ság, amelyen a mennyek visszfénye 00gyog. Pásztortűz, amely vonzza, csalogatja, bíztatja és nyugtatja az éjszaka
vándorait.
Igen. Isten szeretete, a bánat és az
öröm elvélaszthatablan egymástól! Minél jobban szerétjük Istent, annál mélyebb a bánatunk, hogy megbántottuk
őt. Minél jobban belepillantunk a szeretet fényénél bűneírik odvaiba, feneketlen kút jaiba és irdatlan szakadékaiba, annál nagyobb az örömünk,
hogy Isten kegyelme és szeretete ki-

emelhet vagy ki 'is emelt már azokból.
A szomorúság és az öröm egybefonódása olyan kincs, amelyről nem
mondhat le a keresztény lélek. Ez fogIalja össze benne azt a dinamikus
egyensúlyt, arniről Chesterton szól: a
nagy ellentétek, feszültségek egymást
kiegészítő, fenntartó Iebegését, mely
nem a sárban heverő kő nyugalma,
hanem a végtelen felé tartó vándormadár szárnyalása.
(S. F.)

NAPLÓ
A BRUGES-T BEGINAKNAL. Kora hajnalban indultunk Bruges-be. Mi
tagadás, utazási kedvünk kissé megcsappant, amikor megláttuk a vigasztalan,
szítáló ködöt a várt őszi napsütés helyett. Nem így képzeltük el '3 találkozást
Bruges-szel, eső- és ködfátyolon keresztül,
A kellékek hiányoztak, mégis, már az első félórában megfogott Bruges varázsa. A pályaudvarról kilépve még gyanakodva néztem szét: nem okoz-e csalódást; i llúzióirnat féltve figyeltem a városszéli parkot: ez az, amit vártam ? '
A Szerelern Tava, az obligát hattyúlokal, a belga világrtástechnikát dícsérö, de
nappal kiábrándítólag ható vizireflektorokkal még nem oldotta fel ezt a
gyanút. A beginák Szöllőskertnek nevezett otthonánál lélekzettem fel először:
itt nem ér csalódás.
Estefelé, egésznapi városnézés után úgy éreztem, nyomasztó ez la tömény
középkor, ez a konzervált történelem, ez a törpe múzeum-város, ahol minden
ház ereklrélket rejt, és ami felett, úgy látszik, megállt az idő. Csodábatos volt a
Saínt Jean-kórház XVI. századból való jryógyszertárával, a Grand' Place bámulatos épségben maradt j"lamboyant épületeivel. a székesegyház a ikis Míchelangelo-Madonnával. - de a Béguinage-;hoz visszahúzott valami; ezzel ra képpel
akartam búcsúzní Bruges-töl,
Költőnek vagy még inkább festőnek kellene lenni, hogy hű képét adjarn
a begína-udvamak, amelyet háromívű híd választ el a külvilágtól. A közeledő
először csak e. XVIII. századi kapubejáratot és a csúcsíves templomot látja:
maguk a lakóházak a fák mögött rejtőznek. A külső falakat ra csatorna mossa,
gesztenyefák bokrétajától övezve tükröződnek a kolostorépületek a Szerelern
Tavában. A kapubejárat alatt függ a Haldokló Búnösök Krísztusa a következő
feltratokkal: "Ti mindriyájan, ak'ik erre jártok, jőjjetek és lássátok, VIan-e az
enyémhez hasonló fájdalom!" "Mit tehettem volna még az én szőllőmért és
én nem tettem meg?" Az udvat-ra belépve pedig elénk tárul ez la Ikülönös kolostor. Csak angol és németalföldi tájiakon láthatunk ilyen bujazöld pázsitot,
ilyen tágas tisztásokat az évszázados fálk közt, Az élénkzöld színt a házak hófehérje szakítja meg. Ahogy bejárjuk al.'égi jámbor asszonyok bírodalm-it,
lassan eltűnik a kívülről hozott fáradtság, idegesség, a Szőllőskert szí'V'ÜnJk'be
lopja békességét.
A Béguinage valóságos kis város: mimden Iakójánesk külön házacskára volt,
a közösségnek pedig kórháza a betegek, és menhelye a tehetetlen, agg be~
számára. Fejjel kímagaslott a házak közül a Domus Capitularis, a Grand
Dame-nak nevezett apáJtnő háza.
Mínden házacskában volt egy apró házi kápolna, hálófülke - nem hiányoztak: a rokka és csipkeverő szerszámok sem -, konyha, aIhol ma is régi helyén
V>aJIl II teafőző edény, Iábmelegítő rostély, és az ebédlő. Legbájosabb a parányi
belső udvar, közepéri mohával benőtt kőkút a beginák kedvelt elmélkedő
helye.
A begina-rnozgalom a Németalföldről származik, és bár' nálunk nem igen
terjedt el, maga a gondolat ismert volt. Magyarországi Szent Erzsébetet pél-
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dául több belgiumi közősség válasatotta védőszentül, élete annyfra közel állt
ehhez a gondolathoz, melynek lényege az őskeresztény, azaz tökéletesen keresztény élet.
A XII. században született a szerzetességnek ez a különleges :liajtája, amely,
különösen kezdetben nem is volt szerzetességnek nevezhető, A beginák Istennek szentelték életüket, de a világban maradtak: ki-ki végezte munkáját, és
magánvagyonukat is megtartották. Késűbb egyre szorosabb kötelék fűzte őket
a közösséghez: közös ájtatosság! gyakorlataik voltak, és a kis házak a templom
köré tömörültek, mintegy közös otthont alkotva, Egy-egy béguinage végűl önálló plébániává fejlődött, temploma, plébánosa, káplánjai voltak.
A bruges-i bégmák élete is virágzás és válságok váltakozása volt. Népszerű
eik voltak mind a nép, mind az uralkodók körében. A XVI. században a gueux-k
foglalták el a béguinage délkeleti részét, ugyanekkor tűzvész pusztította el az
egész épületet. Az elkövetkező századokban ismét újjászületett, és a tJagdk
életét ekkor az anyagi biztonság mellett az önkéntes szegénység jellemezte.
Napóleon uralma utáln még egyszer fellendült a régi közös élet, de a XIX.
század végétől kezdve fokozatosan hanyatlott és 1928-ban a bruges-í beginaközösség rnegszűnt Iétezni,
Ekkor a Szent Benedek-rend szerzetesnői vették gondozásba a telepet és
új élettel töltötték meg a régi falakat. Céljuk egyházközségi misszió és a begina
hagyományok ápolása. Ez utóbbit annyira komolyan vették, hogy saját rendi
ruháikat elhagyva, a oegenák öltözését vették át.
Bármennyire sajnálatos is, hogy nem "igazi" begíriák lakják a régi bailékokat, a jelen körülmények közt mégis ez volt a legjobb megoldás. Mi lett
volna a sorsa a nagymultú településnek e nélkül? Némi túlzással, azt beszélik,
hogy mint valamí gazdlag örökösnőét, olyan türelmetlenül várták az utolsó
begina halálát. Míg a dekadens művészek romantikába fullasztották a beginák
alakját és otthonát, a gyakorlati emberek hátborzongató terveket szőttek II
'Szöllőskert rovására. Egy terv szerint Idegenforgalmi látványossággá tették
volna, ahol motorcsónekok száguldanának a tó vi:zJén,és talán panoptfkurnszerűen mutatnák be a begínák életét, a waterloo-i csata sZÍIn!helyéhez hasonlóan;
sőt, olyan terv is Ielmerült, hogy autostrada szelje át a Szöllőskert területét.
Igy viszont "az Egyház leányai" rendelkezésére állnak a Iátogatóknak - oa
hely profanizálása nélkül, mínden kérdésre, rnegszólításra barátságosan felel1I1ek, mégis meg tudják őrizni a csendet a falakon kívül és belül. Pedig nem
kis áldozat lehet állandóan idegenek jelenlétében élni, lemondani a ezerzetesi
élet legnagyobb ajándékáról: a magányról. Illetve, még nehezebb lélekiben megőrizni ezt a magányt a tömeg középén.
A Iereszkedő est tűzet gyujtott a Szerelern Tavában. Az amerikai turistacsoport is elcsendesedett és új város ellen indult rohamra. A begínák késő
utódai a templom felé szállíngóztak. A felszálló ködben rní is a vOII1aiÍ relé
siettünk és már csak gondolatban mentünk végig még egyszer a gesztenyefasoron, (M. E.)

