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MARIA A KERESZT TÖVÉBEN

(}1fO.kran jut most eszünkbe,
m,eg is éftekeljük: "All agyöt·
rött I stettanyja, kin az arcát
könnlIbe vonja, úgy siratja
szen: Fiát." A Szentatya telje
,~ebben látja, többet is mond ró.
la: ,,(Fidt) a Golgotán anyai
jogainak é8 szeretetének teiies
feláldozásával együtt •.. Ádám
összes gyermekeiért . . . az Oriik
AtYának áldozatul odaadta."
(A "Corporis Mystici" enciklika
befejező részében-I

Az Egyház kifejezetten visz
,~zautasítjaazt a felfogást, mint
ha Máriát áldozatot bemutató
papnak lehetne tekinteni; a
CQN'edemptrix névaszaktudo.
mányban már rég szokásos, de
magyar megfelelője talán még
el sem hangzott népünk anya
nyelvén legfeljebb' csak óvakodó
próbálkozásokban vagy' meg
aondolatlan. túlzásokban hall.
hatta. Ám a Bzeniatua. világo
san Mária áldozatát, a megvál.
tásban vitt seerepét tanítia.
Biztos, hogy igaza van, de az
ért még nem szabad szavait lel
kendezve felkapnunk és akár
II OUJI értenünk.

Máriáról szólva kettőre kell
úgyelnünk: nem szabad Ot úgy
Krisztus mellé állítanunk, mint
ha nem csak egyedül Krisztus
kegyelme által lenne az, aki, és
tenné azt, amit tesz; de nem
szabad Ot magunk közé sem
«o» besorolnunk, miniha csak
!Jelünk egyformán lenne és ten
'ne Kriseiueban: Mi bűnből, a
Sátán szolgaságából, Isten a.
lenségeiből lettünk Krisztuséi;
Jfáriát másként, mint Krisztus
han, még csak nem is gondol.
haiiuk; P is nyilván megváltott,
de az ŐmegváUása még a mi
csodálatos megváltásunkhoz ké
]Jest is csodálatos, akár a mea-

váltás módját, akár bőségét te
kintjük: az üdvösség rendNbefl
az Istenszülő méltóságát .és
feladatát kapta, nem öntudatlan
lJábukéni, hanem az I sienember
művébe édesanyai megértéssel
és készséges hűséggel belesimu
ló társként. Az Asszony és Fia
már az üdvösség megigérésénél
is együtt említődnek (Móz. I,
3, 15.); érthető tehát, hogy a:
üdvösségünket termő keresztnél
is együtt munkálkodnak, ami
kor eljött a Fiúnak az órája. é"
szót engedett az Asszonynak
(Ján. 2, 4), akit édesanyjdul
ezeretett és a harminc év me«:
hitt beszélgetéseiben az ÚJ É vu,
az Életet szült Asszony hivatá
sára is előkészített. Erről. rt
Krisztue-akarta hivatásról, Má
riának erről a nagy megtisz
teltetéséről kell a Szentatyn
szavait értenünk.

Dehát mi szerepe lehetett Má
riának a keresztáldozatnál'?
Nem kizáróla.qosan Krisztusnak.
egyetlen Papunknak volt az
nagy tette? Kétségtelenül. Talán
Mária mégis társa volt az ál
dozat bemutatásában? Szó sem
lehet róla! De gondoljuk meg.
hogy az Ószövetség rendje sze
rint az áldozati tárgyat mindig
más valaki, - egy hívő; ahOg,IJ
ma mondanók - adta a pap ke
zébe: saját tulajdonát, saját ter
mését, saját nevelését enaedteát,
hogy a pap kézbe vegye és Ts
tennek odaadja. Magát az áldo
zatot csak a pap muiaiia be,
ebben az értelemben egyedül ő
volt az áldozó. De ugyanezt az
áldozatot más, de helyes érte
lemben az ajándékot hozó áldo
zatának is lehetett mondani,
mint ahorJY a Szentírás is a szii
lők áldozatának mondia azt a
galambpárt, amelyet Urunk be-
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mutatásakor a papnak átadtak,
hogy áldozatul felajánlja. (Luk.
2, 24.)

Az Ujszövetség áldozata: Jé.
zUs élete, teste és vére. H onnan
van ez az élet, ez a test, ez a
vér? A Szűzanyától: Jézus az
övé, .az ő méhének gyümölc.~~,

6 táplálta és nevelte. Kriezius
persze Isten volt, de mivel hoz
zánk az egy bűnt kivéve min
denben hasonlóvá lett, nem sem
misíthette meg édesanyjának
Fiához való jogát, Fiáért élő és
aggódó szeretetét. N em mintho.
Mária akadékoskodni, Fián
ny{lgösködni tudott volna; ép
pen ellenkezőleg: akaratát tud.
va egy pillanatig sem ragaszko
dott Hozzá, nem emlegette
anyai jogait, anyai szeretetével
nem akarta visszatartani, hanem
egészen odaadta, hogy ne le
gyen csak anyjáé, hanem 1.e
gyen az Atyának adott áldozat
a bűnös emberiségért. Annyira
odaadta, hogy Jánost kapta he.
lyette! (Ján. 19, 26.) Ez az oda
adás aeonba« bármennyire kész
séges is volt, mégis csak áldo
zat volt, nemcsak fájdalmas,
hanem igazi lemondás és iga
zi áldozatul 1JUló átengedés.

Mária szerepe azonban nem
csak ez az odaadás volt. Az Ó.
szö'vetségben a pap nem a ma
ga, hanem a közösség vagy (IZ

egyes ember nevében mutatta
be az áldozatot, állandó meg
bízásból vagy alkalmi felkérés
re. Krisetue is nemcsak értünk,
hanem helyettünk, az eaész '1m
heriség nevében mutaita be ál
dozatát. Ezért áldozata nemcsak
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az emberiségnek adott ttagy
ajándék, hanem az emberisé"
I siennek adott nagy q,járuJékf1
is: annyira az embériséoé, kogy
most már igazságtalanság len
ne Isten részéről, ha nem adna
az embereknek kegyelmet. Hogy
azonban Krisztus Főpap áldoza
ta ennyire az emberiség áldo'
zaia legyen, ahlioz a megváltotl
emberiséunek legalább valamely
képviselőjében erről az áldozoi
ról tudnia, sőt azt kérnie kel
lett. Ki lehetett ez a képviselő?

Márián kívül akkor még senki
előtt sem fénylett fel a kereszt
titka, hO!ly az emberiséget meg
váltó norm áldozat megy végbe
rajta, K érte Mária ezt az áldo
zatot az emberiség nevében?
Mindi,q tudta, ho.qy nem egye.
dül magának szüli Jézusát, ha
nem 1wyy váltságunk ára le
gyen. Most pedig, hogy odaad
ta őt áldozatul, már ezzel is
kérie. Nem mintha Krisztu«
egyébként nem áldozta volna fel
ma!lát értünk; lehet azonban
azt is kérni, amit kérés nélkül
is meakainuink, mert így a ké
rés révén magunknak is részünk
van elnyerésében.

