
Intermez.?óját dolgoztam föl, amiket
végzős növendékeim mutattak be. Meg
hívtam őket, de Dibta telefonált, hogy
Béla lázas beteg s ilyenkor a szokottnál
is sokkal érzékenyebb mindenre, Eljönnek,
ha én vállalom annak kockázatát, hogy
esetleg szó nélkül feláll és elmegy, ha
valami nem tetszik neki. Megérkeztek.
A játék elkezdődött. Hajdú Pista ült a
zorigoránál. A produkció, jóllehet nem
volt elsőrangú, tűrhetően pergett. Bar
tók azoriban hirtelen leállította a mu
zsikút.

- Azok ott ketten - mutatott a tán
cosokra - mást táncolnak. Miért?

- Az az orgonapont - válaszoltam.
- Orgoriapont? A táncban is van

ilyen? - és ettől kezdve nagy í'igyclcm
mel kísérte a műsort.

És mégis majdnem elment. Ditta me
sélte később, hogy Bartók alig tudta
türtöztení magát, annyira átélte azt a
tragikus fájdalmat, amit az l nrcrrne.i:o
kifejezett.

Az előadás "\ egen odalépett Hajdú
Pistahoz. Megállt előtte, s kicsit oldalra
hajtott fejjel megkérdezte:

- Moridja csak, fiatal muzsikus ba
rátom, szereti maga a jazzt?

Pista zavartiban fülig vörösödött,
NEm tudta, mít volna ajánlatos vála
szolní. Bartók erre elnevette magát:

- Nyugodt lehet, én szeretem a jazzt.
Ezután viszonzásképpen azzal SZÓ;'á

koztatta a növendékeket, hogy a kis
vcskálvha mellé ült és bolgár ritmuso
kat dobolt neki Ic

*Bartók anyja nagyon büszke volt fia
zongoraművésví képességeire. Egy ízben
cl Zeneakadémián adott hangversenyt, a
Mikrokozmoszból játszott. A nézőtér zsú
fr-Iásig megtelt hat-nyolcéves gyerekek
kel. Mí az egyik púholvban ültünk Bar
tók mamával és Kodállyal. A koncert
befejeztével a gyerekek fölmásztak a
pódiurnra, s ott :a1k u doztak egy kis ráa
dasért. Bartók nem kérette magát.

- Hogy szeretrk a gyerekek Bélát! 
jegyezte meg Kocl.íly.

- Igen, igen - sóhajtott Bartók ma
ma -. csak 2.Z a kár, hogy ezekből a

A Vigilia BESZÉLGETÉSEI

1. RÉDEI MARGIT VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐl

Rédei Margittánctanárnő a harmincas években mozgásmüvészetí stúdiót veze
tett a Belvárosban. Ekkortájt ismerkedett meg Bartókékkal, akiknek gyakori ven
dége volt, külföldi turnéik alatt pedig Csalán utcai otthonukban tartózkodott. Nem
sokkal halála előtt munkatársunknak tollba mondta visszaemlékezéseit, rnelyből az
alábbi részleteket közöljük.

- Alacsony termetű volt, mégis rend
kívül arányos. Keze-lába kicsi, bőre

márványszerüen sápadt. Amikor megis
mertem, haja már ezüstszürke volt
nemsokára egészen fehér. Csodálatos
tekintete hol perzselt, hol embertelen
ártatlan hidegseget árasztott, mint aki
nem ismeri sem az erényt, sem a bűnt.

Nem kívánt magának semmit, mégis az
egész életet igényelte. Ugy élt, mint aki
tudatosan beletartozik a világ oriási
körforgásába.

*ld2genek közt nagyon ügyefogyott
nak, elesettnek tűnt, nuntha félt volna
másoktól. A társadalmi 19azságtalansá
gok elviselhetetlenek voltak számára,
sőt a társadalmi küisőségek is. Míkor a
Greguss-díj átvételére az Akadémiára
ment, a taxiban' egész úton egy papír
szeletről a köszönö választ magoltá két
ségbeesetten. Ha valakivel nem szívesen
beszélt, nem tudta az ellenkezőjét bi
zonygatni - inkább hallgatott. Képte
len volt hazudni. "Béla csak egy tör
vényt ismer - mondta a felesége -,
azt szereti, ami igaz."

*Érzékszerveinek feltűnő finomsága
míatt minden illatra, hangra, mozdulat
ra fokozottabban reagált. Mindent sze
retett, ami természetes, ami valódi, a friss
földszagot is. Villájuk emeleti szobájá
ból meg tudta különböztetní, a konyhából
jövő zajok alapján, hogy odalent kocka
tésztát vagy metéltet vágnak-e.