OS1 FALFESTMENYEKRE BUKKANTAK A SZAHARABAN. 1956 januárjában Henri Lhote francia festőművész vezetésével francia művészeti expedició indult el a Szaharába, hogyaTassili oázis környékén lévő barlangfreskókat
felkutassa és lemásolja. Az expedició tagjai Lhote tanítványai voltak, tizenegy
fiatal festőművész, és egy fotografus. A csoport 16 hónapot töltött a sivatagban.
A talált ősi falfestményeknek csak egy kis töredékét sikerült lemásolniok, ezeket a másolatokat ez év elején mutatta be a párizsi Díszítőművészeti Múzeum.
Lhote az expedició munkájáról és eredményeiről a "Les Nouvelles Littéraires"
c. folyóirat hasábjain terjedelmes cikkben szánwl be. Az ő írását ismertetjük
.erősen kívonatosan.
,,A Szaharában több hegység emelkedik, egyik közülük a Hoggar. Ettől
északra van a Tassili széles honwkkővonulata, amely mintegy 600 km hosszúságú. A fölkerekség egyik legfantasztikusabb tája ez. A homoktömböt évezredeken át vizek mosták, szelek vájták. A különféle hatások a legszeszélyesebb
alakzatokat hozták létre. Egyes hegytömbök lerombolt városokhoz has<nilítanak. Egyik-másik összerepedeaetr, kivájt sziklafal katedrálisokra vagy középkori vártornyokra emlékeztet." Ezután Lhote a vidék szegényes növényzetéről,
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állatvilágáról és az itt élő kecsketenyésztő tuaregek nehéz életkörülményeiről
számol be. ,,1933-ban egy körúton lévő francia rendőrtiszt fedezte fel elsőíz
ben, hogy a sziklaiolak védett helyein különös ősrégi vésetek és falfestmények
vannak. Néhány hónap múlva már én magam is a helysú;L3n t'oltam. 1933-34.
folyamán a hegytömböket megvizsgálva, megállapitottam, hogy ezernyi bámulatos dolog van itt, a földgolyó legnagyobb sivatagának kellős közepén. A
közbejött háború a komolyabb kutatásokat lehetetlenné tette. Tervem az volt,
hogy elkészítsem a falfestmények hű másolatait, ugyanazzal a színezéssel, ahogy.an a sziklafalon voltak. Egy sereg művészt belevontam ebbe a vállalkozásba.
A nehézségek nem voltak lekicsinylendők: a nagy távolságok, a vízhiány, az
élelmiszer-utánpótlás nehézségei, a nehéz munkafeltételek ·az 1600-2000 méteres magasságban. A technikai előkészületek sok gondot okoztak. 1956 januárjában érkeztünk meg Algirba." Az expedició tagjai repülőgépen és katonai teherautókon tették meg a sivatag belsejébe vezető kétezer km-es utat. Életfeltételeik sivatagi szinten voltak. Mindennapos küzdelem és nélkülözés várt rájuk. "A szél volt legádázabb ellenségünk. Szüntelenül fújt. Telehordta homokkal
főzőedényeinket, elvakított bennünket, széttuisoqatta rajzpapírjainkat, felfordította az asztalunkat, ezéttépte sátrainkat. A víz éppencsak főzéshez és iváshoz volt elég, mosakodni alig tudtunk. JllIinden sanyarúságért kárpótolt azonban bennünket az a valóban nagyszerű látvány, amely szemeink elé tárult. A
Tassili művészeti emlékei egyedülállóak. Minden eddig ismert barlangfestménylelőhelynél gazdagabb ez. Egynémely falon ötszáz ábrázolásnál is többet számoltunk meg. A falak tövében még a földfestéket és a festékes edényeket is
meqtaláttuk, amelyeket a préhisztórikus művészek használtak. Minden olyan
állapotban volt, mintha ma mentek volna el innen. A festmények általában
jól konzervált állapotban voltak, bár egyikben-másikban kárt tett a nedvesség.
Már első látásra szembetűnt, hogyafestményeken helyenként világosabb és
élénkebb színű foltok vannak. Nedves szivaccsal végigtöröltem a falfelület egy
mezejét. Csoda tárult a szemünk elé a nedves szivacs nyomán: az évezredes
porréteg alatt gyönyörű, három méteres figurát ábrázoló kép rejtőzött. A szivacsos lemosást - csekélyke vízkészletünk feláldozásával - tovább folytattuk.
Igy leleteink számát megkétszereztük. Majd másfél évi munkánk során 800
freskót másoltunk le, 1500 négyzetméternyi terjedelemben.
Mit látni ezeken a falfestményeken ? Elefántokat, orrszarvúkat, vízilovakat,
zsiráfokat, vadmacskákat, különféle antilopokat, ökörcsordákat pásztorokkal,
halakat, fatörzsből vájt csónakban evező embereket, izmos vadászokat megfeszített íjjal, különböző emberalakokat három centiméter nagyságtól kezdve életnagyságig, és végül egy egészen rendkívüli ábrázolást: egy hat méter mag,as
alakot, minden bizonnyal valami istenség képmását. A fölfedezett festmények
nem mind ugyanabból a korszakból származnak. A legkorábbi művek a neolit
kor elején keletkezhettek, a legkésőbbiek abban a korszakban, amikor már
megjelent a teve. Legalább 16 rétegeződést, történelmi periódust lehetett megkülönböztetni a fresk6kon. Ez azt jelenti, hogy Tassili vidéke nagy népvándorlások és nép keveredése k színtere volt egykor. "Lhote ezután elmondja, hogy egy
korábbi expedició alkalmával halgerinceket, vízilócsontokat találtak, és egy
hajdani halásztelepülés nyomaira bukkantak. Ez azt a tudományos megállapítást támasztja alá, hogy a Szahara egykor nedves terület volt. "A legrégebbi
fresk6k negroid jellegűek. A már emlitett 6riásalak is néger maszkot visel,
ugyanolyat, amilyent az Elefántcsontparton és egyebütt ma is viselnek. Az
óriás hat méter magas testéből növények nőnek ki, ami arra enged következúltni, hogy földistenséget ábrázol. A negroid stilus után 6egyiptomi hatás következett. Jövevény pásztornép árasztotta el, vette birtokba Tassili egész teriiletét, s az előbbi népességet elüldözte 'Vagy leigázta, talán beolvasztotta. Az új
civilizáció magasabb fokú. Az ökörtenyésztő pásztornép új stílusa naturalisztikusabb. Abrázolásaik tárgya ökörcsordák és kísérő pásztorok; festményeiket a
~ormák választékossága jellemzi. Művészetük jelentős kompozíciós tehetségről
l.S tanúskodik. A korábbi állatokon kívül már újabbak is szerepelmek: struec,
vaddisznó, juh, kecske. Egy idő múlva ez az ökörtenyésztő nép is elhagyta a
Szaharát, mert új h6dít6k jöttek. Ez harcos nép volt, amely lóval és harci szekérrel is rendelkezett. E katonanép ábrázolásai Kréta és Mykéne művészetét
idézik emlékezetünkbe." Az alakokat többnyire okkerrel iestettée; de alkalmaz-
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tak többszínű (polychrom) festést is. Olyan szinpompás freskót is találtak Lhoteék, amelyen százötven alak szerepelt egyetlen kompozícióban. A jelenetek között látható két pásztorcsoport harca a csorda birtoklásáért.
Néhány részletet ismertettünk a csoport vezetőjének beszámolójából. Az
kétségtelen, hogy az őskori ember életéről, munkájáról, vallási világképéről,
művészi megnyilvánulásairól nagyon sok ismerettel fog gyarapodni a tudomány,
ha majd sor kerül a Tassili-Ieletek maradéktalan feldolgozására. Az archeológusok, néprajzkutatók és művészettörténészek egyaránt nagy érdeklődéssel tanulmányozzák a Szahara napfényre került freskóit és használati tárgyait.
(Dévényi Iván)