Kriszius áldozala íf/Y az em
beriséqé, nemcsak abban az ér
telemben, ho.qy közülünk való,
aki bemutatta, hanem abban is,
hoyy értünk és a mi nevünkben
muiaiia be. Akit Isten az ·Jsz.
szes Krisetusban. élők anyjá'al,
az új Adám mellé új Évául ál
lított, ott állott az új emberiség
életforrásánál és szolgált a
Megváltónak.

Takács József



Györi Benedek

ÓSEINK NAGYBÚJTJE
(Nagybőjt élménye a régi magyar egyházi énekköltészetben)

A magyar kato'likus egyház régi, nyomtatott és kézfratos éne
keskönyveit lapozgató olvasó megrendítő élmény részese. Csodál
kozva, meglepődve látja az énekeknek azt az áradását, amely az
egyházi esztendőt körülömli. Minden ünnepkörnek, minden ünnep
nek és a munkás hétköznapoknak is gazdag énekköltészetük van.
Gazdag, sokszínű: nemcsak anyagában, hanem hangjában is. Tu
dós költők himnuszai, Isten-dicséretei mellett tisztán cseng benne
a magyar nép éneke is, A magyar népé, mely ezt nem mástól ta
nulta, benne a maga szive, lelke csendült áhitatba.

Ha a Kisdy Benedek egri püspök költségén, 1651-ben megje
lent Cantus Catliolicii, s utána az alig negyedszázad multán meg
jelent Szegedy Lénárt féle Cantus Catholicit és a Kájoni féle Can
tionalét átlapozzuk. meglepődve látjuk énekköltészetünk gazdago
dását. A Kiadv-Iéle Cantus óvatos körültekintéssel válogat az
egyház sokszázados himnuszköltészetéből. a régi és új magyar
énekekből, és egymás után következő, de anyagukban alig gya
rapodó kiadásai is hasonló gonddal válogatnak az újból. Szegedy
és Kájoni énekeskönyvei kitárják a kaput. A kéztratos énekes
könyvekben velük haladva és belőlük táplálkozva gazdag ének
kincs alakul ki.

Ezt csak kis részében ismerjük meg; pedig a magyar költé
szet történetének értékes fejezetét kellene megírni róla. A jövő
feladata a gazdag anyag rendezése és egy nagy énekkatJaszter
készítése. Megérdemli a nagy munkát, A magyar lélek áhítatos
perceinek sok nagyszerű emléke lappang az énekes könyvekben.
Sok érték, melyet érdemes volna előásni és bennük őseink áhí
tatán épülni, tőlük tanulni.

•
Nagyböjt idején, a vezeklés lélekvizsgáló napjaiban a regl

magyar énekek igéivel emlékezzünk őseink nagybőjtjéről. Vallá
80S néprajzunk és a régi írások sokat beszélnek arról, hogy né
pünk anagybőjt fegyelmét keményen megtartotta. Minden rendű
rangú magyar kereste a módját, miként valósítsa meg a bűnbá

nat szellemét a magánéletben is ..Ösi, százados hagyományok fe
rvelmező hatása jelentkezett és jelentkezik ma is bőjti szokása
inkban, A középkor szigorú aszkézise egyre halavánvodva, egvre
zsugorodva napjainkig él. Bőjti időben templomban, mag-ánhá
zaknál többet imádkoztak. Együtt, közösen mondották a fájdal
mas olvasót és járták a keresztút stációi t. Mindez bőséges 8.1
~~lmat ~~ú)t?tt, hogy ajkaikon az imádsággal együtt felcsendiil-
Jon a bOJtI enek IS. .

A vezeklésre intő szó már a farsang végén megszólalt, mikor
a karnevál forgataga legrneszebbre sodorta Istentől az embert. Az
ősi haláltánc komor zenéje dübörgött a táncra pezsdítő síp hang
jábau:
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Kaszás itt földön a halál,
Ki mindenek rendin kaszál.
Erejét mutattya, füveket sZ!f,uudJtya,
Virágokat nem szán, kórókkal egyben hány,
Rajtad halál, jaj virágszál.

(Szegedy: Cantus Catholici.)

De a középkor zordon igéit szelíd hang váltja fel. Feleseudül
a szívbemarkoló ének: Jézus panaszkodik banös ellen.

Ah hol voltál, hol mulatoztál,
Hogy ily későn érkeztél,
Hol lakoztál, hol állottál,
Hogy eddig is élhettél.
Ne bujdo,ssál szivem immár,
Mert már/régen óhajt éppen,
Te is soha ne késsél.

És Jézus hívó szavára meglágyul a bűnös szív:

Szerelmesem én kegyesem.
Tied legyek egészen,
Én Jézusom, egy reményem,
Uralkodjál szivemben.
Neked adom, amim vagyon,
Én életemnek rendjében.
Tied vagyok, miglen élek,
Ú gy végső ítéletben. Amen.

(Paksi György énekeskönyve.;

A farsangvég tobzódásában meghallotta a jóra intő csenge-
tvű szavát és hamvazószerdán odatérdelt az oltár elé.

Feiem. hamúval meg hintem,
[j!lY lelkem jóra intem.
Mert mihelyt vétkekbe léptem,
Mindjárt hamuvá lettem.
Már penitenciát tartok,
Tűled kegyelmet várok.

(Szegedy: Cantus Cathotici.)

Bűneinkért vezekelni és a szenvedő Krisztusra emlékezni, ez
most a feladat. A bűnös lélek bocsánatért esedezik és gyarlósá
g-ának alacsony voltából tekint fel a keresztre, Krisztus hét se
bére, gyötrelmére, halálára és a kereszt alatt álló Szűz Anyára.
Nem véletlen az, 'hogy az egyes énekeskönyvek élén három ősi
latin himnusz és fordítása áll. Ismerte ezeket a magyar kódex
irodalom is. Az első Colonna Aegidius hóra-éneke: Az Atyának
bölcsessége. Krisztus szenvedéseinek sommázása ez az ének, em
lékeztető, hogy a nap minden órájában Róla elmélkedjünk. A
Megf'eszftettről, kinek szent sebeit Szent Bernút szavaiva1 kőszön ti



,l második ének:

tJdvözlégy világ váltója,
tJdvösségnek megadója,
Keresztedre fel hágnia
Kivánok, tudod mi oka.
Add Jézusom szerelmedet,
Szerelmedért megholtodat.

(Cantus Catholici, 1651.)

A kereszt árnyékában pedig meglátja a keserves Anyát és
.Jacopone da Todi Stabat Materének szavaiva! kéri:

Add, hogy 8zivem ielaeriedien,
Jézus szerelmét6l égjen,
Hogy néki kegyeskedgyem.

(Cantus Catholici, 1651.)

E három ősi himnusz fordítása nyomán zúg fel a magyar'
11agyböjt sokszőlamú éneke. S ez az ének teli van annak megval
Iásával, hogy Istent mélységes hódolat' illeti egyszülött Fiának
megváltó kereszthaláláért. .

