh által romba döntve hajdani fényét és méltóságát elveszíté;
midőn ezt láttam, keserű fájdalom égette szívemet. Erníattí hevületemben
elégiát írtam Csanád romjairól már akkor, midőn még Szegeden a köl
tészet tanulmányozásával foglalkozám, gyermekies módon utánozván
Sannazaríus azon elégíáiát, melyet ez Curnae romjairól Irt volt. Merész
gondolat volt ugyan az, mely által indíttatva először is a csanádi püs
pökök összeírásához fogtam, ezután pedig a Csanádról szóló egyéb ada
tokat szándékoztam megírni. Mintegy két érvet fordíthattam valahogy e
célra, mely idő alatt átnézegettem majdnem míndazt, amit erre vonat
kozóan a hazai történetírókban föllelhettem. Ekkor óhajtootam már a le
véltárakban történeti adatokat és egyéo írott okmányokat is fölkutatni.
De ezekhez még akkoriban nem tudtam hozzáférni, mivel fiatal korern
miatt nem tehettem szert oly tekintélyre, mely' engem a kiváló férfiaik
bízalmához juttathatott volna, kiknek jóaka'ratától pártfogást, V1agy ta
nácsaiból irányítást meríthettem volna."

Méltán el moridhat j uk Révai életíróiV'al: Bizonyára értékes történelma
rnüvek jelölnék eredményül emlékét, ha Révai pártfogó fölkarolásáoa
akadt volna! Révai ennek ellenére is megkísérelte a csanádi egyház
na,gyok sorozatát összeállítani és e törekvése íktatja őt Délalföld hísto
ríkusaí közé. (1. K.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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SZERKESZTŐi tJZENETEK

KÖVETKEZO SZAMAINKBÚL. TatnulJmány: Belon Gellért: Az evan
géliumi ember (Prohászka), Eglis István: Az atomkor térsadalmí távlatai.
Radó Polikárp: XII. Pius a liturgikus pápa. Jánosy Gyula: Liberalizmus,
szocíalízmus és az egyiház a 19. században, Holenda Barnabás: Tudósok,
nézetek, viták a 17. században. Lengyel Balázs: Federico Garcia Lorca.
Cserháti József: Az ember világjkö~ol1ltiságaSzent Tamás mozófiájábaJn.
Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedüs Nándor Ady-könyvében. Tarnay
Brunó: Tudomány és csoda. Salacz Gábor: Egy eltelejtett festő: Paczlka
Ferenc (1856-1926). Kézai Béla: Három Johanna. Dümmerth Dezső: A
költő és a démon (Rainer MOO'ia Rilke), Ohmacht Nándor: Újalblb lépé
sek a katolikus erkölcstan terén. Kelecsényi Gábor: Phaeton és az ür
I'IélIkéta között. Benkő István: A nemzetközi békére és erIkölesre nevelés
kérdése. Dévényi Iván: Csontvary Tivadar. Balanyi György: Gíessweln
Sándor békemunkája, Tótfalusy István: Kodolányi János.

Novella: Farkas Antal: Róza. Fendrik Ferenc: Píthagoras tétele. Agos
ton János: Egy igaz történet, Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről. Boiiu
niczky Szefi: Emlékeimből. Gerlet József: A lélek, Mándy Iván: Mozí,
reggel. Bruce Marshal: F,ather Smith. Alfred Polgár: A köpeny. Valéry
Larbaud: Rachel Frutíger,

Vers: Jékely Zoltán, Nemes Nagy Agnes, Kálnoky László, Jánosy
István, Stetka Boa, Tardonai Gábor, Szabó Anna, Márk István, Kárpáty
Csilla, Vámosi Pál, Beney Zsuzsa, Surányi István, .Papp János, Gyurko
vics Tibor, Komjáthy Győző, W. H. Auden, Gertrud von Le Fort, Rainer
Maria Rilke, Szemelvények mai osztrák költőkből (Radó György forw
tásaí),

H. Z. Dehogy is nem fordítottak figyelmet a nők tudományos neve
lésére a középkor zárdáí, Gondoljon csak a szász eredetű Rosvitha apá
cáva, aki a maga idejében hires költőnő volt, és latin nyelven írta köíte
ményeít, dístichonokba és hexameterekbe foglalta a szentek legendáit, íet
hat színdarabot, ugyancsak latinul, amelyek páratlanul állottak az egész
korai iközéplkorba!in, és hivatva voltak 'I'erentiust pótolnd a keresztény ne
velőintézeteleben. Ezek közül egy a Sándor-kódexben magyarul is meg
VIan, a "Dulcitius" (magyar címe: Három körösztyén leány.) Néhány évvel
ezelőtt elő is aditák a Madách-színházban,