AZ OLVASO NAPLOJA. Attól az elvtől, hogy az író nem kommentátor,
hanem csak "felvevőgép" (mínt Isherwood vallja és példázza), Hemingway sincs
messze, Azt rögzítá, ami "I€'l1cséje körébe kerül". A dolog azonban nem egyszer
azon múlik, mi kerül az író lencséjének körébe. A folyón át, a fák közé 100cséje előtt egy tábornokból degradált amerikai ezredes mozog, bizonyos Richard
Cantweil. ötven esztendősen, rokkan tan, és - sajnos - szellemi életében az
idült alkoholizmus aggasztó tüneteivel. Jóformán mínden igényesebb kritikusa
elmondta már Hemingwayről, hogy 'alakjai nem élnek valamí magas lelki életet. Ez az antiintellektualista reakció föltétlenül érthető és indokolható volt az
irodalomnak egy olyan pillanatában, amikor a regényt éppen az agyonintellektualizálás veszedelme fenyegette. S érthető és indokolható volt - bizonyos fokig
- egy háborúba beledobott, élni szerető, élni vágyó fiatalember történetében.
Ha a Búcsú a fegyverektől jóformán gyerekember hőse azt vallja, hogy semmi
egyébre nem született, mint arra, hogy egyék, igyék, szeretkezzék, az még féligmeddig érthető. Vannak fiatalemberek, akik irtóznak a gondolkodástól - ez
tény; és Henry hadnagy ilyen fiatalember volt. Amellett regénye 1929-ben jelent meg, ami sokat megmagyarázhat ebből a vítalísta-antiíntellektualista ellenhatásból.
De most, 1950-ben (akkor látott napvilágot A folyón át, a fák közé) itt áll
előttünk a hajdani Henry hadnagy megöregedve, megtörten. Richard Cantwell
néven, élete végső kalandjában ; mert hiszen Hemingway van olyan jó író, hogy
első hangütéséből sejtjük: ezek. a hős utolsó napjai; itt áll előttünk egy két
világháborút megjárt magasrangú katona, és sajnos neki sincsenek magasabb
beesvágyaí, mint hogy egyék, igyék és szeretkezzék. Ami egy ötven esztendős
embe:rtől mégiscsak kevés egy kicsit.
A Búcsú a fegyverektől óta eltelt majdnem harminc esztendő alatt azért
ragadt valami Henry-Cantwellre. Fejlődött valamicskét a két hálború között.
Sok országot, sok várost bejárt, jó szállókban szállt meg a dolláejaiért, jó vendéglőkben jó pincérek szelgálták ki, s főként jó baedekereket forgatott. Igy
aztán tudja, mi van Európa nevesebb múzeumaíban, ismeri a festők fontosabb
életrajzi adatait, tisztában van a kiemelkedő rnűalkotások történetével, tud
"viselkedni", bár egy kicsit újgazdagos henyeséggel viselkedik, s ért az ételekhez, de kivált az italokhoz. melyekből elképesztő mennyíséget fogyaszt. Egyébként azonban szellemi képességei nemigen haladják meg egy erősen közepes
intelligenciájú karnaszéit. A rengeteg alkohol fogyasztása szemlátomást kárára
vált; vannak pillanatok, amikor az agylágyulás benyomását kelti bennünk.
Nem ez a rneghökkentő; végtére láttunk már ötvenéves embereket, civileket és katonákat egyaránt, akLkJnek agyukra ment az alkohol. A me~ökkentő
az, hogy Hemingway egyáltalán nem holmi ostoba és korlátolt alakot akart
elénk állítaní. Cantwell ezredes az író leplezetlen szándéka szerínt az a bizonyos "öregedő férfi", az a bizonyos szomorkás-bölcs férfihős ,,naplemente előtt";
öszét beragyogja az utolsó szerelern tragikus napsugara. Az utolsó szerelern. a
"mű:faj" szabályai szerínt, egy fiatal lány: a tizenkilenc vagy húszesztendős
gyönyörű Renata.
Persze jobb volna, ha nem volna olyan gyönyörű. Még solkkal jobb volna,
ha nem volna grófkisasszony. Határozottan jobban szeretjük, ha az öregedő
férfiaik "utolsó és legnagyobb" szereImei nem gTófkisasszonyok. Hemingway,
gyanútlanul, nyakig gázoltatja hősét a giccsben. Már-már olyan ez az utolsó
szerelem, mintha egy kopott tenor egyvégtében folyton a magas cét akarná
kivágni, s roppant lírai erőfeszítésében majdnem egyfolytában hamisat fogna,
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A tenor persze nem is olyan kopott; éppen csak kínosan indiszponált. Ráadásul a szerep se neki való. Cantwell ezredes míndjárt jobban otthon érzi
magát olyan nyers, levegős, széljárta környezetben, amilyen egy vadkacsa-vadászat. Amikor a háborúról beszél, a tulajdon háborús élményeiről, s azokon
át a háború Irgalmatlan értelmetlenségéről, nyers humanizmusa majdnem ellenállhatatlan. Csak sajnálni tudjuk reménytelen erőfeszítéseit a "lliaplemente
előtt" szerepében, amint Renátanak udvarol; IS ezt a szegény, lehetetlen, elképzelhetetlen, tömény giccs-anyagból gyúrt Renátát nem kevésbé sajnáljuk. Mire jó végigfecsegní egy regényt különféle ISzeszek mellett, mikor a dialógusoknak legalább a fele teljesen fölösleges? Természetesen a regényben nem kell
miJndig a "lényegről" beszélni; III lényeg nem egyszer egy-egy "mellébeszélés"
hangsúlyában. hangszínében. röpke árnyalatában búvik meg. De itt nem erről
van szó, hanem fecsegésről a fecsegésért, s ez érdektelen.
Néhol azonban átfűlik a párbeszéd. A laposságból egyszerre magasabb síkra lendül III regény, feszültség, elekteromosság járja át, valami majdnem .zívszorító hangulat, melyben együtt van halálközelség, utolsó remény az életben,
komor katona-mult, hamingway-i férfiasság, szűkszavú tárgyilagosság és fojtott Líra, Sajnos, csak lapokra.
Ezek III föl-fölszikcázások s a rájuk következő kihagyások azt az érzést
keltik az olvasóban, hogya regénynek két súlyos, szerví baja van. Az egyik
az, hogy az író nem tudta megtartóztatni magát a giccs től. A másik az, hogy
a regényt túlírta. Ez az anyag nem futja háromszáz lapra. Felére, harmadára
kellett volna tömöríteni; a halmazállapotát kellett volna megváltoztatní, cseppfolyósról szílárdra.
A meghatottság mindig rendkívül veszedelmes állapot a prózaíróra nézve.
Hemingway pedig, úgy látszik, meghatottan írta ezt a regényt. Érzelmes volt,
és érzelmességében nem vette észre, hogy Cantwell ezredes teherbiró képessége
föltétlenül csődöt mond e lírai terhelés alatt. Ahhoz, hogy elbírja a regényíró
líealságát, sokkal gazdagabb, árnyaltabb, kifinomultabb érzelmi életének kellene lennie. Az ő érzelmi élete azonban alig haladja meg egy barbárét. Hattyúdalt énekel, egyalkohollal telített rakodómunkás rekedt hangján.
Ez a könyv az írói elfáradás összes tüneteit magán viseli. Két év múlva,
1952-ben mégis remekmű követte: Az öreg halász és a tenger. A bágyadtság
utáln az erő remeklése, a laza líra után a szilárd epika, a giccs után valami,
ami közel jár monumentális, tömör egyszerűségében a fenséghez. Soha ilyen
hatalmasat. elemi erejűt Hemingway nem írt még.
Mert soha még ennyire a maga határain belül nem maradt. Egy öreg halásznak, bármilyen öreg is, nem kell a szó intellektuális értelmében bölcsnek
lennie. Föl kell rnagasodnia odáig, hogy megmérkőzzék a természettel. Nem
kell mély gondolatainak lenniük; praktikus gondolatokat ikell gondolnia. Gondolatókat, melyek nem hatnak túl az elemi létfunkciók s a természettel való
elemi küzdelem körén. Az öreg Santiagót nem érdekli csak az ujság, s az
újságban se más, mint a bézból-eredmények. Eszményi Hemingway-hős tehát;
de ez a hős valóban prim.itív em.ber, tengerparti vén halász, nem hadnagy, nem
tábornoloból degradált ezredes vagy más egyéb: nem olyan ember tehát, akitől
azért mégiscsak elvárunk valamennyi kultúrát, valamennyi szellemiséget. Egy
hadnagytól, egy tábornoktól. egy tanártól. egy .Jcultúrembertől'' nem azt várjuk, hogy mérkőzzék meg a természettel, hanem azt, hogy hódítsa meg a természetet (és a saját tennészetét is). De Hemingway emberei erre alkalmatlanok. Abban a funkcióban, amelyben hódítanduk, fölülkerekedniük kellene, megrekednek III mérkőzés fokán. Azt állják is; a feladatot teljesítik, a hidat fölrobbantják. Még hősök is. Csak éppen távlata nincs a hősiességüknek.
De az öreg halász hősiességének van távlata, mert az ő dolga nem a természet meghódítása, hanem a természettel való megmérkőzés, Megmérkőzik a
tengerrel, megmérkőzik a hallal, megmérkőzik az elemekkel. Élve marad, tehát
győz. "Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni." Csak éppen semmi értelme nincs a győzelemnek. A csodálatos zsákmányt fölf:alják a halak.
Egy csontváz marad 'belőle, semmi több. S az, -hogy az öreg halász oroszlánokkal álmodhatik, Mert oroszlánszabású ember, a legoroszláníbb Hemingway-hős.
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.Azon a létfokon, ahol Ő él, az embereknek oroszlánoknak kell lenniük ahhoz,
hogy rnegélienek, hogy kicsikarják életüket a természettől.
De van egy magasabb fok, ahol az embernek már nem az a föladata, hogy
oroszlánibbá, hanem az, hogy szellemibbé váljék.
Ez azonban már nem Hemingway világa. (*)
SZINHAZI ŰRJARAT: Vesztett dlúziók négy szerep tükréb e n. Ray Lawler ausztráHai író darabjáról: "A tizenhetedik baba nyaráról"
már megemlékeztünk e folyóirat hasábjain, az előadás szereplőiről azonban
nem. S miután ez: a darab színházi évadunk egyik legtökéletesebb előadása bár híbák is vannak benne - érdemes egyszer megkeresnünk, mennyít adott
a darabhoz a magyar beállítás s mi az, amit hiányolhatunk benne.
Lawlel' darabjának négy női és három férfí szereplője van. A négy nő egy
házban él és várja a férfiakat, akik az ausztráliai kHmaviszonyok miatt a forró
nyárban jönnek meg az iLyenkor kibirhatatlan trópikus északról öt hónapi szabadságra. Ez az öt hónap az igazi életük, mert a többi csak robot, mocsaras
dágványban való gázolás, küzdelem a férgekkel és a cukornádtorzsák~zívóssá
gávaI. A három féj'fi nádvágó munkás, ci két asszony, aki várja őket, pincérnő
valami jobb étteremben. OHt'e az egyik, akinek jól berendezett villácskája
van s aki már tizenhat nyáron töltötte el boldogsággal barátját, Roo-t, aki neki
minden évben egy babát ajándékozott. TüUből, selyemből, csipkéből varrt játékbabát. Egy barátnője élt vele, Nancy, aki a másik, Barney nevű munkás barátnője volt. Két szép féTfi, két mutatós asszony önkéntes és kötetlen társulása
voU tehát ez a tizenhat nyár, amikor az egész évben megkeresett pénzüket elszórva s fölélve azt hihették magukról, hogy ők is az élet kedvezményezettjei,
mint némely gazdagok. A tizenhetedik nyárra azonban Nancy meggondolja
magát és a házasság j'évébe meneküL (Ű nem is jelenik meg a színpaeLón.) S
helyette OHve egy másik pincérnőt hoz a házába, hogy Barney se legyen árva.
A bemutatkozás valahogy sikerül, a szómkozásra vágyó férfi mohón kap a fölkínált helyettesítő nő, Pearl után.
Pearlt, a kis, nyári kalandba beugró asszonyt Lukács Margit játsza s mű
vészi pályája egyik legtökéletesebb szerepmegoldásával örvendeztet meg. Pearl
éppúgy nem közönséges prostituált, mint OHve, aki anyjával együtt lakik a
villában (Mészáros Agí és Gobbí Hilda). Pearl özvegy vagy elvált asszony, aki- .
nek intézetben nevelt tizenhat éves lánya van. Becsületes teremtés, szereti ezt
a gyermeket és jobb, különb sorsot kíván neki: boldog házasságot, aminek ő
nem lehetett részese. Valószínűleg munkahelyén is sok szerencsésebb fiatalasszonyt figyelhetett meg, mert tartózkodó modorú, szerény eleganciával öltözik, kicsit kényeskedik s magát többnek tünteti föl minden lépésében. Hogy
miért vállalja el mégis látatlanban ezt a mégiscsak megalázó szerepet? Házassága korán összetört, fiatal még, reméli, hogy leánya nem tudja meg nyaralásának furcsa hátterét és aztán az ő körükben valóságos legendák terjedeztek
az OHve házában nyaranta lefolyó, boldog, gondatlan, vidámságtól pezsgő
életről.

Lukács Margit csupa apTó Tészletmegfigyelésből építi föl szerepét, és mű
vészi öntudattal forrasztja egyetlen élő alakká Pearlt. Jólöltözöttségén éppen
csak egy gondolatnyit üt át, hogy mindezt keserves munkával, talán apró borravalókból szedí össze. Ereztetí a tudatosságot is, hogy Pearl megjátsza magát
valaminek, hogy nem is alkalmas egy egynyáTi barátság szerződtetett hősnőjé
nek s hogy alapjában kissé hidegvérű, kevés léhaságra hajló asszony. Néha kitörő gőgje, tartózkodása is inkább csak ~gjátszott s mikor a rábízott férfi bánatában a sárga földig leissza magát, előlép belőle a gyakorlott vendéglái alkalmazott, aki a lehető legdiszkrétebben helyezi biztonságba a kapatosságában
jenegyerekeskedő Barneyt. Lukács Margi.t, aki a T r a g é d i a Evájában is egyre több asszonyi szint és elevenséget varázsol pályája mai örvendetes fölfelé
ívelésében, mintha ennek az ezerarcú Evának a keUéktárából kölcsönzött volna
új meg új színeket a Pearl alakjában botladozó, tisztességre sandító, de gyanús
kiruccanásokra is kapható nő alakjához. Minden mozdulatának, minden kis
hanohordozási megfigyelésének atmoSzférája van s rajta keresztül tudjuk a
legjobban elképzelni azt a melbournei vagy sidneyi éttermet vagy szállodát,
ahol' foglalkoztatva van. Még gazdagoktól eUesett bőröndjeinek és retiküljei-
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nek is megvan a maguk élete, sorsc, eredete. Ritka eset, hogy egy beskatulyázatlan szerepkÖTű, sőt sajnos régebben sokszor elhanyagolt színésznő egy lényétől látszólag elütő szerepben ennyíre tökéletes atmoszférát teremtsen, de annál inkább méltánylandó esemény.
A másik, párját ,váró asszony szerepe sem kevésbé összetett, sőt talán inkÓibb ez lenne a női főszerep, ha megalkotásában is úgy sikerülhetett volrna,
mint a másík. A törés a harmadik fölvonásban történik, amikar egyszerre nem
értünk egyet sem a darab bal, sem a rendezéssel, sem Mészáros Agi különben
finomrajzú alakításával. Három fölvonáson át egy lakását babákkal cicomázó, sörös üvegeket nyitogató, háziaskodó asszonutcát látunk magunk előtt, aki
mind a két talpával a földön jár, a biztos realitás talaján. S mikor a legutóbbi
nádvágásban kissé megrokkant férfi városi munkát váUal és feleségül kéri tizenhét évi partnerét, meglepetésként ér, hogy ez az asszony majdhogy a földhöz nem veri magát hiszté1'ikus tiltakozásában, hogy az ő álmait, tizenhét évi
földöntúli lebegését most a házasság földönjáró tényeivel kelljen fölcserélnie.
A ,helyes szereptneqalkotás azt kívánta volna, hogy ez, a realitásokat amúgy is
élelmes anyjára bizó nő álmodozó lény legyen, aki a lakásában emlékül dédelgetett babák üvegházi világában állandóan valamiféle transzban jár. S persze
kissé hamis lehetett volna ez a látszatelőkelőség is, mint a Pearlé, éppen úgy
egy előkelő szálloda vagy lokál disznőitől ellesett önáltatás, aminek egyszerre
véget akar vetni az élet. Igy megé1'tenénk tiltakozását, hogy nem akarja elveszíteni ifjúkori álmait, nem akar reális, házassági alkura lépni Roo-val. Mészáros Agi az alaknak ezzel a difje1'enciáltságával sajnos kissé adósunk maradt az
első előadásokon, pedig az még mindig beépithető lenne szerepébe. S bármennyi
dicséret illetheti is Várkonyi Zoltán bravúros élethűségű rendezését, ezen az
egy ponton vítába kell szállnunk vele és az Olive alakját illetően túlzottan
reális beállítási fölfogásával.
Két mellékszerep ís díszíti a Katona Józse! Színház kimagasló sikerű elő
adását. Az egyik Gobbi Hilda kissé bohémes, fanyar-édeskés anyaalakítása. Eddig szerette a végletes, maszkban föltűnő öregasszonyalakításokat, amelyekben igen sok sikert könyvelhetett el. Ez a kissé házsártos, kissé pumpolós, de
bölccsé ÖTegedett ausztráliai anya azonban a mi szemünkben sokkalta több
ezeknél. Százrétű és száz kis ráncából felénk mosolygó emberarc.
Az előadás negyedik szerepecskéje Törőcsik Mari szerencsés ihletéből nőtt
naggyá. Bubba egy kis tizenhat éves lány a házból, talán az alagsor ból, talán
a szomszéd lakásból. S mióta csak eszmél, mióta fényes szemecskéit az életre
kinyitotta, ezt a nyári életet látja, a két nádvágó és a két pincérnő oly sokáig
szerencsésnek hitt életét, a vidám mulatozásokat, a kiruccanásokat, a gondoknak kis időre való sutbavetését. S megjelenik a színen egy fiatal férji, aki a
nádvágásban és a brigádvezetésben Root legyőzte: fiatal, jóképű gyerek, s szintén sokat hallott Olíve villácskájának paradicsomi kötetlenségeiről. Az időseb
bek, akik éppen most fanyarodtak ki eddigi életükből, óvni, dugni szeretnék
ezt a kisleányt attól a sarstól, amelynek könnyei most befelé folynak a torkukon. S a kislány tizenhatéves öntudatossággal éppen ezt a sorsot választja,
éppen úgy GkaT élni, mint Olíve néni és Nancy néni élt. TÖTőcsik Mari a tizenhatéves, ,romlott fantáziájú ártatlanság képét egész lényével vetíti elénk, nem
is csinál jófarmán semmit a szinpadon és éppen ezért tökéletes szinte notdkóros biztonságú fiatalságában. Nagy igéret, ,akinek tehetségéhez mért szarga1mat és művészi becsvágyat kell kívánnunk, mert amit ma a figurájával ér el,
azt később csak a tudásával tudja fenntartani vagy fokozni. (possonyi Lászl.6)