Dicséretet mondjunk Úr Istennek.
És {j fiának Christusnak,
Ki minket szent haliílá'Val,
Megválta vére hullásával,
JpZHS irgalmazz nekünk,
ChriStU8 kegyelmezz nekünk,
Úr.Isten hallgas.~.meg minket,
ldvezitőnk idvezit.~ minket.

(Kájoni János: Cantionale.}

Sok ezekben az énekekben az epikus elem. Gyakran néhány
rövid versszakba tömörítikJézus életét. szenvedéseit, máskor hosz
szan, bőbeszédűerr mondják el Jézus passióját. De a bűnbánó lé·
lek könnyes Iírája ott bujkál az epikus sorokban. Gyakran ez adja
meg az énekek sajátos népi zamatát. önkéntelenül az ismeretlen
szerzőkregondolunk: a papban szűkölködőrégi magyar falvak os
kola mestereire, vagy a faluval imádkozó. a falvekat.búcsúra ve"
zető szeutamberekre. Arcvonásaikat elmosta az idö., nevüket nem'
mutatják, nem hivalkodnak vele a sorok kezdőbetűi,hangjuk is
belevész a magyar nép áhítatos énekébe. l!..'uekükböl nem ők
szólnak többé,' a magyar nép költészetének hangja ez. Mennyi
szépség villan felénk abból az énekből. melyben az énekes Krisz
tus szavaival rajzolja mega sajátos "Ecce Homo" portrét.

No földnek minden népei,
Égnek dicsőűlt seregi,
Emberek, s minden állatok,
.Jeriek ide hol kik vadtok.

Sir én rajtam az hegy és völf/1/,
Megindult helyéből a föld.
Kősziklák meg repedeenek;
E szörny1J, dolgon rettegnek.
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lZ", vagyok az Isten fia,
Kit Atya újjal muiaia,
Amaz áldott szent Messiá~'1,

Ki által Zött a megváltás.

Oh Adám bűnös fiai,
Hogy nem tudtok engem szdnn»,
Kínomat, hogy nézhetitek,
Hogy nem esik me.q «zioetek.

Sirat engem a nap és hold.
Nem szenvedheti kinomot,
Orcáját homály bé fogta,
Teremtőjét az is szánja.

Sírnak a tenyes csilla.gok,
Mert szenved teremtő urok.
Vagyon széllyel bolyongások,
Mert nincsen igaz.qatójok.

(Kájoni János: CantiOtWle.~

Még nem márték le a hatást, melyet nyomtatott énekesköny
veink a vallásos népköltészetre gyakoroltak. Pedig ez a hatás
nagy, különösen a belső formában, a hangban és az énekben meg
rajzolt helyzetben figyelhetjük meg. Itt is megmutatkozik az 3
gyengéd líraiság, mely az énekek hangját oly érzelmesen meleggé
kszi. Ime egy szép példa: a fájdalmas Szűz Anya megrendítő
hangját milyen egyénien, mennyire népünk nyelvén szólaltatja
meg ez az ének:

Piros szép klárisom, édes ártatlanom,
Te voltál éltemben minden vigasságom,
Nem vala mindaddig bánatom, s fájdalmom,
Valamíg előttem 1)oltál fénye .s napom.

Sírjatok angyalok, mert íme látjátok,
Sok kínokban megholt mennyei uratok,
Gyászban bé öltözött tündöklő csillagok,
Egek, bé burítva sötétes homálytok-

Csöndesen ragyogó fényes nap sugárút,
Ma gyászban buriisa; ne mutase« magát.
Holdvilág szomorúan fordítsa homályát,
Mert íme ?neyölték ez világnak urát.

(Paksi György énekest«mY1,e.J'

A régi magyar nagybőjt költészete a nagyhéten találja meg
II legmegrázóbb hangjait. A passiók mellett zengenek az ősi him
nuszok, a Vexilla regis, az Ave dulcis Mater Christi és a Gloria,
laUB et hontJr tibi sit fordításai és fájdalmas fenséggel felzúgnak
á Lamentati6k is. S amikor a szertartások komor pompája meg-
engedi, felcsendül a 'nép éneke is:

Fakadgy meg én szemem hulló könnyeiddel.
Aradgy meg bús szivem folyó vizeiddel.
Epedgy meu én lelkem sok keserf1séggel,
Az élet halálán halj meg gyötrelemmel.

Mert ímé miképpen mindeneknek ura,
Kinek nap udvarán volt előbb sátora,
Az eget és földet. bé lepte tábora,
Mezítelen testtel jutott kereszt fára.
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Ég ékességének borítva személye,
Mennybéli szép napnak mely homályos fénye.
Föld épitőjének elfogyott ereje,
Istennek kénok közt, nincsen dicsősége.

Fogyatkozás nyilván támadott az napban,
Mert vérré változott világosságában,
Szép Phebus is nincsen előbbi ragyában,
Dicsőségnek ura, mert van gyalázatban.

Drága sebeiből foly lelkünknek dija.,
És idvösségünknek kicsorog adója,
Isten tagaiból jő vétkünknek soldia,
Mellyel szeni Atyánknak haragját meg oldja.

Sebeidben Uram legyen szivem iéseke,
Bujdosó lelkemnek benned reménysége,
Értem vett kénodban vétkem fizetése,
jlöldi. rabságomnak bizodalmas kéncse.

Kezed forrásiban, adgyad erőt nyerjek,
Tövis koronádból életet hadd vegyek.
Oldaladban Uram erős várat Ieliek,
Véredből lelkemnek feredőt készítsek.

(Kájoni Jénos: Canfi()tl.(lJ.3.)

Ez az ének oda vezet, ahol a nagypénteki misstéríumok, a pas
siójátékok születtek: a régi magyar iskolához. Költője latin aukto
rokon pallérozott diák poéta lehetett, s új hanggal gazdagította
a nagybőjti kórust, me ly mindig hittel hirdette:

I mádgyuk az I siennek teseitett szent fiát,
És elménkben hordozzuk értünk meg holt bárányát.
Men e szeni test nagy jót szereeit,
És életet az ő benne hivőknek.

(Kájoni János: Cantionak.)
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A 138. ZSOLTÁR*"

I, Uram, a szemed rajtam, te ismersz engemet,
ismered miu,den álltom-űltömet,

Távolról minden gondolatom érted,
látsz ahol járok s ahol nyugoszom,
és ismerős vagy minden utamon.

A szó még el sem érte nyelvemet,
ime, Uram, te mindenestül máris ismered.

Előlem is, mögülem is általölel karod,
kezedet rajtam nyugtatod.

Nagyon csodálatos ez a tudás nekem,
olyan magas, hogy meg nem érthetem.

ll. Te lelked elől hova volna mennem?
seined elől hová reiteenemt

Egekbe hogyha hágok: ott jelen vagy,
holtak közt vessem ágyam: odalenn ro.gy.

Naptámadatna1c ha szárnyára kapnék,
ha tenger legszélső szélein laknék:

Oda is csak a te karod vezet.
tart engem ott is jobbkezed.