*S-zerénységére jellcrnző a következő

eset. Az Operaházba igyekeztünk, a
koncertjére. A művészbejárónál áttör
tünk a hangoskodó kórrsták, muzsiku
sok tömegén. akik észre sem vették a
közöttük osonó törékeny zeneszerzőt.

Am beljebb, a sok lépcső és folyosó
rengetegében eltévedtünk. Végül egy al
tiszt állta utunkat és meglepődve tuda
kolta, mit keresünk itt.

- A hölgy a nézőtérre akar menni 
felelte Bartók -, én pedig zorigorázni
szeretnék.

"Zongm'ázni szeretnék" - akik ismer
ték őt, erre az epizódra rábólintanalc,
igen, ez volt ő.

*Iskolám egyik báljának mcgnyitásá
ra Bartók Régi táncait és Schumann
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darabokból namigen hallhatják, milyen
jól zongorázik:...

*Dohnányival elismerték ugyan egy
más tudását, sőt JÓ barátságban voltak,
de Dohnányi azért mindig kissé bolond
nak tartotta Bartokot. Ennek elle'lére, a
C(;ntata profa/'/,ít ő vezenyelte a bernu
taton. A szerző akkoriban Törökországba
utazott, s csak rádión keresz';ul, f·;'·SZ
vételi viszonyok kozött hallhatta művét.

Babitsné azonban lemezre ve:f'2, és le
forgatta neki, miután hazaérkezett.

- Látszik, hogy nem értettél meg 
rnondta Dohnányinak, amikor összeta
lálkoztak.

Ez bizony igaz volt, noha Dohnányi
soha nem is állította az ellenkezőjét.

*Ha komponált, az egész ház lábujjhe
gyen járt, suttogva beszélt, hogy ne za
varják túlságosan érzékeny Iülét. Ilyen
kor senkiről sem vett tudomást. Nagyon
erős kávét ivott. Íróasztal mcllett dol
gozott, csak néha szűrődött ki egy-egy
zongoraakkord a szebájából. Gyakran me
nekült a Dunapartra a bérházi zajok elől.

*Rendkívül tiszta ember hírében állt,
Ditta többször is emlegette: "Csodála
tos, hogy Béla ruhái soha nem piszko
lódnak be." S bár nem volt gazdag, úgy ha
tott. mint aki mmduntalan új ruhát visel.

*Bartók és Ditta szakadozott Iélrnon
datokban. nyitva hagyott gondolatokkal
és erős gesztikulációval beszéltek. Ezért
ügy vélem, hogy azok a hosszú szöve
gek, amiket Agatha Passett cl könyvé
ben (Bartók amerikai évei) T3'lrtók szá
jába ad, csak lényegükben hrtelesek.
Bartók általában keveset beszélt, de
míndíg azt tapasztaltam. hogy már néma
jelenléte is nagy hatással volt az embe
rekre.

*Barátaikat, ismerőseiket két nagy
csoportba osztanám. Az egyik csoport
az igazán szellemi társakból állt, míg
a többieket praktikus barátoknak lehet
ne nevezni. Szükségük volt az utóbbi
akra, mert a míndennapi élet apró
cseprő ügyeiben nehezen igazodtak el.
Praktikus barátaik segitertték őket a vil
Ianyszámla, adó stb. kifizetésében. Aga
tha Fassett is ilyen ismerős lehetott.
Egyébként meglepő, hogy könyvében
Bartók, tőle szekatlan módon, az Író
nőnek színte rnindcn szavába beleköt.
A praktikus ismerősöknek sokat köszön
het a világ. Igy például a román gyűj

tés teljes anyagát, mely egy nagy ládá
ba csomagolva. az ő segítségükkel jutott
át Amerikába, egyhónapos portugáliai
hányódás után.

..Agatha Fassett azt Írja róla, hogy ta
lán soha nem tudott játszani. Pedig
kedvelte a játékokat. leülönösen a finom
szerkezeteket. Nagyon örült egy minia
tűr német szótárnak, amit ajándékba
kapott, a technikát csodálta benne. Egy
alkalommal saját mellszobrát öltöztette
fel kabátba-kalapba. A mellszobor ár
nyéka az üvegajtóra vetődött. Ezzel té
vesztette meg a háziakat, akik azt hit
ték, már hazajött. Igenis, ismerle a tré
fát. Atéltem egy karácsonyt Bartókélc
nál. amikor mindnyájan négykézláb a
földön játszottunk Péterke villanyvona
tával.