NEGER KATOLIKUSOK AMERIKABAN. Amikor Lincoln elnök híres proklamációjával eltörölték a rabszolgaságot - 1863-'barn - 100,000 néger katolíkus
élt az USA-ban - mint folyóiratuk, az ,,Ebony" megállapítja. Azóta 550.000-l'e
szaporodott számuk. A 8,000.000 protestáns és 7,000.000 megkéreszteletlen felekezeten kívüli négerhez viszonyítva nem nagy táboruk. Nem nagy akkor sem,
ha az USA katolikusainak 33 míllíós tömegével hasonlítjuk össze. De a növekedés üteme egyre fokozottabb, és egyre többen térnek át az egyházba a különböző szektákból és a felekezetnélküliek közül is: évente mintegy 10.000-eJl
úgyhogy 1947 óta több mint 100.000-rel szaporodott számuk.
Az amerli:kai négerek fokozódó érdeklődésének az az oka, hogy az egyház
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tekintélye általában emelkedik, de nem utolsó sorban az, hogy az amerikai katolikusok határozottan szembeszádlnak minden faji megkülönböztetéssel mánd
templomaikban, rnínd iskolátkban.
A katolíkus négerek kétharmad része a déli részeken, elsősorban Louisiana
államban lakik (160.000). A legnagyobb néger katolikus város itt található:
Lafayette - 75.000 néger katolikussal. Utána következnek: New Orleans n.ooo,
New YOl1k 57.000, Wanhíngton 50.000 és Chicago 41.000 néger katolikussal.
Lelki gondozásukat legnagyobb részt fehér fajú papok látják el, akik buzgó
rnisszíonáríusí munkát fejtenek ki közöttük. Hogy lelkipásztoraik nem közülük
valók, ez jelenti az amerikai néger katolikus társadalom egyik legalapvetőbb
és legégetőbb kérdését. Az 550.000 amerik/ai néger katolskust 746 pap pásztorálja. A 48.000 amerikai katolikus papból mindössze 73 néger. Főpap egysem
taláLható közöttük. - A világegyházban 24 néger püspök van. Ezek Afrikában
rnűködnek, A nyugati féltekén csak egyetlen néger püspök él, Haiti szígetén,
Port au Prímeben.
Nem az egyház hibája, hogy ez idő szerint kevés a néger pap az USA-ban.
A papnevelő intézetek, szerzetesrendek újoncházai nyitva állnak a f,eketék számára is. Ugyanígy befogadják a néger jelentkezőket a női szerzetesrendek házaiba ís. Három külön néger apácarend is működik. A legregibb közülük a
Gondviselés oblátáinak társasága (Oblate Sisters of Providence). Anyaháza Baltimomban van. Női középiskolákat tartanak fenn néger leányok számára. New
Orleansban található a Szent Család-nővérek háza (Sisters of the Holy Family).
New YOl1k níres néger negyedének. Harlernnek legszegényebb részén működ
nek Mária legtisztább Szívének szolgálói,
Az amerikai négerek rokonszenvét az a következetes harc nyerte meg az
egyház számára, melyet az amerikai katolíkus papság folytat a faji megkülönböztetés, illetve elválasztás ellen. Ez a tendenci/a, mely mélyen benne él az
USA fehér társadalrnának egy részében s nem egyszer hivatalos intézkedésekben is megnyilatkozik, ki akarja tiltani a négereket a fehéreik által hasmált
közíntézményekből, templomokból, iskolákból, szórakozóhelyekről még a
villamosokról is. Az evangélium szellemében a katolikus papok, főpásztorok
-ellene vannak mínden ilyen megkülönböztetésnek. Tő'bb íziben kerültek összeütközésbe emiatt saját Iehéobőrű híveikkel is, akik nem tudták \kivonni ma'gukat a közhangulat hatása alól.
Az egyházi hatóságok már az 1954-es megkülönböztetésellenes törvény előtt
megnyitották két katolíkus egyetem, tizenkét érseki középiskola és tízenhat katolíkus magániskola kapuit a néger ifjúság előtt. Mikor egyes fehér szülők tiltakoztak ellene, a püspökök egyházi büntetéseket helyeztek kilátásba.
Nagy port vert fel a három Louísana állambeli plébánia esete. Híveik nem
akarták befogadni a főpásztor által kiküldött néger papokat. A Ieghangosab'ban a Jesuits Bend telep hívei tiltakoztak új lelkipásztoruk, a néger Gerhard
Lewis ellen. Az egyházmegye főpásztora, Rummel érsek ezért betiltotta az istentiszteleteket a plébánia templomában. Ugyanezt megtette két más plébáníán
is. A hívekhez intézett pásztorlevelében leszögozte: minden katolikusnak kötelessége elfogadni lelkipásztora gondozását, intézkedéseit, tekintet nélkül arra, hogy rnilyen színű és fajú.
"Minden ember, bármilyen legyen a színe, faja, nemzetisége, Isten képére
.és hasonlatosságára van teremtve" - mondja többek között. A történelem tanúsága szerínt számos pápa ítélte el a faji gőgöt encuklikáiban. Idézi XI. Pius
szavait, melyeket a német nemzeti szocialízmussal kapcsolatbain rnondott:
"Amint Isten napja egyformán süt az egész emberiségre, úgy az isteni törvény
sem ismer se privilégiumokat, se kivételeket".
Mikor Saint Louís katolikus iskcláiban főpásztori rendéletre egymás rnellé
ültették a néger és fehér gyermekeket, hétszáz fehér szülő tiltakozott ellene és
azzal fenyegetődzött, hogy bírósághoz fordul az ügyben. Joseph Elmer Ritter
püspök krközösítéssel fenyegette a tiltakozókat arra az esetre, ha bíeóságüoz
fordulnak, mert a legalapvetőbb katolikus tanítás ellen lázadnak fel lépésükkel.
Ez a tanítás: a míndenható Isten szemében egyenlő mínden emberi lélek.
Az amerikai néger katolikusok buzgóságukkal hálálják meg főpásztO'I'la
ik határozott fellépését emberi méltóságuk védelmében. Templomaik mindig
tele vannak, és nagy áldozatkészséggel támogatják az egyház minden ügyét. (S.)
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INDONEZIA ebben az esztendőben üli meg első tízéves évfordulóját annak, hogy független lett. Hollandia evvel szinte halálos csapást szenvedett:
gyar.matbirodalmának legnagyobb része vált el ezzel a ténnyel tőle; öt év múlva
azután a végső, gyönge kötelék is elszakadt: 1954 augusztus lű-éti Luns holland
és Sunarjo indonéz külügyminiszter aláÍ1·ta a szerződést, melynek alapján Indonézia végleg ,kivált a holland únióból. Egy hónappal ,azelőtt Suriname és a
németalföldi Antillák hagyták ott az egykori anyaországot, amely - bármenynyire elítéljük a gyarmati politikát - a kultúra alapjait rakta le ezekben az
országokban.
Amikor ez a tíz, illetve öt esztendeje felbomlott gyarmatbírodalom keletkezni kezdett, a vesztfáliai béke (1648) után, kifejezetten katolikus-ellenes elő
jellel indult neki útjának. A német-római birodalomhoz tartozó "Alföldek",
Nederlanden északi része maradt csak felül a "katolikusok", azaz a spanyol
monarchia ellen a szabadságért vivott évtizedes küzdelemben, a déli rész, a
"Zuideijke Nederlanden", a mai Belgium csak 1830-ban lett szabaddá. Az 1648ban felszabadult északi rész hét tartománya közül számbelileg, gazdaságilag és
kultúrális szempontból a vezető a Hollandnak nevezett tartomány lett, mely
azután nemcsak politikai, nyelvi és gazdasági sikon ragadta magához a hegemóniát, hanem nevet is adott az új országnak. Ennek a Holland nevű tartománynak vállalkozó hajósai, kereskedői járták már a vesztfáliai béke előtt a
világtengereket, ők alapitották meg a korunkban szé neleseit gyarmatbirodalmat - erősen kifogásolható eszközökkel, vérrel, elnyomással, kizsákmányolással. Mindenütt a puritán kálvinizmus nevében léptek fel, a katolikus missziókat
nem tűrték. A XVII. század, az új állam "Goudan Eeuw"-je, aranykorszaka
kulturális téren is jelentőset alkotott, egész Európát meglepetésre késztette mű
vészeivel - elég Rembrandtra, Halsra, VondeIre és Hocitra hivatkozni. A katolikusoka kultúrális és politikai életben épp úgy, mint a gazdaságiban, a csak
megtűrt elem szerepét vitték.
Bámulatos azonban ennek a katolikus elemnek felemelkedése. A mult század közepén a nagy liberális politikus, Thorbecke, a katetikus emancipáció
atyja lett. Mekkoro. egy század óta a haladás, már pusztán abból látható, hogy
a liberális párt egészen kicsire zsugorodott, a katolikus néppárt ellenben a katolikus népelem folytonos növekedése mellett lassan, de biztosan gyarapszik.
Jelenleg a katolikusok 30 százalékkal képviselik ezzel a párttal a parlamentben
magukat, a mindenféle árnyalatú protestánsok csoportja épp csak hogy megközelíti a harminc százalékot. Az ugyancsak harminc százalékot kitevő "Munka
páTtjában" is nagyon sok katetikus foglal helyet. Hasonló a helyzet a rádió
terén is, az általános rádió melleii a Munka pártjának, a katolikusoknak és a
protestánsoknak van körűlbelül egyforma kapacitású szervezete.
A gyarmatbirodalom szétesése Hollandiát sorsforduló elé állította. Kicsiny,
jelentéktelen nyersanyagforrásokkal rendetkezö, rendkivül művelt, de egyúttal
megdöbbentően túlnépesedett ország lett az egykor tengereken uralkodó államból. Míg 1829-ben Hollandiának 2,613.000 lakosa volt, száz év múlva már
7,936.000-et számláltak össze, 1950-ben pedig (Indonézia elszakadása után l) a tizmilliót is felülhaladta. A gyarmatországok, akár úniós formájukban iS, mégis
az anyaország népfeleslegének levezetői is voltak, s most éppen ezek nem
jöhetnek számba. Hendrik Lindt irja, hogya hollandok, akik szinte változhatatlanul szilárd életkörülményekre voltak berendezkedve, még nem ébredtek a
lavinaszerűen reájukszakadt katasztrófának teljes tudatára, amely tíz évveC
ezelőtt kezdődött. (P.)