8 ha mondanám: "Hulljon homály fölém,
és éjre váljék köröttem a fény" -:

Neked a setét nem setét,
s az éi világos mint a nap:
fény vagy setét: eUJtted ugyanaz.

Ill. Mert te formáltad a veséket bennem,
anyámnak méhében te szőttél engem,

Dícsérlek,' hogy olya.n csodálatosan alkot/ál meg engem,
hagy oly csodás vagy minden müvedben.

Én lelkemet is látod teljesen,
nem volt előtted reiioe léfl-yegem,

Mikor alkottál a rejtek ölében,
mikor szőttél az anyaföld mélüében,

Szemeid látták minden. tettemet
és könyvedben megírva min.denek;
számlálva vannak a napok előre, még meg sem [-ettenek.

De énnekem, ó lsten, ieroeid müue« súlyosok
és mily temérdek számosok!

Ha megszámlálnám: többek a főtJénynéll

ha érhetném is véaéi: még mindig teveled vagyoh!

Vizsgálj meg, lsten. és ismerd merj szívemet,
próbára vess s lásd, hogyan érezek.

És lásd, hogy nem a. bűnök út jn l'Oll,
és vezess engem az ősi úton!

S í k S án d o r fQrdításo

* A nsgyszombntl feltámadási ezertartásból.
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H o le n d a Ba r n a b á s

A MINDENSÉG ÉLETE
G. Abetti, a firenzei asztrofizikai intézet igazgatója 1949-ben

megjelent I storia dell' Astronomia című nagy munkáját a követ.
kező mondattal kezdi: "Az ember, akit Isten arra teremtett, hogy
a földön lakjék, már testalkatánál fogva is könnyen és kényel
mesen emelte tekintetét az ég felé". Nem tudhatjuk, mire gondolt
az első ember, amikor először a csillagos égre nézett, amint azt
sem tudjuk, hogy a föld utolsó lakója majd milyen gondolattal
búcsúzik a felette ragyogó csülagvilágtól. Egy azonban bizonyos.
Nem akad még egy dolog, amely annyira mutatná az emberi szel
lem csodálatos erejét, mint az a nagyszerű fejlődés, amellyel II
Földgolyóhoz láncolt ember olyan mélyen hatolt a csillagvilág
színte a végtelenségig nyúló birodalmába s felismerte, hogy e'~
nem valami merev,változatlan világ, hanem épúgy megvan II
maga élete, mint a Föld lakójának: a születés és elenyészés ép.
úgy jellemzője életsorsának, mint a csak pillanatokig létező földi
lényeknél. Csodálatos a mindenség titkának mindig tökéletesebb
felismerése, de ennek megvalósításához jó néhány ezredév legnft,.
g-yobb gondolkodóinak hatalmas szellemi erőfeszítésére volt
szükaég,

A mindenség mérete fokozatosan növekedett az emberi m~
ismerésben. Archimedes II Kr. e. TIl. században még így ír: "Tu
(lod, hogy II legtöbb asztrológus azt a gömböt nevezi Kosmoanak,
amelynek középpontja a Föld középpontja, sugara pedig egyenlő

II Nap középpontja és a Föld középpontja közötti egvenessel-" A
Kosmcs méreteinek megállapításához tehát elsősorban a Nap
Föld távolság ismerete volt szűkséges, amint most is ez 6caillar
g-áBzatei egység. A kiindulás volt II Föld, Hold és Nap viszonyla
gos nagysága. Archimedes idejében már világosan látták a görö
g-ök, hogy a Föld nagyobb, mint a Hold, a Nap pedig nagyobb,
mint a Föld, de e nagyságok viszonyának megítélésében elég nág'y
volt a bizonytalanság. Eudpxus, Platon tanítványa azt vallotta,
hogy a Nap átmérője 9-szerese a Hold átmérö.iének, Pheidas sze
rint 12-szerese, Aristarchos szerint pedig 18 és 20 között' van az
atmérők vibzonya.Ma már tudjuk, hogy ezek nagyon kicsiny 'ér
tékek, mert a valóságban. a Nap átmérője kereken 400-SZOr'lR
g'~Tobb a Hold átmérődénél. Természetes, hogy a Nap és Hold
nagyságának téves ismeretében távolságuk megállapítása sem le·
hetett pontos. Különösen a Napnak tőlünk való távolságát becsül
ték aránylag- kicsire. Még a görögség legnagyobb csillagásza,
Hipparchos is a Nap távolságát 1.200 földsugárnak gondoltacamí
19-szer kisebb a valóságos értéknéI. Ez az adat szerepel Ptole
maiosnál, sőt Kopernfkus is mindössze 1500 földsugárranövelte
meg. Csak a XVII. század második felében jutottak pontosabb
értékhez.

Dominico Cassini, a bolognai egyetemen a csillagászat tanára
1G69-ben XIV. Lajos meghívására Párisba ment, hogy ott csillag
vizsgálót állítson fel. Több fontos eredménye melletj a Mars tá
'volsúgúnak meghatározását is megkísérelte. Richer párisi eailla-
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gász Cayenne-ben - ez az egyenlítőtől 5'-ra délre van - megfi
gyelte a Mars helyzetét az állócsillagok közott. Ugyanebben az
időben Cassini Párisban végzett megfigyelést. Mivel a két hely
kereken 10.000 kilométerre van egymástól, más és más irányban
látszott a Mars. Ebből kiszámították a Marsnak tőlünk való tá
volságát. Kepler híres harmadik törvénye szerint összefüggés
Van a bolygók keringési ideje és a Naptól való távolsága kö
zött. Ha tehát ismerjük két bolygó keringési idejét - amit arány
lag könnyű megfigyelni - s egyiknek távolságát, a másikét is
ki lehet számítani. Ezen az alapon számította ki Oassíni a Mars
megfigyelése segítségével a Földnek a Naptól való távolságát és
azt 21.000 földsugárnak találta. Ez még mindig kisebb a valósá
@s. értéknál.

A következő században inkább a Vénuszt használták fel ha
sonló számítáara. A Vénusz megfigyelésére azt az időpontot vá
lssstották, amikor az éppen elvonul a Nap tányérja előtt s azon
mint kis fekete pont jól megfigyelhető. Igy sem kaptak azonban
olyan pontos eredményt, amely a csillagászokat kielégíthette vol
na. Fel lehet használni az apró bolygók közül azokat, amelyek elég
közel kerülnek a Naphoz és a Földhöz is. Ilyen célra alkalmasnak
látszott a 25 km átmérőjű Eros, amelyet 1898-ban fedeztek fel.
Erről Voroncov-Vekiamín A világmindenség eímű könyve a kö
vetkezőkép ír:

;,Amikor a Föld és az Eros egyidejűleg páJyájuk egymáshoz legközelebb
esö .pont jain vannak. csak 22 millió km választja el öket egymástól. ami 2 és
f.élszu kisebb, mínt a Föld és Mars közötti legkisebb távolság. Ha ebben az
időpontban az Ernst a csillagok közt a Föld ellentétes pont jairól szemléljük, a
két Iátövooal szöge egy egész ivmásodpercet tesz ki. Ismerve a Föld átmérőjét