*Ha fájt valamije, elbújt az emberek
elől, akár a szabad állatok. Így tett ak
kor is. míkor a váltízülete betegedett
meg. Épp ezért. úgy érzem, szörnyű le
hetett számára emberek szeme láttára
meghalni a New York-i közkórházban...

2. BARTÓK ÖZVEGYÉNÉL

Az egyetlen hiteles koronatanú.
Itt élt közöttünk észrevétlenül. Tíz évig senki sem nyitotta rá az ajtót.
- Mit tart ma feladatának?
- Fontos az emlékezés. A magyarázatait mindenféle vonatkozásban sze-

retném éltetni és használni.
Megfelel a szerző elképzeléseinek napjaink interpretációja?
Igen. Nagyon sok alázat és nyitottság tapasztalható.
V éleménye saját műveiről?

Elismerte a műveit, A fiatalkori rnűveket nem tartotta eléggé jelentő

seknek és nem szívesen beszélt róluk.
- On melyiket szereti?
- Minden művét egyformán szeretem, de a Szonáta két zongorára és ütő-

hangszerekre írt műve különösen közel áll hozzám. mert részes vagyok a mű

létrejöttében.
- Magányossága embergyűlölet volt-e vagy különc póz?

55



-- Az a meggyőződésem, hogy az ő magányossága elsősorban magatartás
volt: neki mindig "nagyon sok dolga volt", és kötelességtudásból vigyázott az
időbeosztásra és energiájára. Nagyon szerette a családi együttléteket. és néha
szívesen volt társaságban.

- A lcozhiedelem. szerint Ön túlságosan is zárkózott. nem szívesen fogad
senkit. Kapcsolatba hozható ez azzal a nagy személyes veszteséggel, ami érte?

-- Ez a zárkózottság látszólagos. Ma is sokat érintkezem emberekkel,
csak él forma változott meg. Intézkedem, dolgozom, benne vagyok a világban.
Aki pedig keres engem, az megtalál.

V áltozott-e Bartók világképe az utotsó években?
Látványosan, azt hiszem, nem.
Isten?
Valami elindult benne. Hinni akart.

3. COMENSOLI MÁRIA

egyike azoknak a kiváló zongoraművé

szeinknek, akrkkel hosszú időn át csak
ritka alkalmakkor találkozhattunk a
hangversenytermekben.

- Gyakr,an okoz számomra csalódást,
hogy az ewadóművészeJc technikája és
bravúrjai iránt mindig nagyobb az érdek
lődés, miut elveik és tapasztalataik iránt.

- Nem akarok panaszkodni. Örülök
annak, hogy zavartalanul élhetek, és nem
háborgat senki. Hagyjuk a múltat...

Rádiószereplései és Bartók Szvit két
zongorára című művének lemezjeloétele,
meluet Bart6kné Pásztoru Dittával ad elő,

ismét ráirányították a figyelmet.
- Hallgatásomnak annak idején meg

volt a magyarázata. Külföldről tértem
haza. Bizalmatlanul fogadtak. Mindent
elölről kellett kezdenem. De becsületesen.
1947-től mint zenepedagógus működtem,

alkalmanként pedig zongorakísérőnek és
kamaramuzsíkusnak szegödtem el. 1953
tól a Zeneművészeti Főiskolán korrepeti
tor voltam 69 szeptemberéig, nyugdíjazta
tásomig. Megbecsültek, a szereplés azon
ban mindig hiányzott.

Minde.nfajta pózolás idegen tőle. A do
bogón is, a magánéletben is. Amikor be
jön a pódiumra, úgy ül le a zongora mel
lé, mint otthon, amikor kedves vendéget
fogad.

- A háború utáni időkben az új gene
ráció helyet követelt magának. Nekem
már nem jutott szereplési lehetőség. Az
utóbbi években többet játszom a nyilvá
nosságnak, főként külföldön. Bartóknévai
közösen léptünk fel Franciaországban,
Nyugat-Németországban, szaporodnak a
lemezfelvételeim is.