FRESKOK KOLOZSVART. Már megépültek a kereszténység nagy, gótikus
egyházai - majdnem mindegyikük ENszázados bonyodalmak, válságok után s Köln, Milano, Rheims s Sevilla csúcsíveit már beárnyékolta az idő, amikor
Kolozsvár piacán lerakták Szent Mihály templomának alapkövét.
Ez a város szeszélyesen dédelgette mindíg legendáit: ha az Óvárban gyermekkoromban csatornaásás közben római oszlopot találtak a fáma már
castrumot vagy császári palotát varázsolt köréje, s egy-egy sírlelet Decebált
idézte, környékünkön. Igy élt a nagytemplomot építő királyok neve is a kisdaákok ajkán, akik míndennap ott kerenghettek a templom-homlokzat 5Z0182

bordíszei, ívei, emblémái körűl. Igy vésődött míndegyíkünk emlékezetébe a
kép, melyet megőrizett számunkra a gótika Kolozsvárt.
Az írott emlékek a templomról a XV. század fordulóján kezdenek feltűnni
a város gazdag archívumában. 1400-ban királyi leirat parancsolja, hogy "az
erdélyi püspöki megyében Szent Mihály főangyal kolozsvári egyháza... illő
tisztességben részesüljön." Néhány évvel később már Szent Katalin kápolnájában a "száműzöttek társulata" tart összejövetelt. Igy következik el Sleynig
(Sehleunig) Gergely plébános korszaka, aki 1450-től több mint három évtizeden
keresztül nyomta rá harcos egyéniségének bélyegét szűkebb hazádának történetére. Ifjúságában V. László káplánja volt, így udvari ízlése is nyilván hozzájárult ahhoz, hogy mínden lehető módon szépítse nevezetes egyházát; így jöttek Kolozsvárra kőfaragók, képírok. Kevés középkori alak egyénisége domborodik ki élesebben az oklevelek tükrében, mint Sleynig Gergelyé, aki bizonyos
malomjogok helyes vagy helytelen gyakorlása miatt perlekedések. majd királyi megrovásole kereszttüzébe került s Mátyás alatt kénytelen stallumárol
Iemondani. A krónikaíró, amikor erről beszámolt, nyilván úgy vélte, hogy a
Szent Mihály templom mecénása örökre letűnik a helyi történelem színpadáról ...
Kolozsvár csodálatos százada a "quattrocento" "Kincses" neve, melyet sokszor megcsúfoltak az idők, ekkor tapad nem is egy nyelven epithetonként hozzá, híresek már iskolái s a németajkú polgárság kisebbségbe kerül a lassan
felerősödő magyar cíviseikkel szemben.
De a piactér gyönyörű, hibátlan négyszögében emelkedő gótikus egyház
valójában csak egy század múlva öleli magába Erdély élő történeimét. Már ott
kezdődik, hogy 1540-ben itt ravatalozzák fel János király messziről érkezett
holttestét. Valamivel több, mint egy évtized múlva, €Igy forró júliusi napon,
arnikor Tinódi verse szerint "orgonák zúgának nagy visszavonásban" - felhangzik a még mindig szép, szeszélyes Izabella királyné hangja a főoltár előtt:
" ... átadom a koronát és kincseket ön kezemből nektek, magyarországi férfiak,
de lelkem azt sejti, hogy ti azokkal a ti nemzetetekből és véretekből valót többé nem koronáztok ..."
A templom sorsa osztja az erdélyi protestarrtizmus alakulását. A gótikus
oltárok, renaissance-szobrok éppúgy áldozatául esnek a hitújításnak, mint a
svájci székesegyházakban. Szerit Mihály temploma többnyire már úgy szerrepel
a tudósításokban. mint a Kolozsvárra összehívott országgyűlések nagy-terme.
Báthory Zsigmond - az erdélyi történelem egyik legrcjtólyesebb, sokban felderítétlen alakja - szeszélyes. patológikus fejedelmi pályájának vargaibetűivel
négyszer is leteszi e csúcsívek alatt uralkodói esküjét, melyet megszeg, rnihelyt eredendő nyugtalansága kerekedik Ielül.. A templomok egy ideig a lutheránusok bírják, majd az unitáriusok kezére kerűl. Hogy milyen veszélyben forog
a várossal együtt, azt a bécsi levéltárból kikérült császári tanácsi okirot igazolia: Rudolf kancellárrájában elhatározták, hogy "Kolozsvárt földdel egyenlővé kell tenni: keresni kelljen Kolozsvárt Kolozsvárott ..."
Basta rémuralma vet árnyékot a városra, de Szent Mihály egyháza - a
lerombolt jezsuita templomért viszonzásul - az unitáriusoktól két évre, 1603
és 1605 között újból katolikus kézen van. Vajon mi létezhetett még aikkor az
ősi, Zsigmond-kori dekorációkból ? Ebből az időből megőrzik a krónikák egy
városlakó művész, bizonyos Krétai Miklós képíró-mester nevét. Különös arra
gondolni, hogy ez a "képíró" Greco szűkebb honfitársa s talán személyes ismerőse, művésztársa is lehetett.
A következő historikus emlék - újból egy ravatal. Bocskai István fekszik
rajta - alighanem méreg végzett vele - a nagytemplom ívei alatt s Erdély ingatag világát újból fenyegeti az interregnum. Am éppen egy esztendő múlva
az utolsó fejedelem, a Báthoryak zseniális, de súlyosan terhelt családjából:
Gábor márciusi hófúvás ban itt veszi kezébe a fejedelmi süveget. Alig hat esztendő fordul s az, akit szinte fiúkorában választottak vezérükké a bujdosók,
Bethlen Gábor - szép, tiszta magyar nyelven mondja fejedelmi esküjével
együtt Szent Mihály templomában, hogy "mmd a keleti, mind a nyugati császárokkal a békét és [ó-szomszédságot fenntartja".
Néhány év múlva már képen is megörökítik Kolozsvárt. Hufnagel met"93