és megmérve az eltérést az Erosnak ezen látszólagos helyzetei között, pontosan
megállapítható a Földtől való távolsága km-ekben. Mivel pedig a Föld és az
Eros keringési idői ismeretesek. Kepler harmadik törvénye alapján kiszánútható
a két bolygó pályái nagy tengelyének aránya, melynek ismeretében az elóbb
meghatározott Föld-Eros távolságból könnyen kiszámithatjuk km-ekben a Föld
nek a Naptól való távolságát. Ez a mennyiség az a mértékegység, amellyel a
világmindenséget mérjük, és ezért az Eros megfigyelése számunkra igen él'té-·
kes adatokat nyujt. 1942-ben fejezték be az Eros és a Föld legutóbbi 1931.
évi közelhelyzetének alkalmával eszközölt nagysZámú mérés feldolgozását (e kö
zelhelyzetek néhány évtizedenként Ismétlődnek}. Ezek eredményeként 1Ii Föld
éS a Nap közöttí távolságot 149.280.000 km-rel találták egyenlőnek, a leb...t.
séges hiba 15.000 km. vagyis 0,01 %".

A Naprendszer megismerése után következett az állócsillagok
világa méreteinek megállapítása. Ez még nehezebb feladat volt.
A2I első lépést ebben az irányban megint Archímedes tette meg.
Homokszámítás című híres munkájában hivatkozik Arista.rchos
tanítására, aki szerint a Nap van a mindenség középpontjában, e
körül kering a korpályán a Föld. És ahányszor nagyobb a Föld
pálya sugara. a Föld sugaránál. annyiszor nagyobb az állócsilla
gek szférájának sugara a Földpálya sugaránál. Archimedes, hógy
biztos legyen benne, hogy nem dolgozik kis méretekkel, az akkor
gondoltaknál szándékosan nagyobb adatokat használt s így ali
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kapta, hogyaföldpálya sugara 10.000-szer nagyobb a Föld suga
ránál, tehát az állócsillagok szférájának sugara a földsugár azliz
míllíössorosa. Ez igen nagy szám volt abban az időben, de a mai
szokásos méretekre átszámítva azt kapjuk, hogy az állőeaillagok

szférája nincs tőlünk egy fényévre, pedig ma már tudjuk, hogy
a legközelebbi állócsillag is measzebb van 4 fényévnél, a legtáTO
labbi pedig ezer millió fényévnéI.

Archimedestől kezdve egészen Kopernikuszig nincs adatunk,
hogy az állócsillagoknak tőlünk való távolságával foglalkoztak
volna. Kopernikusz már hivatkozott rá, hogy bár a Föld keri'1g a
Nap körül s így az év folyamán, más és más irányban nézünk
az állócsillagokra, azok mindig ugyanabban az irányban látasa
nak, mert igen nagy távolságra vannak tőlünk. Ennek a nagysá
gáról természetesen semmit sem tudott mondaní, valamint arról
sem, hogy van-e különbség a különböző csillagok tőlünk való
távolságában. Csak 300 évvel később tudta Bessel német csillagász
először megmérni (1838-ban) a Hattyú csillagkép egyik csillagá
nak távolságát, amely kereken 11 fényévre van tőlünk. Az utolsó
száz esztendő azután mindig ú iabb és újabb módszereket hozott
a csillagok mérhetetlen világának kikutatására,

Amint egyre jobban tágult ismeretünkben a világmindenség,
mindig égetőbb lett a kérdés, hogy ez a csillagvilág változatlanul
fennáll-e időtlen időkig, vagy itt is megnyilvánul-e '8 fejlődés,
sőt esetleg pusztulás vár az oly fényesen ragyogó csillagokrad

A régieknél nem találkozunk ilyen gondolatokkal, de amikor
Kopernikusz, Kepler, Newton munkásságának eredményeképpen
kibontakozott az emberek előtt a Nap körül keringő rendszer
csodálatos harmóniája, felmerült ez a gondolat is. Newton Optika
című munkáía végén fejti ki nézeteit. Szerinte az egyes bolygók
és üstökösök között érvényesülő vonzóerők megzavarják a boly
gók szabályos mozgását s végül is az egész rendszer szétbomlana,
ha a MiIidenható, aki a rendszert megteremtette, közbe nem lé{me
és időnként a rendet helyre nem állítaná. Littrow, a XIX. szá
zad híres német csillagásza, aki egyideig Oroszországban, Kazán
ban is tanította a csillagászatot, s Lobacsevszkijnek is tanáru
volt, kritizálja Newtonnak ezt a nézetéte

..SZámunkra ez a legfőbb Unyhez egyáltalán nem illő, nem méltó elgon
dolásnak látszik. Ha művét, hogy megmaradjon. Időről-időre ki kell [avítanía,
akkor az tökéletlen mű és az ilyen, azt kell mondanunk, nem származhatnék
mindet1 lény között a legtökéletesebbtöl. Ha pedig az volt a legföbb Lény cél
kítüzése, hogy az égi rendszer szétbomoljon, amint a fö.ld állatai és nöVényei ;s
elpusztulnak részeik elhasználódása míatt életfolyamataik következményeképen.
akkor meg mi szükséqes volna a javitgatásra, ami ellenkeznék a kitűzött cél
lal. - A bolygók közötti zavaró hatásoknak azonban - folytatja Littrow 
amelyeknek rossz következményeitől Newton félt, nem kell gondot dk1oml.uk.
Ezek a perturbációk ugyanis. az úgynevezett évszázadosokat sem véve kl, csak
periodiltusak. azonfelül nagyon ldcsinyek. így a rendszer átlagos állapotára
semmiféle befolyásuk nincs, tehát annak fennmaradását semmiképen se veszé
!yezletik."

Laplace már I773-ban igazolta, hogy a bolygók közti zavaró
hatások nem okoznak végleges változást a pályák nagy tengelyé-
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mekértékében, így keringési idejükben sem. Ennek egyik oka,
hogy két boly.Eó keringési ideje összemérhetetlen szám eppÚIn",
mint a négyzet átlója és egyik oldala. Ez az irracionális viszony
okosza, hogy ha például a Jupiter évszázadokon át távolodik II
Naptól, ez később ujra kiegyenlítődik. Ezért már Laplace is Jo
zos kritika tárgyává tette Newton fentebb említett nézetét és hí
vatközott Leibnizre, aki szerínt Newtonnak igen súlgényes fo
g-almai vannak Isten bölcsességéről és hatalmáról. Laplace-nak
ez a felfogása lehet alapja annak az anekdótának, hogy amikor'
Napóleon kifejezte csodálkozását, hogy Laplace könyvében nem
találtá Isten nevét, Laplace azt felelte: "Erre a hipotézisre nines
~zükségem." (Laplace különben családi levelei szer-int istenhivő
ember volt.)