Kétségtelen, hogy voltak nála brilián
sabb művészei is a zonqorának; de tisztes
ségesebb, szerényebb, az alkotó szellemé
hez hűségesebb aligha.
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- Az előadóművész titka feltétlen te
hetsége és az a képessége, hogy a művet

önmagának megfogalmazva, személyes él
ményein keresztül újjászülettesse. Mímderr
egyes előadását újabb vajúdás előzi meg,
melyet újabb szülés követ, az alkotás fáj
dalmaival. A holt hangjegyekbe így lehel
lelket a pianista. Belső intuiciók, érzé
kenység, műveltség nélkül ez megvalósít
hutatlan. Természetesen tisztelnie kell a
korokat és a stílusokat is, mert olyan sza
badosan is [átszhatna, amely már sérti a
szerzőt.

1905-ben a huszonegy éves Backhaus
nyerte el Párizsban a Rubinstein-díjat
Bartók Bélátoí:

- Régen modorosan játszottak, roman
tikus, elnagyolt stílusban, és a billentés,
a hangképzés módja - amely a zongora
játék leglényegesebb tényezője - sem
volt olyan, szinte tudományos alaposság
gal kidolgozva, mint napjainkban. Bartók
mint előadóművész is forradalmi volt.
Átütő erejű, lényegre törő, expresszív já
téka olyan gazdag színskálát birtokolt,
hogy a közönség egy része szekatlannak
tartotta. Az akkori Backhaus még csak
virtuóz volt, jobban győzte a mechaniz
must, de zeneileg nem ért fel Bartókhoz.

Comenso li Mária nem váltogatta stílu
sát, nem aL'wlmazkodott futó áramlatok
hoz. Igaz, már akkor "modern" volt, ami
kor a fiatalabbak a zenében is felfedezték
a "Neue Sachlichlceit't-ei. S mikor ennek
is leáldozott a csillaga, nem kellett meg
tagadnia magát, csak folytat.nia, ami mel
lett kitartott.

- Bartók életében műveinek előadása

val ritkán volt elégedett. Ma már nagy
szerű Bartók Irrterpretációk vannak. talán
húsz-huszonöt éve, hogy megközelítjük őt.

Külföldön még rnindig azt lesik, hogy a
magyárok hogyan játsszák. Egyedül azt,



tartják kompetensnek, mart úgy véli~,

magyarnak kell ahhoz lenni, hogy a mu
veknek hamisítatlan bartóki levegője le
gyen.

Sztravinszkij azt mondja, a zene
rendteremtés, vagy legalábbis készség a
rendteremtésre. Bartók muzsikáját sok
mindennel vádolták. A zenei analfabéták
"rendetlen" zenének,kakofániának csé
[ották, 1937-ben Bangha páter lapja, a
Magyar Kultúra "destruktív"-nak bélue
gezte, az ötvenes években pedig "deka
dens" zene volt.

- Bartókot valóban nem lehet máról
helnapra megszeretnt. Fel kell nőni hoz
,.<Í, át kell érezni és érteni, megérteni. So
kan azt kívánják a zenétől, hogy minde
nekelőtt fülbemászó legyen. Ezt jogosan
várhatják az operettől vagy a tánczenétől.

De II mí nőségí - nem akarom azt mon
dani, hogy a "komoly" - zene mindig
több a szórakoztatásnál, több a melódiú
nál. S még valami: a zene élvezetét is
tanulni kell. Sokat kell hallgatní, olvasni
róla, hozzászoktatni a fület az új harmó
niákhoz. Ne feledjük, Beethovent ugyan
így fogadták a maga korában. Műveit

barbárnak. erőszakosnak és démoninak
kiáltották ki. A változó korok, az ízlés,
az élet azonban őt igazolták. Ma Bee
thoven kedvelt zeneszerző.

Nem adatik meg senkinek sem azonnal,
hogy megértse Bartók kompozíciós techni
kájárrak kontrapunktikus jellegét, érzel
mileg rezonáljon polifóniájára, polirí tmí
kájára, Persze annak, aki ellenáll a mu
zsíkáiának, előítéletekkel hallgatja, soha
sem fog kitárulni. "Rendetlen" zene? Os
tobaság. Éppen ellenkezőleg, nagyon pon
tosan, szinte mérnöki precizitással meg
szerkesztett világ ez. Tonális logika.

ComensoLi Mária a Zeneművészeti Főis

kolán Bartók növendékeként fejezte be
tanulmányait.