szete az első ismert ábrázolás, melyen a főtéri kettős erkélyű, óraműves "négy
fiókú", szép tornyával ékeskedő templom megjelenik.
A fejedelemség korából talán az utolsó nevezetes adat, hogy a templomot az "öreg" Rákóczi György "Kuriandból hozott" kőmívesekkel restauráltatja.
A kincses város negyedévezredes virágzása történelmi emlékké süllyed, két
századforduló-körüli hatalmas tűzvész, hadak járása, pestis, meg-megújuló
szönnyű sarcok, császári katonaság zsígerező telelése, török basák "törökvészi"
táborozása, belső víszálykodások, hitviták szaggatják, A Diploma Leopoldinum
idején Kolozsvár szomorú, nagycsontvázú kisvárossá merevedik, a politikai központ, a .metroooíís- szerepét átveszi a hű, aulikus Szeben.
Amit megőriztek a multból a hagyományok, többé-kevésbé fennmaradt,
Jakab Elek hatalmas kolozsvári monográfiájának hitele szerínt - a XIX.
század .közepéíg ; utána már ujból sebesebb lett a bontócsákány munkája, a
tarnplomkörülí többszázados bódésorral együtt eltűntek itt is a városkapuk, a
városfari nagyrésze, a védőbástyák. jellegzetes házak, kúríák, csak Kolozsvár
városképének csodája - a mindenirányban a főtérről kíágazó sugarutak (talán
valóban még a római castrum emléke ...) maradt érintetlen, A nagy 1697-€S
tűzvész az akkor még unitárius főtemplomot "tomyával és fundamentumával
együtt is szörnyen megrongálta". A németalföldi testvércgyházaks Dávid Ferenc
gyüjtése nyomán valamelyest újjáépül a barokk-század első éveiben. A katolíkus restauráció "de facto" napja 1716 március 30, két év múlva jogilag is
szentesítették a templom visszajuttatását katolikus kezekbe. A templom, úgy tudtuk - a gótileából csak az architektúrát őrizte meg, a renaissance-kor
itthagyta csodálatos szépségű sekrestyeajtóját 1528-ból, melynek fríze, oromzata a maga puttóseregével a lombard művészet emlékeit idézi, még a donátor
domborműve fanyarrabb német stílust mutat s így különösmód példázza az erdélyi izlés rétegezettségét, A XVIII. század [ezsutta-barokíkja adja a belső dekoráció élő színeít mindrnáig, sajnos, amit lehetett, ebből is elpusztította múlt
század végének neo-gótikus izlése.
Igy maradt emlékünkben, a század első évtizedében míntegy "megmerevedve" a Szent Mihály templom, mint amely a maga változatos sorsát jelző emlékeit rögzítette, s az elmúlt félszázad - alkalmi tatarozásokon kívül - nem sok
változást hozott. Am amikor közel két esztendeje újból meglátogathattuk ezt
az "angyaloktól őrzött" egyházat -..,. majdnem középkorías kép fogadott. A
tempíom mcsteremberek zajától visszhangzott, főoltára körül minden a lázas
munka jelében indult, hatalmas favázak emelkedtek, az egyházi szertartásokat
jórészt az oldalkápolnában s mellékoltárokon végezhették. Amikor munkanapon
beléptünk a templomba - ez a serény, mindenkép világias s mégis a templom-építés ősi rendjével valahogyan szervesen összefüggő kép és ritmus varázsolta el képzeletünket. Milyenek lehettek azok a kőmíves ek, ácsok, kőfara
gók, akik a "maiak" előtt jártale a pillérek, dongák, ívek szédületes magasságaiban ?
S beértünk egy kápolnába. Itt várt a meglepetés. Félig-feltárva, még jórészt mészporral belepetten. a Bergmann-csövek árkatól megszabadultan freskók képe tünt elém: falfestmények, melyeket soha nem láttam még s valamílyen különös, valótlan élményt tartogattak: hisz úgy hittem, hogy emlékezetem oly hosszú-hosszú távollét alatt is híven őrizte meg e gyermekkori
emlékek kikötőjének minden részletét. s amikor belépek, ezek szelíden egybeolvadnak a valósággal. S most egyszerre valami újjal s egyben nagyon-nagyon
régivel s ismeretlennel találkozom az ősi egyházban, melyet nem közvetít hozzám semmiféle emlékélmény anyaga.
0tt s akkor (1956 későnvarán) nem tudott a freskókról még akkor senki
semmi biztosat mondani. Ugy kellett elutaznunk, hogy valami furcsa kérdő
jelet hoztunk magunkkal: rnif'éle falképek lehetnek ezek, hol rejtőztek eddig,
részlet-e, vagy egész, ami feltárásra került ?
A választ a vaskos "Emlékkönyv" egyik kitűnő tanulmánya adja, melyet
a kitűnő kutató, művészettörténész és régész Kelemen Lajos nyolcvanéves születésnapjára tettek le professzori asztalára. A tanumány Darkó László munkája
s a következőkben az ő leírását igyekszünk követni, aki e nevezetes műemlék
feltárásának élő tanúj a, vezetője s tudtunkkal első tudományos ismertetője
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volt. Különös rnódon - egyszerre előlépett a krónikák ködéből ama SleylIli·g
(vagy Sohleunig) Gergely, a maga kápolnájával, melyet a híres kolozsvári plébános az írott emlékek szerínt képíróíc rnűveível díszített. A kápolna északkeleti falán többrétü meszelés nyoma volt látható, s a villanyvezeték kapcsolódoboza körül vörös festék-maradványok, Különös módon a freskók a "falazás
szabálytalan hullámzását híven követték". Ez lényegében inkább óvta a háromés ötszörös mészréteg alá került falfestményeket.
A kolozsvári Szerit Míhály templomban ugyan a Bergmann-csövek vezettek nyomra, de sajnos tenyérnyi sávban át is szelik a freskókat. A kápolna ma
látható freskóját egy régebbí falfestményre festették. Háromalakos ábrázolás
az, mely ma elénk tárul. Baloldalt dicsfénnyel övezett pápa-alak, tiarával. joblb.oldalt Szent Sebestyén nyílvesszöktől átvert figurája. E két személyt középen
torony választja el egymástól, elől zöld mezőben kanyargó út, háttérben városrészlet, az égen kivont pallosú angyal, majd egyes, már felismerhetetlen részletek. Különös a pápa arca s alakja, mert inkább nőies, némi fantáziával arca
a ,,mosolygó madonnákv-hoz lenne hasonlatos. Az egész freskó rendkívül színgazdag, a pápa kezében gótikus szentségtartó. Sebestyén ábrázolása férfíasabb,
rnínt a pápáé, s olyan, mint ahogya renaissance-ban általában ábrázolták az ifjú
római patriciusból lett vértanút. A test szép mozgása, finom kiképzése jellemzi
az ábrázolást.
Gergely plébános kápolnája azonban még további kíncseket is rejtegetett;
Sajnos, a talajnedvesség, rnely nemcsak a vakolás, de a falazás köveihez is
leszívárgott, s végül a villanyvezeték az "al secco' kezelés ű faliképet nagyrészt feltárhatatlanná teszi. A képen kivehető ábrázolás: egy fejet égnek emelő
szentet mutat, az égen angyal alakja sejthető. A főalak mellett álló király figurája nagyrészt elpusztult. A széleken megmaradt dekoráció bizonyítja, hogy
az ábrázolást vörös keret zárta le. A Szent Sebestyén képpel szembeni falról
is előjött egy freskótöredék: itt két püspöksüveges férfit s három nőt ábrázolt
a művész, Egyíkük-máslkuk arca erosen egyéni megoldásban, jó karaktervonasokkal. Egy leány-arckép a freskó legépebb része: adjuk itt azt a leírást, melyet
a feltáró örökített meg: "Fejét vörös l iliomos korona ékesíti, mely alól hosszú
fonatban végződő vörősesbarna haj omlik a rendkívül finom vonalú nyakon
és vállon alá. Mandulavágású, élénk tekintetű szeme, kicsi, finom-vonalú, telt
ajkú szája van. Mind ez, mind pedig a mellette elhelyezkedő, szemétvesztett
női szent arca inkább világi, mint pietikus hatást sugall."
A kápolna falfestményeinek feltárása ösztönző volt arra, hogy a mészrétegek alatt más rejtett kincsek után is kutassanak a restaurálás során. A déli
mellékhajó bizonyult a legértékesebb "terepnek" - itt a mellékajtótól nem
messze bukkantak rá az eddig legnagyobb s legépebb falfestményekre. A két
festmény mintegy négy méter szélességben borítja a falat. A jobb ábrázolás
Szűz Mária képe a Gyermek-Jézus és hét vértanú-szűz társaságában. Az
egyik női szent - alexandriai Katalin, egy másikban Szent Ágnest sejtik ha valóban báránykát tart kezében. A töbibinői alakban a szentek ikonográIiája szerint Dorottyát, Orsolyát és Borbálát, majd Antiochiai Margitot vélik
felfedezni.
Erdekes módon a leírt freskók két csoportja felfogásban, stílusban erősen
különbözik egymástól. A feltárt műalkotások értékelése, feldolgozása természetesen most folyik, azonban bizonyos megállapítások máris közvetlenül követik
az első feltárás munkáját. A szerző felfogása szerint a falfestmények között
művészi értékében első helyen a Szent Sebestyén-freskó áll. Már érettebb
renaissance-hatásra vall, amit az a tény is bizonyít, hogy a szentet anatómiai
ábrázolásban adja, mezítelenül. Ezt a renaissance-stílust megerősíti a városrészlet. Mindebből arra következtetnek, hogy a leírt falfestmények Sleynig
Gergely plébánoskodásának idején készülhettek, abban a korban (1450-1481
között), amilkor a renaissance-szellem már erőteljesen behatolt Erdélybe. A Sebestyén freskó alatt húzódó s a túloldali kép még késő-gótikus emlékeket idéz,
így alighanem a kápolna építésének kora félszázaddal korábbi a másik freskónál - tehát a XV. század fordulója körül.
A déli falon feltárt falfestmények alighanem egy mester műhelyének gyű- .
mölcsei. Darkó szerínt - bár szín- és formafestés itt is rokon a Sebestyénkompozícióval a mester tehetsége lényegesen alatta marad a Sleyníg-ká185

polna képírója képességeinek. Viszont hatását emeli, hogy ezek a képek maradtaklegépebben s a restaurált s megújult ősi templom rejtett kincseinek vá-ratlan ajándékául szelgálnak.
Szerit Mihály egyháza, a maga castrum-keretében a jelenlegi s a volt városlakók előtt több, mint architekturális alkotás s vallási szertartások szírihelye.
A maga félezeresztendős ko-valóságában egy ősi válros sorsának változásait is
példázza, s hálásaknak kell lennünk az új restaurálásért is, mert ezzel elhárítottak nyílt S fenyegető veszedelmeket s a "főegyházat" visszaadhatták hagyományos szépségének - megtetézve azokkal a rejtett kincsekkel, melyekről
sok-sok századon át már néhány ódon olelevélen kívül senkisem tudott. A városlakók nyilván megszokják lassan Sebestyént, az ifjú lengeteg pápa képmását, a szűzeket, s képzeletüle kiegészíti a vezeték tenyérnyí rését, s mindazt az
üres foltot s mezőt, melyet lepergő vakolat, mészrétegek munkája, beszivárgó
nedvesség okozott. Igy él tovább a mű a hosszú létezés jegyében, összekötve a
nemzedékeket. (Passuth László)
AZ EMBERISE:G JOVOJEROL érdekes tanulányt közölt egyik mult évi
számában a "La Vie Caiholique IlluS'trée" A. Guerin tollából. Hogyan szaporodik bolygónk lakossága és milyen sors vár rá? Lesz-e elegendő ennÍ1,alójuk
utódain,knakszáz esztendő múlva? Ezekre a kérdésekre igyekszik feleletet adni
a statisztikai adatok fényében,
Ha feltételezzük, hogy az ember egymillió esztendeje jelent meg a földön,.
a mindent kiszámító statisztikusok becslése szerint Krisztus szilletésekor mintegy 375-450 millió ember élt a világon. Pontosabb adatokkal 1650 óta rentielkezünk az embe1'iség .számát illetően.

1650-ben élt
1700-ban
l750-ben
l800-ban
l850-ben

515
594
727
908
1187

millió ember
millió
millió
mil1ió
millió

A szaporodás 1900 óta egyre gyorsabb ütemű. Eléri az évi 40 milliót, ami
napi 11O.000-res növekedést jelent. Naponta egy százezres új várost lehetne betelepíteni vele,
1900-tól 1954-ig két vetienetes világháború és a világméretű spanyoljárvány
se tudta megtörni a fejlődés tempóját, aminek következtében egy fél évszáza<!
alatt egy milliárddal növekedett, s kétszeresére szaporodott az emberiség.
Lássunk néhány adatot:

1900-ban
1920-ban
1940-ben
1950-ben
1954-ben

az
az
az
az
az

emberiség
emberiség
emberiség
emberiség
emberiség

létszáma
létszáma
létszáma
létszáma
létszáma

16!2
1870
2230
2510
2647

millió
millió
millió
millió
millió

1650-ben még óriási területek, földrészek álltak lakatlanul, vagy alig lakattan: Amerika, Oceánía, Ausztrália. Azóta népesedtek be egész kontinensek.
Legnagyobb mértékben Amerika.
A benépesítésben a legszaporább fajta, a fehér faj vezet, Mert, valóban ez a
hely~et: a fehér faj a legszaporább: Amíg Japánban 1%, Indiában 1,3% a szaporodás száma, az USA-ban 1,7%. 1650-ben a sárga faj az emberiség 58%-át
tette ki, jelenleg 51 % -ra szorult vissza. Persze, még mindig a legna.gyobb tömeget jelenti.
Az egyes kontinense k benépesítettségét a következő számok mutatják:

Ázsiában lakik
Európában lakiJk
Amerikában lakik
Afrikában lakik
Oceániában lakik
A szaporodással
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egyidőben

1380
592
325
200
13

millió
millió
millió
millió
millió

ember,
ember,
ember,
ember,
ember,

1
1
1
1
1

km 2-en
km 2-en
km 2 -e n
km 2-en
km'i-en

29
61
7
7
1

lakos
lakos
lakos
lakos
lakos

hosszabb lett az átlagos életkor is. Az emberisé(j'

felét ma a felnőttek teszik ki, 30%-át a gyerekek, a többit az öregek. Régebben>
az arányszám a felnőttek és a gyerekek között megfordított volt.
Az emberiség száma tehát egyre növekedik. Ha a jelienlegi fejlődést vaJamilyen egészen nagy Iootasztrófa nem akasztja meg, száz év múlva, 20 SO-ben,
ötmilliárd ember lakik a Földön. Demoqraiusok számítása szerint a fejlődés a:
következő lesz majd:

Ázsia lakossága
Európa lakossága
Amerika lakossága
Af.rika lakossága
Oceánia lakossága

1950-ben
1380 millió
592 millió
325 millió
200 millió
13 millió

19BO-ban2050-ben
1760 milhó
2664 millió
740 millió
1107 millió
410 millió
663 rmllíó
250 millió
360 millíó
15 millió
20 millió
- - - - - - _._----

ÖSszesen:

2510 millió

3175 millió

..