, Littrow arra is rámutatott, hogy ha az a tér, amelyben a boly
K'ók- keringenek, nem teljesen üres, akkor az ellenállás. mindig
jobban lefékezi a bolygók sebességét, s azok végül is a Napra
zuhannak. Úgy gondolta, hogy ilyen ellenálló közeg az az éter,
amelynek rezgései adják a fénysugarat. A relativitás elmélete
tagadja ,az éter létezését, de a legújabb csillagászati megfigyel.'
sek igazolták. hogy a csillagok közötti ür nem teljesen üres, hu,
nem igen ritka gáz tölti ki, sőt igen finom porrészek is vannak

'benné - a Naprendszerben keringő hulló csillagokon kívül. A
calllegok közti gáz azonban 'annyira ritka, hogy egy atom is al ig
-esík egy-egy köbeentiméterre. Igy a közegellenállás annyira ki
csiny, hogy mire észrevehetőleg lelassítaná a bolygók mosgását,
akkorra már úgyis megszűnne a Naprendezer mostani élete, mert
elfogyna a Nap sugárzó energiája.

Igy a mi közelebbi csillagvilágunkra ma is érvényesek Litt
l'OW sainte költöfszépségü fejtegetései:

..Ha azonban a rendszer fennmaradása sok millió évre bíztosítva volna is,
'bármilyen hosszú fennmaradás még mindig nem örök fennmaradás, If erröI
senki sem kezeskedhetík, J.egalább is túl van az emberi ismeret batán\n. ,..
naprendszer végleges elpusztulása vagy teljes átalakulása, vagy esetleg örök

"kétartö fennmaradása egyformán benne lehet előttünk ismeretlen elhatároeásá
ban annak, aki előtt ezer évszázad csak egy pillanat. A születésnek tés halál-
nak ugyanazok a váltakozása! és folyton visszatérő képeí lépnek fel mindenütt
a mindenség megmérhetetlen réqíöíban, 'amelyek itt a földön vesznek körÚt ben
nünket. Minden, ami test s halandó, ha Ideje eljött és rendeltetését betöltötte,
siet a megsemmisülés felé. amelytől semmiféle ern sem tudja meomentení. A
Nap kialszik. az ég számtalan csillaga elpusztul. s helyettük mások keletkez
nek, amelyek ha elvíráqoztak, megint lehullanak, mint a hervadt falevelek.
amelyekkel a szél játszik; és ugyanaz a hullám, amelyik oly sokáig hordozta
öket s végül is lehúzta a világtenger mélyséqeíbe, az örök éj mélységeiből más
napokat és csillagokat hoz' fel, mindig újabb teremtményeket, örök változat-

o ban mindig új elmúlással kisérve. Egyedül Egy, akinek nincs neve, áll maga
san és változatlanul a fölött a világ-óceán ,fölött, amely trónusának lábainál

'hullálnzik. Ö az egyedüli.. aki nem ismer változást és semmi más _nagysIigot
magán kívül. Ö, aki előtt egy egész világ halála csak annyi, mintegy apró
lény pusztulása, szembeállítva mindennel. ami volt vagy lesz, ő egyedül val
tozbatatlan és megmarad örökké,"
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Az a múló pillanat, ameddig ember él e földön s ameddig
gondolkozik s kutat, nagyon rövid ahhoz, hogy a változó világok
nak ebből ft csodálatos panorámáiából valamit meglásson. Igazáu
csak "a bölcs lángesze" és "titkon érző lelke" sejti azokat a cso
dálatos törvényeket, amelyek világok keletekezését és elmúlását
szabályozzák. Sokféle elgondolással próbálkoztak már a csillagvi
lág keletkezésének magyarázatában, de még a szűkebb naprend
szerre vonatkozólag sem tekinthető a kérdés végleg megoldott
nak, bár igen komoly igéret ebben az irányban a szovjet csilla
gász, Schmidt elmélete, aki részleteiben is alaposan kidolgozott
hipotézisében azt tanítja, hogy a Nap körűl keringő bolygók me
teorrafböl alakultak ki, amelyet ft Nap vonzóerejével magához.
bilincselt. Ha a keletkezés körűl még homályban vagyunk hl,
valamivel többet tndunk a csillagok elmúlásáról. mert az részben
a szemünk előtt játszódik le.

Régebben azt gondolták, hogy egy üstökössel való ősszeűtkö

zés lehet a mi világunk pusztulásának oka. Az üstökösök várat
lan, feltűnő megjelenését általában nagy szerencsétlenségek hir
nőkének tekintették.

Egyik ilyen üstökös-keltette rémület a magyar történelem egy fontos ese
ményével is kapcsolatos. II. Mohamed török szultán, miután elfoglalta Kons
tantinápolyt, 1456~ban Magyarország meghódítására indult. Tudjuk. hogy Hu
nyadi és a magyar csapatok hösiessége hogyan állította meg Nándorfehérvár
nál, így megmentve az országot attól a szomorú sorstól. amely 70 évnél ké
sőbb Mohácsnál utolérte. A törökök hadi készülödése összeesett a Halley-üs
tökös megjelenésével. .. I456-ban is említenek egy nagy üstököst - írja erről

Newcomb N é P S Z e r fi c s i II a g á s z a t ában - amely olyan féld embe
ejtette az egész keresztény világot, hogy Callixtus pápa külön istentiszteletet
rendelt el védekezéstil a törökök és az üstökös ellen." G. Abetri C s i I a gá 
s z a t i T ö r t é ne t.ében a következőképen ir erről a kérdésről: "P. Steín
- aki 1932-35-ben meqszervezte a castelgandolfoi csillaqvizsqálót és azóta
annak az igazgatója - a tudomány történetében tisztázni igyekezett azt a le
gendát. hogy III. Callixtus pápa excommuníkálta a Halley üstököst 1456-íki
megjelenésekor. hogy távo!tartsa az emberiségtől mindazt a szerencsétlenséqet.
amelyet annak tulajdonítottak. A legenda igaz voltának és eredetének kutatása
közben P. Stein meqtalálta a hiteles bullát, amelyben III. Callixtus. hogy le~

könyörögjék Isten segitségét a törökök ellen, ünnepélyes körmeneteket rendelt
el és déli imádságot harangszóra (a mai Uranqyala eredete). A bulla kihir
detése összeesett az üstökös megjelenésével, amely az akorbeli asztrolöqusok
szerint nagy szerencsétlenséqet hirdetett az ernbereknek. s mível az üstökös t
az első Rómában tartott körmenet idején lehetett látni, azért P. Stein helyesen
\londolja, hogy ez adhatott alkalmat a legenda keletkezésére."