- Az óráin komoly fegyelmet követelt.
Mint ahogy maga is teljesítőképessége ha
táráig dolgozott, tanítványaitól is alapos
felkészülést, figyelmet és szorgalmat kí
vánt. Ütemről ütemre haladt, pontosan
ügyelt az intonálásra, a metríkaí és rit
mikai parafrazálásra, a technikai egyenet
lenségekre. Félelmetes hallása volt. Bar
tók nem is az előadás minőségére vigyá
zott elsősorban, számára az elv volt a
fontos, a magatartás, amellyel a muzsí
kus a kompozíciót kezeli. De a legrészle
tesebb aprómunka közben is az egészet
tartotta szem előtt, s éppúgy tanúskodott
kivételes analdtikaí képességről. mínt
mesteri pedagógiai érzékről.

Az egykori Bartók tanítvány jól gazdál
kodott a Mestertől kapott öröleséggel. Já
tékában, tárgyilagos egyszerűsége mellett,

a női okosság, előrelátás és beosztás is ér
vényesül. Csak a fellépés előtt küzd lám
palazzat. S mivel nála művészet és ember
ség egyensúlyban van, könnyen túlteszi
magát az izgalmakon, mert a zene szere
tete és szolgálata mindennél hatalmasabb
benne.

- Bartók végtelenűl nyugodtan, szigor
ral tanított. Oráit csakís a zene töltötte
ki, másról soha nem volt szó. Legtöbb nö
vendékéről azt sem tudta. kicsoda, hon
nan jött. Csak zenével foglalkoztunk, ke
vés beszéddel. Bartók előjátszott. Két zon
gorán gyakoroltunk. Az egyiknél ő ült, és
négyszer, ötször ,is eljátszott egy-egy rész
letet, majd meghallgatta a növendéket,
megértette-c. Előfordult, hogy egész délu
tárit rászant valakire, akit tehetségesnek
ítélt. Kezdő nem profitált nála igazán.
Eszközök, egy bizonyos tudás birtokában
lehetett csak hasznosítani instrukcióit.
Erettség, elhivatottság kellett ahhoz, hogy
értékelni tudjuk. Nagy szabadságot adott
tanítványainak: a műnek így és így kell
hangzania, mondta, de hogy ki hogyan
oldja meg, azt reá bízta.
Szerénységéről annyit, hogy soha nem

kfinálta a saját műveit előadásra. Kodály
tol míndíg előbb játszatott, ha újdonsá
gokat kértek tőle. Ha aztán valaki kitar
tó volt, még tanácsot is kapott. Nekem
ezt válaszolta: - Ha az én darabjaimból
akar játszaru. ne a C-dUT rondó t válasz
sza. Inkább odaadom magának a Szabad
ban sorozatot. Amikor ebből a legköze
lebbi órán A:: éjszaka zenéjét Iejátszot
~~m, megkérdezte: - Maga pontosan azt
játssza, amit beírtam? Nem fontos ugyan
~gy, ne ragaszkodjon a hangutánzó mo
tívumok helyéhez. Jöhetnek azok előbb is
~ésőbr> is. nem éppen ott és akkor, ahogy
en elgondoltam.

Szerette volna az előadót felszabadí
taní, könnyíteni a zongorista felelőssé
gén, félelmén.

Straussban. Debussyben az új harrnó
ni.avilág érdekelte. Bach, Beethoven éi;
Liszt voltak a kedvencei. 'A Haláltáncot
n~gyon szerette. "Strauss Richard va
razsa - írja Önéletrajzában - nem tar
tott soká, Újm Lisztet tanulmányoztam...
Felfedeztem Liszt igazi [elentőségót s a
zene továbbfejlődése szempontjából' sok
kal nagyobb lángelmét ismertem meg
benne Wagnernél vagy Straussnál."

Sokan panaszkodnak, hogy az ifjúság
egyre kevesebb érde,klődést mutat a ze1U!i
élet iránt. Talán inkább arról leellen.e be
szélni, hogy a zenei élet nem mutat ér
deklődéstaz ifjúság iránt, és ennek meg
is vannak a jól ismert következményei

- Úgy vélem, ez főképpen szervezési
és propaganda kérdés. Bartóknak és a
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preklasszikusoknak nagy tábora van a fi
atalok között. Ma már előbb értik meg
Bartókot, mínt a klasszikusokat. A zenei
nevelésnek sokat köszönhetünk. de ez a
zene értelmileg, érzelmileg is' közel áll a
mai nemzedékhez, mert mentes a roman
tikától, anyagszorű és nem hitet .021 illú
ziókat. Hozzá igazodni lehet.