T. T. A mai Belgium területén főleg két nép szerepel: a franciákhoz
közelebb álló wallonok és a németekhez közelebb álló íllammandok. A
belga név, a hasonló nevű törzstől veszi eredetét. aklilk a legrégibb idők

tól kezdve, - mindenesetre régen a római hódítók előtt ott laktaJk.
Augustus óta nevezték ezt a területet Gallia Belgicának és a négy gJa~l

provincia egyikét alkotta. Strabo úgytudja, hogy ezek a belgák keletről

vándoroltak be, és rátelepedtek az ott levő őslakókra, a keltákra, felvet
ték azok szokásaít és ruházkodását, meg nyelvét is, csak hJllil"'Ci:asabibalk a
kelta maradvány lakosságnál. Házaíkat nem kőből, - mínt emezek 
hanem fálból építették. A házimunkák rndndkét törzsnél a nőkre hárul
taJk; ez a házimunka egészen nagyarányúvá lett, arnikor a belga sonka
jelentős exportciJklké lett Róma felé. De a 'belgák maguk is sok húst fo
gyasztottak, mert a tejen kívül ez volt főtáplálékuk, A két törzs között
még a mai időklben is varrnak poli'tbkai ellentétek.
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G. J.-né. - Férjnek és feleségnek egyformán kötelessége a háza s
s ágban m egadn i a házastársána k m indazt, ami annak tes ti és lelki har
m óniájához szükséges. A csók, a szerelem, a gyöngédség és m inden, ami
hozzá ta rtozik, nem csupá n joguk, ha ne m kötelességük is . Na gyon sok
h ázastárs taszítja a bű n és a hűtlenség, a h ázassá gtörés sza kadékaiba a
másik fel e t azáltal, hogy elmulasztja, k ö nnyelm űen veszi ebbéli köte les
sé geit. A h á zasság fe lbomlása az e lh ideg ülesse l kezdődik, a z elhidegülés
pedig az za l, hogy n em igyekszenek a felek é br entartani a sze rel ern tüzé t.

Ebben tehát önnek igaza van . Leve lé ne k hangjábó l és betű inek

k úsza voltából azonban azt következtetj ük, hogy valamiképpen ön is oka
fé r je h idegs ég ének és k özöm bösségc ne k . Mi nthogy nem írta m eg ei m ét ,
kény telen ek vagy u n k it t figyelmezte tni erre. Iga zán nem tes zü n k kü l ön b
s éget férf i és nő közot t és ön m égis azzal kezdi levelét, hogy adjunk ön 
ne k igazat, m egha asszony is . Az ilye n m ondat orivallomás a lélekbúvár
elő t t. Nem az-e a ba j az önök h ázass ág ábam, hogy ön , ahelye tt , hogy
hódítana. csa k a jogai t kö v e teli '! Sok ass zony és sok férfi van így a há 
zasságban. Különösen so k ass zonyról lehet elmondani, hogyha azt az
energiát, ami t az önemésztő tö preng ések re, id eges viselkedésre fo rd ít, ar
ra haszn álna fel , hogy f érje s ze rel m ét újra és ú jra fe lszítsa, n agyon ke
vés lenne a boldogta lan há zass á g. P ers ze, ugya n ez vonatkozik a fé rfiakra
is. Annál is ink ább, mert az ő köteles ség ük a k ezdeményezés. D e ha
bármi okból elmulaszt ják ebbel i kö telességüket, a cs al á d érdekei a zt kí 
vánják, h ogy va lamiképpen, a nőiességnek megfelelő módon, az asszony
legyen a kezdem é nyez ő . Ne el ége d jék m eg ön sem an nak keserű m e gál
lap ításával, hogy a férj e nem csók olj a m eg gyermekei előt t , hogy nem
hordja a j eggyűrűt és nem köszönti fel n év- és szül etésnapj ára. Győzze

le belső g átlás ai t, legy en bájos , h ódító, vonzó. A k kor a k ü l s ő ak ad ályo
kon , beleértve az anyós t is, győzedelmeskedik.

N. Gy. Budapest. - ~lctünkben elkerülhetet1en, h ogy az ember ha
ragot támasszon. A felsorolt esetek m in degy ik ébe n ön nek megvolt az
oka, sőt joga is, hogy úgy járjon el , ahogy elj árt . Legfe ljebb a kkor te 
he tn e m agá na k szemreh ánv ást, h a túlságosan goromba, d urva lett voln a
hangja és viselkedése, Levele alapján úgy lá t ju k , hogy ön nem felelős

a zért, ho gy vannak ismerőse i k özött, a k ik ön n el k a pcsola tb an a haragtar
tás bűnébe es te l" Ú gy látjuk, h ogy ami önt gyötri , a z nem az erkölcsi
felelősség s úlya, hanem id egeinek túlf inomodott é rzékenysége. De hogy
m egn yu gtass a magát , azt a jánljuk, írjon m índogytk "h ar a gos án ak" egy
rövid leve le t. Ebben írja meg, hogy mi n t öreg ember, aki bárme ly pil
lana tban odakerülhet Is ten elé, nem akarja magával vinni a nnak lehe
tösé g ét, ho gy valak it is megbot r á nkozta to tt , a zért bocsánatá t k éri . Ez a
felsorol t es e tek mindegyi kében teljesen elegendő és az illetőkre há rít
minden felelősséget. - E let útj ár ól m on d ott vallomása igen meghato tt
bennünket. Megkérj ük majd valamelyik pap munkat árs unkat, emlé kez
zék meg önről miséjében, hogy ad jo n az Isten ön ne k hosszú , szé p és de
rűs ör egs égét, utána ped ig boldog találkozást mindazzal a s z éppel, amit
életében keresett.
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