A felvilágosodás terjedésével már senki sem gondolta. hogy
az üstökös a háború előhirnöke. de még 100 évvel ezelőtt Littrow
is számolt azzal, hogy egy üstökössel való összeütközés a Föld
pusztulását okozhatja. Hogy lássuk, menuyire jOgOR ez a félelem.
nézzük először az üstökösök keletkezésére vonatkozó legú.iabb el
méletet. Amióta a bolvg ók Naptól való távolságát ismerik, fel
tűnt, hogy a Mars és .Iupiter közötf aránylag nagy II hézag. Ké
sőbb - miőta Piazzi teatinus szerzetes 1801 január l-én felfedezte
az első kis bolygót, amelyet sok más hasonló felfedezés követett
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~, úgy látták, hogy a kis bolygók áradata tölti ki eztu bézagot.
I. H. Oort neves hollandi caillagász azt a hipotézist állította fel,
hogy a Mars. és Jupiter kőzőtt egy körülbelül Föld nagyságú
bolygó keringett eredetileg s ez szétrobbant. A törmelék 97o/~-a
hiperbolikus pályán kezdett keringeni. A hiperbola szára a vég
telenbe nyúlik, ezért a hipsrbolán keringő test nem marad a Nap
rendszerben, hanem elfut a világürbe, amíg valamelyik másik
állócsillagnak rabja nem lesz. A megmaradt törmelék kisebb ré
széböl (körülbelül a földtömeg ezredrészéből) lettek a kis boly
gók, nagyobb részéből (körülbelül a földtőmeg harmincad részé
ből) vagy milliárd üstökös keletkezett. Ezeknek olyan nagy el
lipszisa pályájuk, hogy anagy tengely átlag 150·000-s7,er akkora,
mint a csillagászati egység (Nap-Föld távolság). Ebből már ké
pef kapunk arról, aránylag milyen kicsi egy üstökös tömeg-e.
Még a Hallev üstökős is, amely pedig- a nagyok közé tartozik,
több mint százmilliószor kisebb tömegű, minr a Föld. Ha oa sok
üstökös közül egyik-másik a Nap körül két csillagászati egysé!;
~el, mint sugárral rajzolt körön belül jut, akkor számunka lát
ható üstökös lesz, Az ilyen a bolygók vonzó hatására azután vaxv
rövid perinduera üstökössé válik - ilyen a Hallev üstökös pél
dául, amelyik 1985-ben ujra látható lesz - vagy pedig hiperbola
alakú a pályája, s akkor végleg elhagyja a Naprendszert.

Az üstökös aránylag kis tömege igen nagy térrészben oszlik
Bzét, hiszen az üstökös fején kívül - ez is átlag vagy tízszer ak
kora, mint a Föld - még meg-figyelhetjük csóváját, R ez sokszor
hosssabb, mint a Földnek a Naptól való távolsága. Ezért az üs
tökös anyagának átlagos sűrűsége nagyon kicsiny. "VeR'Y"ünk
egy búzaszemet - mondia Voroncov - szel jük le annak egyrrril
liomod részét, porlasszuk azt szét a letresleg-finomahh porrá és
ffIjiuk szét a moszkvai Nagy Szinházban: ime megközelítőleg ek
kora az üstökösök tömegének átlagos sűrűsége." OToggal nevezte
ezért Babinet francia túdós az üstököst "látható semminek".

Kűlönösen ritka az üstökös csóvája. A Föld a számítások sze
rint átszelte az 1861. évi üstökösnek és az 1910. évi Hallf'Y' ÜRtÖ
kösnek csóvájár és semmit sem vettünk észre belőle, Mé~ attól
Bem kell félnünk, hogy az üstökös mérges gázai esetleg megmér
gezik a leverrőnket. A találkozás néhány órája alatt psak kevés
juthat az üstökösből a Fi11d lezf...ll'-ő lpr:rkXrphe, " phhí)l ali~ né
hány molekula tud levergődni a Föld felszfnéig, Tehát nincs sem
mi veszély.

Aránylag sűrűbb az üstökös fejének kőzene, az üetökös mavja.
De ez is csak kisebb testek törmelékéből áll. ]910-ben a Halley
tístökös magja a Föld és a Nap közé került. Ha lcg-aláhb 50 ~i

lométer átmérőjű szilárd gömb lett volna a magban, ezt a Nap
előtt való átvonulásakor mint fekete pontot lehpt"tt volna látni.
De ennek semmi nyoma sem volt. Más mevf iseyelések szer-in] még
egy-két kilométer átmérő.iű g'iimhök s inr-senek a mag-han, &7. te
hát csak meteorok rajának tekinthető. Mindenesetre ha ery ilyen
meteor raj e1!y viláevárosra csapódna le. szörnvű puszt.ulást okoz
hatna, amint az 1908-as szihériai meteorhul lás mutatta. D~ el'lllf'K
nacvon kicsiny a valószínűsége. Mindenesetre az e!!ps'l. Földnek
egyáltalán nem kell félnie egy üstökössel való összeütkdzéstdl.
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· Egy másik hirtelen veszedelem lehetőségére a Nova ée Bupel'
nova csillagok feltűnése hívta fel a figyelmet. Már ,a régi görög
és kínai feljegyzések beszélnek arról, hogy hirtelen, egyik napról
a másikra egy-egy fényes csillag tűnt fel az égen. Ezeket az' új
csillagokat nevezzük Nováknak. Ma már tudjuk, hogy ilyenkor

'nem új csillag keletkezik, hanem egy már meglévő gyengább
csillagnak a fénye nő meg hirtelen. Például 1918 június 9-én Bar
nard, a Yerkes obszervatórium esfllagásza, aki egy napfogyatko
zás megfigyelésére Wyomingban tartózkodott, este a Sas csillag
kénben ragyogó új csillagot látott. Megállapította, hogy ez a
csillag már egy három nappal előbb készült fényképen- is rajta
-volt, mint gyenge fényű 11 nagyságrendű csillag. (Tudvalevőleg
szabad szemmel legfeljebb csak a 6-ik nagyság-rendű csillagot le
het meglátni, tehát ez a csillag a távcső feltalálása előtt a meg
fig-yelő számára nem létezett volna.) Június 9-én hirtelen olyan
fényes lett, mint a Sirius, azután a következő hetekben megint
fokozatosan csökkent a fénye. Az új csillag színképe felragyogá,m
előtt a közönséges fehér csillagéhoz volt hasonló, a.kltörés után a
szinkép színes vonalai oltolódtak a helyükről a szinkép ibolya
széle felé, ami azt mutatta, hogy a fényt kibocsátó gázréteg má
sodpercenként 1500 kilométeres segességgel közeledett felénk. Te
hát a csillag hirtelen mintegy felrobbant, a külső gázrétegét óriási
sebességgel kifelé taszította. Az így megnagyobbodott világító
felület volt az oka a fényesség hirtelen megnövekedésének.

Néhány hónap múlva gyenge köralakú köd mutatkozott a
csillag körül, ennek nagysága 1922-től kezdve évenként 2 szögmá>
sodperccel növekedett. Mivel ismerjük a széttáguló gázréteg !1>e
bessécét, ebből ki lehetett számítani, milyen messze van a esillag.
1200 fényévnyi távolság volt az eredmény. Ez azt jelenti, hogy a
csillag kisugárzásának 800.000-szer nagyobbnak kellett lenni a
Napénál, hogy ilyen nagy távolságból is olyan fényes csillagnak
lássék.

Az utóbbi évtizedekben rendszeresen kutatják a Nova csilla
gokat s ennek eredményeként mondhatjuk, hogy egy-egy olyan
csillagrendszerben, minj amilyen a mi tejútrendszerünk is, éven
ként átlag 80 Nova jelentkezik.