4814' mil lió

Néhány nagyobb országban a lakosság száma így alakul:

1950-oon
Franciaország
USA
Szovjetunió
Kína
India és Pakisztán

41,0
150,6
200
500
440

millió
millió
millió
millió
millló

2050-ben
45
250
470
1065
945

rnill ió
millió
millió
millió
mil lió

A jövendő számadatai azon a feltételezésen alapulnak, hogy a fejlődés ütemét nem töri meg semmi. De ha figyelembe vesszük, hogy két óriási méretíí
világháború sem tudta megakasztani az emberiség szaporodását, nagyon is reálisnak kell minősítenünk ezeket az előzetes becsléseket.
A döbbenetes szám árnyékában minden lelkiismeretes embernek, főként
minden kereszténynek fel kell vetnie a kél'dést, lesz-e elegendő kenyér, rizs,
tej és hústáplálék, gyümölcs és főzelék ennek az óriási tömegnek?
A jelenlegi helyzet számadatai félelmetesek. Az ENSz illetékes szervei és a
különböző világszervezetek megállapításai szerint az emberiség 75 0/ 0 -a hiányosan táplálkoZik. Az emberi szeroezetnek: napi 2200 kalóriára van szüksége. Vannak országok, ahol a lakosság napi tápláléka ennek jóval alatta marad. Columbiában 1700, Boliviában 1200, Japánban 1800 kalória a nép napi táplálékának
értéke. Indiában egyes vidékeken az éhség szinte állandó.
Növelni az élelmiszerkészleteket: az emberiség legnagyobb és legfontosa.bb
feladata! Agabonából 21%-kal, cukorból l2 0/ o-kal, főzelékfélékből és gyümölcsből 163%-kal, húsból 46%-kal, tej ből 100%-ka l ken többet termelni világszerte,
hogy gyermekeink és unokáink ne szenvedjenek az éhségtől és annak következmény-eitől: járványoktól, háborúktól. Hatalmas új területeke t kell feltörni,
megművelni, betelepíteni gyümölccsel, hasznos növényekkel, elmaradott népeket kell megtanítani a magasabbrendű, belterjes gazdálkodásra. Még fokozottabban kell kihasználni az ember táplálására a tengert. Az atomot az emberpusztítás helyett ekébe kell fogni.
Mindehhez azonban mindenekelőtt arra kell rádöbbennie az emberek millióinak, hogyafeladatok, amelyek előttünk állanak, becsülietességet, erkölcsi
felelősségérzetet, áldozatkészséget kívánnak a világ népeinek vezetőitől, de tömegeitől is. Mert anélkül az ötmilliárd ember élete és sorsa gyötrelem Tesz a
Földön. (S.,

IRISZ KOSZORÚJÁTOL A JONAs KÖNYVÉIG. Babits Míhály költői útja
nemcsak a tudatos művész egyre jobban elmélyülő élményvilágát tárja elénk,
hanem az istentkereső költők egyik legszebben ívelő pályáját is. Pedig a kor,
a századforduló kora merőben más eszméket hirdetett; amiikor Babits első versesköteteí megjelentek, olyan világ járta, amelyben a vallásosságnak alig volt
helye, különösen nem modern költő lelkében. Babits érzelemvilága is százszorta inkább tapadt a derűs és emberi görög tstenvilághoz, mint a keres zten megfeszítetthez, ízlése pedig a való keserű világától irtózva szívesen menekült a
szenvtelen, pompázó és könnyed parnasszizmushoz, "Hiszekegy"-ében a boldog
görög isternekben való hitét hirdeti:
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.... Nem hiszem én az egy Istent; hiszem az ezer istent:
azt, aki adja a fényt; azt, aki adja a dalt,'
azt, akivel a kín is édes, azt, kivel a mocsok is szerit.
Verseinek tömegében a klasszikus világ szépségeit zengi, rnít bánná, ha elrea keresztény templom - a földről, hisz nem hagyna más
nyomot, mint egy üres teLket és rnészport azok ruháján, akik a templomhoz
közel voltak. Pogánykodik Babits, sőt a sátánosság ízét is ízlelgetve ódát ír a
bűnhöz, égő csokrot áldoz vakmerő kézzel és a bűn villogó fejszéjét dícséri,
amely új, járatlan utakat tör a világban, de sokkal félénkebb és lelkibb ember,
hogysem igazán pogány vagy sátános tudna lenni. "Lelkem mélyén egy kanonok fülel, valami régi pap." Ez a pap ott fülel lelkében legpogányabb versei
mondása közben is és talán ez a fülelő pap kényszeríti arra - mily korszerűtlen egy századeleji nyugatos költőnél ! - , hogy a paráznaság szelleme elől
Máriához meneküljön:

pülne is a templom -

Mária, elefántcsontbástya,
szívet erősítő kehely,
Mária, győzhetetlen zászló
mért hagytál, Szent Szűz, engem el ?
Vagy, hogy egy októberi ájtatosságon már a tudatos hívő érzéseit szólaltassa
meg:
Egész világunk mind csupa látomás,
folytatott álom, lassú lidércnyomás,
de legcsodásabb látomásunk
te vagy Urunk, te vagy, égi másunk.
S eljön a nagy éLmény, az "ingyen élmény" -

ahogyan Babits nevezi: az

embereket pusztító, értékeket romboló, eseményeket rontó világháború. Babits

látja, hogy a háború véres forgataga mivé alacsonyítja az embert. Sikoly tör
fel a torkából, megpróbálja átvágní a közöny és az elfásultság jegét, de szava
elhaló hang marad a viharban. A tehetetlenség érzése különleges szárnyalást
ad Ifrájának, Már nem tudja, kit okoljon az emberiség pusztulásáért és gyötrő
fájdalmában az Úr ellen fordul. Káromkodik, Istennel csatázik, mint Jób és
annyi szenvedő:
Néha rángatom. cibálom: tudja, hogy csak őt kívánom.
Az is kedvesebb számára,
mínt a közömbös imája.
Es az Istennel való csatázás után, mintegy lelki reakcióként sok-sok megbékélés: érted van, ember, mínden megpróbáltatás, szenvedés, Rá kellett döbbenníe, hogy az elefántcsonttorony magánya nem adhat írt sebeire s hogy Isten
jóságát is csak az emberekkel való szoros közösségben értheti meg. Papnak
vallja magát, akinek szíve együtt dobban minden szenvedővel.
Itt már mínden versébe belecseng vagy belecsenghétne az Amor Sanctus
hangja. Úszi pincézés közben vagy Reggel a templomban már olyan költő hangja szól, aki szívesebben imádkozik és mond himnuszt, mint harcol. A forma is
egyre egyszerűsödik, a tartalom is egyre mélyül.
Ekkor már öntudatosan vallja a Sziget és tenger előszavában: "Én katoIikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felül álló katolíkus igazságban." Mégpedig olyan katolikus, aki lassanként a másvilág felé készül. Eddig is sokat
szenvedett, hisz érzékeny és nagy lelke volt s a világ elég szenvedni valót
dobott eléje. Most azonban már saját teste alatt izzik az égő rost. Orv betegség
keríti hatalmába, gégéie szűkül, testi ereje elhagyja, mind nehezebben _cipeli
terhét, hogyannál magasabbra röppenjen a szenvedésében látóvá lett lélek
kötetlen pályáján. Ha Isten nem volna, mi értelme volna a szenvedésnek ?
Azért égünk, hogy kiégjen lelkünkből a salak. Úgy igyekszik fogadni a szenvedést, mint a nagy misztikrusok. Egyébként is mennyit kell még rajtunk, embereken vésni, hogy beleilljünk az ég csarnokába. Mindez talán a HalázsoZásban
szólal meg legteljesebben, fe1csillantva a verssé oldott liturgia nemes színe!t.
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... Lásd, igy élünk mi gyermekmódra, balgatag,
hátra se nézünk. elfutunk
a zajló úton. eleresztve kezetek.
magasabb szellemek - de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért, ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel ...
. . . Segits! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bir az ember, mennyit nem sokáll
még az Isten jósága sem,
a mit ér az élet ... S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.
Mit törődik most már olyan kérdésekkel, hogy van-e kiá'ltó szavának hatása,
lesz-e utókor, amely verseit olvassa és értékeli. Számára már csak egy a fontos: csak az Isten tartsa számon. Isten, aki még bogaraira is gondot visel, aki
bogarainak oly könnyed és szép halált ad, adjon neki is jó halált. Hiszen ő
Isten gyertyája volt, Isten lesz az, aki kioltja majd az ő életét.
De talán, amit ő szeretne elmondani, a sokat küzdött, sokszor még élete
hanyatlásában is szkeptikus költő, azt talán salaktalanabbul és Istennek tetszőbben Irják meg a régi szent költők. Ezekhez fordul, az ő szent himnuszaik
töltik meg lelkét és késztetik, hogy saját vallomásként a magyaroknak magyarul mondia el. Fra Angelico dolgozhatott angyalainak és Madonnáinak festés e
közben annyi szent szerelemmel. mínt ő az A11UJr Sanctuson.
A gyilkos kéz már a torkát fojtogatja és furcsa víziói vannak. Az Anwr
Sanctus megbékéltje még egyszer elkiáltja magát a Fortissimo zúgásával. de
most már nem Istennel, hanem az emberekkel harcol. Valarnikor Jónás prófétaként futott Isten és a küldetés elől, de a kírnok eleven és forró cetgyomrában
mégiscsak eljutott a végső célhoz, az Istenhez és most már boldogan vállalja
a próféta hivatását. (Szeghalmi Elemér)

A GALLUP INTEZET 1948 óta ,rendsz,eres közvéleménykutatást végez az
istenhitre és a vele kapcsolatos jelenségekre vonatkozóan. 'A megfigyelések kiterjednek Nyugat-Európa és Amerika államaira, valamint Ausztráliára. A nafflr
szabású munka eredményeit még nem dolgozták fel iteljes egészükben. Néhány
adat azonban már a sajtó révén nyilvánosság elé került. Ezekből közlünk itt
ízeHtőt.