A fiatal korában magát kihívóan ateis
tának valló zeneszerző uiolso műveiben

megrázó hangot üt meg. A III. zongora
verseny és a Brácsaverseny Adagio religi
oso tétele Bachra és akorálok áhitatos

•

A KIS ÚT
Már az ószövetségben elhangzott Isten

választott népéhez a fclszólítás: "Szentek
legyetek, mert én az Úr. a ti Istenetek
szent vagyok" (3. Móz. 19,2). Jézus az
újszövetségben nyomatékozva megismétli
a parancsot: "Ti olyan tökéletesek le
gyetek, mínt mennyei Atyátok" (Mt.
5,48). A valóság viszont az. hogy Isten
népének leonaauobb része sem az ószö
vetségben nem volt szent, sem az újszö
vetségben nem dicsekedhetik az erkölcsi
tökéletesség maximális fokával. Ugyan
akkor tény az ís. hogy a keresztények
nagy többsége Isten kefJ1/elméből nem
cégéres gonosztévő, s ha időnként botla
dozik ís, nem átalkodott meg a bűnben,

nem rögződött meg az erkölcsi rosszban.
Persze erre nyugodtan mondhatná va
laki. hátha csak igy állunk, akkor
ugyan mi értelme van annak. ha valaki
keresztény? Hiszen a 'Pogányok és a hi
tettenek is többnyire hasonló helyzetben
1'annak: sem nem szentek; sem nem
gazemberek, hanem általában a két pó
lus között mozoanak, s ki-ki egyénisé
gétől tüggően vagy az eauik, vagy a
másik határesethez sodródik közelebb.

A hivő ember számám a tökéletesség
útján van egy igen értékes eszköz. Ré
gen jó szándéknak mondták ezt. Sajnos
azonban ez a szó idők folyamán kelle
metlen mellékízt kapott. Marwpság jó
szándékon többnyire csak annyit érte
nek. hogy valaki ábrándozik vagy jobb
esetben talán sóhajtozik azért, hogy bi
zonyos célt elérjen. de tenni nem tesz
érte semmit. Ilyen értelemben hangoz
tatják aztán, hogy "a pokolba vezető út
jó szándékkal van kikövezve". Valóban
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világára emlékeztet, a "meggyógyult em
ber hálaadó énekét" zengí.

- Nehéz határozottan igennel vagy
nemmel válaszolni. Bartók legendásan
zárkózott, szűkszavú ember volt, lelküle
tének változásairól nemigen nyilatko
zott. A műveiben adta önmagát. A hon
talanság, a betegség, a nélkülözések na
gyon meggyötörték. Belső küzdelmeirőlés
megnyugvásáról utolsó két alkotása tanús
kodik és bizonyít. Mennyekbe törő zene
ez. letisztult és kikristályosodott.

HEGYI BELA

ISTEN JÚRA TÖREKVŐ NEpE

az ilyenfalyta jó szándék nem elég az
üd'vösséghez. De igazi jó szándék7'ól
csak akkor beszélhetünk, amikor va
laki mindent meatesz. ami raita áll
bizonyos cél eléréséért vagy eredmény
létrehozásáért. S ha mégsem sikerül a
dolog, abban az esetben az Isten színe
előtt valóban elegendő maga, a jó szán
dék. A mindennapi életben általában
senki nem nézi azt, hogy valaki egy-egy
teljesítményt miiuen lelkülettel hozoit
lét7'e, egyedül az eredmény a fontos, az
Isten szemében viszont ez másodlagos, a
fontosabb a szándék, amellyel valald az
eredményt létrehozta vagy akárcsak
szerette volna létrehozni.

Talan szerencsésebb, ha napjainkban
inkább jóra törekvésről beszélünk. Eb
ben inkább benne van, hogy az ember
nem meriii ki terméketlen sóhajtozás
ban vagy ábrándképek kerqetésében,
hanem tőle telhetően tesz is valamit.
Lehet, hogy amit tesz, tárgyilag nem
elegendő a kitűzött cél eléréséliez, De
ha viszont megfeszítette erőit, ahogyan
mondani szorcták "mindent beleadott",
akkor az Isten előtt ugyanannyi az ér
deme, mintha sikerült volna az, amit
meg akart valósítani.

Érdemes egy kicsít elgondolkodnunk
azon, hogy mi, emberek többnyire ered
ményeket hajszolunk, s a lelki életben
is "materialisták" vagyunk. Minden
esetben látni és tapasztalni szeretnénk
erőfeszitéseink konkrét hasznát. Elfe
lejtjük azt, hogy az Isten pedagógiája
éppen magunk miatt nem ad sikert,
mert az esetleg lelki kárunkra vát
nék. Jó azt tudnunk, hogy az Isten