Az első számú kérdés arról szól, mennyire általános az istenhit 'az egyel! .
országok társadalmában. A megkérdezettek la kérdésre: "hisz-e Istenben?" három feleletet adhattak: igen - nem - nem tudom. A 'három kategória megoszlását az egyes országokban a következő iStatiszt~ka jellemzi:
Ausztrália
Brazília
Dánia
Franciaország
Finnország
Hollandia
Kanada
Norvégia
Svédország
USA

igen

nem

95%
96%
80%
66%
83%
80%
85%
84%
80%
94%

5%
3%
9%
20%
5%
14%
2%

7%
8%
3%

nem tudom
1%
11 %
14%
12%
6%
13%
9%
12%
3%

Angliában a kérdéseket másképp tették fel a közvéleménykutatás során:
"Mi a véleménye, micsoda az Isten 7". A feleletek a következőképp oszlottak
meg: 1. Isten ,személye,s lény - 45%. 2. Az Isten életünket szabályozó erő, i1,let'Veszellem - 33%. 3. Nem vagyok benne bíztos, hogy Isten létezik - 16%.
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Közvéleménykutatást végzett az intézet a kövefJkező kérdésre vonatkozóan
is: "Hisz-e n túlvilági életben?" A következőképp osztottak meg az egyes O'T'szágokban a beérkezett feleletek:

igen

nem

nem tudom

Kanada
78%
9%
Brazília
78%
18%
Norvégia
71%
15%
Finnország
69%
II %
USA:
68%
13%
Hollandia
68%
26%
Ausztrália
63%
20%
Frumciaország
58%
22%
Dánia
55%
27%
Svédország
49%
17%
Anglia
49%
27%
A kirrkértiések; tanu/,sága szerint az istenhit a faluról városba

13%
4%
14%
20%
19%
6%
17%
20%
18%
34%
24%

özönlő népesség körében hanyatlik le leginkább. Dániában például a főváros, Kopenhága,
lakosságának 17%-a .hitetlen. A holland és dán falusi társadalomnak viszont mindössze 4%-a nem hisz Istenben. Az istenhit változása összefügg az életkorral is.
Dániában például a 35 évesek között minden negyedik hitetlen, míg az 50 éven
felüliek közül csupán minden tizenkettedik.
Az USA-ban az istenhit statisztikája nemek, foglalkozások és életkorok
szerint a következőképp alakul:

Férfiak
Nők

Farmerek

Falu
Város
20-29 évesek
30-40 évesek
50 éven felüliek

igen

nem

95%
97%
97%
98%
94%
93%
97%
97%

1%
1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%

nem tudom
4%
2%
2%
1%
2%
4%
2%
2%

Az USA-ban 1950-ben 'kutatásokat végeztek arra vonatkozóan is, hogy
mennyire ismerik az emberek a Szentírást. Az erre vonatkozó kérdést, hogy az
;ellemző, de általános és könnyen megválaszolható legyen, így fogalmazták
meg: "Hány ev.angelista .nevét ismeri ?"
Mind a négy evangelista nevét ismerte 35%, háromét 4%, kettőét ugyancsak 4%. Egyetlen egynek se tudta a nevét 33%.
Angliában hasonló körkérdés tanúsága szerint 61% ismerte mind a négy
evangelista nevét.
A Gallup intézet körkérdéseinek tanúsága szerint 1936-tól kezdve 12%-kal
megnövekedett az istenhivők száma.

NERI SZENT FÜLöP Es A NEGYSZAZÉVES ORATORIUM. Aimikor'
Goethe itáliai útja során a tökéletes férfiideált kereste, azt a katolikus egyház egyik legnagyobb szentiéoen, Néri Szent Fülöpben vélte megtalálni. Ebben a szentben együtt látta mindazokat a vonásokat, rnelyek a tökéletes férfi
kialakításához szükségesek. Ezért állított neki méltó emléket itáliai útját megörökítő művében, az Italienische Reisében.
Róma a XVI. század elején elfeledkezni látszott isteni Alapítójának rendeléséről: "Ne szerézzetek se arany, se ezüst, se réz pénzt övetekbe. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot." (Mt. 10, ~-10.) A reformáció részéről nem egészen alap nélkül érte az a vád, hogy elvílágíasodott, "új
Babílonná süllyedt".
Érthető, hogy a mindent megújító katolikus reformnak az örökváros, a
pápai udvar, a főpapság megreformálásával kellett kezdődnie, Néri Szent Fülöp szerénységében, igénytelenségében is óriássá magasodík ebben a munkában:
nemcsak pap és hitszónok, nemcsak nevelő és rendalapító volt, hanem korának
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súlyos megpróbáltatásai között apostoli lelkületű újító is, bölcs és szent vezetője a magára eszmélő Rómának.
Firenzében született, 1515. július 21-én, egy ügyvéd negyedik gyermekeként.
Szülei 16 éves korában san Germanóba küldték, hogy gazdag nagybátyja,
Romulusz jövendő örököseként. annak jómenetelű üzletében új ismeretekkel
gyarapodjék. Fülöp azonban semmiféle hajlandóságot sem érzett az üzleti élet
iránt. Nagybátyja minden érvelése és igyekezéte ellenére, búcsút mondott san
Germanónak, és gyalog - "úti tarisznya, két ruha és bot" nélkül, - elindult
Rómába, ahol egy földi jénél, Caccia Galeottónál kapott szállást. Miközben
szállásadójának két fiát tanította, maga is tanult. Filozófiából csakhamar a
legjobbak között is az e1a.ő helyre került. Teológiai stúdiumait, nem kevesebb
sikerrel, az augusztinusok iskolájában végezte.
Mint Assisi Szerit Ferenc, ő is eljegyezte magát a szegénységgel és a
szegényekkel. Rendszeresen látogatta Róma kórházait. Az ottani betegápoláson
kivül, összegyűjtötte a tanulatlan szegényeket, s a lateráni és vatikáni bazillkák előcsamokaiban oktatta őket. Késűbb, a Róma terein, utcáin és a város
környékén többnyire kimerülten, súlyos betegen, nem egyszer járványoktól
fertőzötten, elhagyatva sínylődő zarándokok és nincstelenek részére külön kórházat létesített, s akárhányszor kísöpörte szobá] ukat, megvetette ágyukat, lemosta sebeiket, vagy megetette őket.
1538-ban újszerű és sokak szemében szekatlan munkára vállalkozott: laikus
létére bűnbánatot, megtérest hirdetve járta be Róma utcáit. Hívek hatalmas
tömegei özönlöttek a nyomában. 1548. augusztus 16-án, "Szentháromság testt",
vérülete' néven társaságot alapított. Először csak tizenöt szegény, később mind
többen és többen kisérték. Templomról t.emplomra járt. velük, hogy az embereket visszavezesse Istenhez. Ö és követői nem is annyira szóval, mint inkább
példájukkal, Krisztust sugárzó életükleél hódítottak.
1551. május 23-án pappá szentelték, s ezzel új fejezete nyílt életének. Korábbi lakhelyét a Szent Jeromos templom mel1etti papi házzal cserélte fel. Itt
munkálkodott, negyvennégy éven át, csaknem egész Róma lelkiatyjaként. Mind
többen és többen fordultak hozzá t.anácsért, útmutatásért. bíborosok és egyszerű emberek egyaránt.
1558-tól az intézet kápolnájában, oratóriumában tartotta a megbeszéléseit.
Az itt egybegyűlt híveknek, munkatársaival felváltva, magávalragadó beszédekben adta elő a hitigazságokat, s magyarázta a szent.írást. Beszédeiben és beszélgetéseíben sohasem szakadt el az élettől, hanem gyakorlati példáival szorosan és szervesen kapcsolódott. hozzá. Oratóriumi összejöveteleiket imával vezette be, majd lelkiolvasmány következett. Ehhez fűzte a mindenkorí előadó a
maga gondolat.ait.. Ezt egyórás beszélgetés, majd három, fél-félórás beszéd követte, más-más témakörből. Itt került sor a szentek élet.ének, az egyháztörténelemnek, és más erkölcsi kérdéseknek a megvitatására.
Néri Szent Fülöp oratóriuma serkentőleg hatott. az egyházművészet, különősképpon a költészet és zene ]ejlődésére is. A renaissanceban a római énekkarok főképpen flamandokból állottak. Közülük való Orlando Lasso, Palesteina
kortársa is. Az ősi gregóriárit háttérbeszorítva," fokozatosan hódítot.t tért a
többszólamú polifóníkus zene, mely a Iituraikus szövegek kíséretében gyakorta
világi dallamokat használt fel. Ezért - különösen a trentói zsinat idején - a
polifónikus zenét a templomból való kitiltás veszélye fenyegette. Orlando Lassónak, valamint Palestrinának, Fülöp tanítványának és lelki gyermekének köszönhető, hogy mégsem [utott erre a sorsra. Ebbe a tisztulási folyamatba kapcsolódott be szeritünk oratóríuma is, ahol az összejövetelek alkalmával egyházi zenét tanultak és adtak elő. Az itt. egybesereglő költők és zeneszerzők,
Néri Szent Fülöp ösztönzésére, különösképpen nagyböjt idején, Kriszt.us életének egy-egy jelentős mozzanatát dolgozták fel közös műveíkben. (Innen a
ma is használatos oratórium elnev:ezés.) Egy korabeli zarándok feljegyzése szerint, az ott tapasztaltak sokkal több örömet és felemelkedést jelentettek neki,
mínt az örökváros mínden egyéb nevezetessége.
Mint mínden újító vállalkozást, Néri Szent Fülöp oratóriumát, de egyéb
tevékenységét is, az ellenséges áskálódások, koholt vádak egész sorozata kísérte. Oúnyolták, meghurcolták, sőt: felfüggesztették hivatása gvakoelásátöl is. A
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bíborosvíkáríus, a rágalmak hatására, bezáratta oratóríumát, őt pedig azzal az
indokolással, hogy megrontja az ifjúságot, eltiltotta a gyóntatástól. Fülöp rníndezt türelemmel és engedelmességgel viselte, Igazsága tudatában várt és imádkowtt. Egy újabb feljelentés hatására ismét vizsgálat indult ellene, mely kiderítette a vádak ialaptalanságát. Igy áldásos intézménye újra helyreállott.
1575-ben, tanítványai sürgetésére, megalapította az oratóriánusok papi társulatát. Fiait nem kötötték fogadalmak, egyetlen összetartójuk a szeretet volt.
Rendje által széles sugárban éreztette megújító hatását az Egyházban. Elősegí
tette a korában sorra felfedezett katakombák és vértanúk tiszteletének elterjedését, továbbá a legismertebb bazilikáJk látogatását. Szerzetesei figyelmét ráirányította az egyháztörténelem tudományos kutatására és feldolgozására. Legközelebbi és legkedvesebb .munkatársa, Baronius - aki harminc éven át adta
elő oratóriumában az Anyaszentegyház történetét -az ő állandó ösztönzésére
és sürgetésére kezdett hozzá egyiháztörténeti évkönyvei, az Annales megírásához.
Néri Szerit Fülöp 1595..Jben halt meg, nyolcvan esztendős korában. XV. Gergely avatta szentté, Róma pedig főpáJrtfogójául választotta.
Miféle követségben járt ez a szent a maga korában, és mi mondanívalóia
lelhet a mához? ElSŐSOTban példájával hatott, és hat ma is. Nem ismert mást,
csak az Istenbe fonódás és a másokért hozott áldozat örömét. A betegeket és
szegényeket látogatva sohasem azt nézte, vajon ki az, akit segít, hanem, hogy
szüksége van-e a segítségre? S ha igen, akikor késedelem és gondolkodás nélkül, azonnal cselekedett. Ez a válogatást nem ismerő szeretet, szétszaggatva a
rideg paragrafusok és az ellenséges indulatok szövevényeit, csak egy törvényt
ismert: a helyes lelkiismeret törvényét, s azt hiánytalanul teljesítette is. Egész
életútja, szegénységében és szerény egyszerűségében, az erények teljességével,
a másokért való áldozatnak, s a folytonos fejlődésnek, újjáalkotásnak élő és
ható példája. (Balássy László)
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