188!l-ben egy másik- galaktikában (tejút), az Androméda esil
lagki;dhen is meafigveltek egy Novát. Akkor még nem tudták
pontosabban megvizsgálni, de a későbbi összehasonlítás megmu
tatta, hogy ez sokkal fényesebb volt a szokásos Nováknál. azért
Supernovának nevezzük. Ennek egy .tipikus példája, amelyet
Zwil'l{y figyelt meg aPalomárhegyi csillagvizsgálóban 1987 au
gusztusában. Hárommillió fényév távolságra van tőlünk s nagy
Iénvessér-e mutatja, hogy hatszázmilliószor erősebben sugároz,
mint a Nap. A szétrobbant külső gázréteg másodpercenként már
6500 kilométeres sebességgel fut szét. A megnagyobbodott világító
felület miatt legnag-yobb fényességekor egy nap alatt annyi ener
giát "ll"'ároz ki, min] a Nap egy millió év alatt.

Fontos kérdés, hogy mi ennek a tüneménynek oka '" ho~
minden csillag- átmegy-e ezen a változáson t Mert ha a mi Na
punkkal is valami hasonló történnék, egyszerre elpusztulna min
den élet a Földön. Az 1984-ben a Herkules csillagképben megf'i-
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gyelt Nováról sikerült megállapítani, hogy előzőleg váltow csil
lag volt, amely periodikusan változtatta fényét. Ez arra látszik
mutatni, hogy a csillagoknak csak egy különleges csoportja lesz
Nova. Sohasem tudjuk előre, melyik csillagban következik be
majd ilyen 'kitörés, így nincs módunkban előre tanulmányozni
a tulajdonságát. Mindenesetre jóval többet kell még megtudnunk
a csillagok belső életéről, hogy végérvényesen eldönthessük, fe
nyegeti-e hirtelen tűzhalál földünket, vagy sem.

Herschel Vilmos, a híres csillagász, az Uranus bolygó felfe
dezője a XVIII. század végén még azt gondolta, nincs lényeges
különbség a bolygók és a Naphoz hasonló állócsillagok között, és
úgy képzelte, a Napnak is lehetnek lakói: "Nap nem más - írta

mint egy kiemelkedő, hatalmas fényes planéta. Valószínűleg,
amint a többi bolygón, ezen is laknak olyan lények, akiknek
szervezete alkalmazkodott ennek a hatalmas planétának sajátos
feltételeihez," Csak a sugárzási törvények felfedezése után álla
píthatták meg, hogy a Nap felszínének hőmérséklete kerekan
6000°, az állócsillagoké pedig 3000 és 4000· közőtj van, de kivétele
sen magasabb is lehet. Eddington kutatásai 1926-tól kezdve azután
a csillagok belső szerkezetére is kezdtek fényt deríteni. Ott már
millió fokokban mérjük a hőmérsékletet s ez a- magas hőfok le
hetövé teszi, hogy meginduljanak az atomátalakulási folyama
tok, amelyek már hatalmas energiákat szabadítanak fel. A Nap
középpontjában kereken 20 millió fok a hőmérséklet a itt egy
köbmilliméter másodpercenként kétszer annyi energi :lt sugároz,
mint amennyit egész Fronciaország elektromos energia formájá
ban egy év alatt elhasznál.

A csillagok életidejét az energiaterrnelés szabja meg. Ezek
is szűletnek, élnek, meghalnak, mint az emberek, de ami az ernher
életében egy év, az a csillagoknál évmilliárdot jelent. Ez az élet
kor arányban van a csillagvilág nagyságával. 1842-ben Littrow
még ezt írta: "A tejútrendszerűnkrőlmég némi sejteimet enge
dünk meg magunknak, fantáziajátékokat, amik nem sokkal töb
bek az álmoknál. Ami ezen a tejútrendszeren túl van, az ember
testi és szellemi szeme számára valószínűleg örökre ismeretlen
marad." Littrow fantáziája ebben a kérdésben gyengének bizo
nyult. Hetven-nyolcvan évvel később főleg Shapley kutatásai
révén nemcsak tejútrendszerünk méreteit sikerült tisztázni - la
pos lencse alakú, átmérője 100.000 fényév, legnagyobb vastagsága
15.000 fényév, középpontja körül minden 200 millió évben egyszer
megfordul - hanem 1924-ben Hubble reálisan túljutott a tej
útunkon, amikor az Androméda ködfoltot csillagokra bontotta a
Mount W'ilson hatalmas távesővével s megállapította, hogy
900.000 fényév távolságra van tőlünk. (1952-ben kiderült, hogy a
ködfoltok távolságának megállapításainál a kiindulásban hiba
volt, valóságban minden kétszer olyan messze van, mint gondol
ták. Az Androméda távolsága másfél millió fényév.) Addig nem
tudtak bistosat :a 100.000 fényévnél nagyobb távolságokról s bál'
már Kant "szigetvilágoknak" gondolta a spirális ködfoltokat. or
re reális bizonyíték nem volt. Shapley 1951-ben összefoglaló be
számolójában elmondta, hogy a 17.5 nagyságrendnél fényesebb
galaktikák száma - ez átlagos galaktika nagyságnál 80 millió
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fényévig terjedő távolságot jelent - félmillió. A tejút egyenlítő
jéMl számítva 20· -os sáv elesik ennél a számításnál, mert ott .a
gáz és porréteg a távoli galaktikák fényét elnyeli. A legnagyobb
távolság, ameddig a Palomar-hegyi 5 méteres távcső ellát a ga
laktikák világában, egy milliárd fényév. Ha a 80 millió fényéves
sugáron túl is ugyanakkora marad a galaktikák sűrűsége, akkor
ebben a megfigyelésünk számára hozzáférhető gömbben a galak
tikák száma kereken egy mílliárd. A galaktikáknak ezt a nagy
halmaaát metagalaktikáknak nevezzük. Nem tudjuk, mikor si
kerül olyan távcsövet építeni, amelyikkel ennek még távolabbi
részeit is megláthatnők. A palomári távcső teljeaítőképességét

szemléltethetdük azzal a kis adattal, hogy segélyével - ha a Föld
gömbölyűsége nem akadályozna - a csillagászok Kaliforniából
megláthatnák a római Szent Péter templom órájának állását. De
még ez a hatalmas távcső sem elég ahhoz, hogy a mi csillagvilá
g'Unkatáttekinthessük, Még további emberi igyekezetre lesz szűk

ség, ha a térben tovább akarunk jutni.
Amikor Kepler meghallotta, hogy Galilei négy heldat látott

a J upi ter körül keringeni, először kétségbevonta ennek igazsá
g-át: "A Nap a világ közepe - írta Galileihez intézett hosszú le
velében - annak a szive, a fénynek és hőnek forrása, az élet ere
dete; és szintén igaz, hogy a Nap után nincs nemesebb csillag a
Földnél és ha a Jupiter körül tényleg lenne négy Hold, nem ér
tem, hogy ez miért lenne lehetséges, amikor azon a bolygón senki
sincs, aki megcsodálhatná ezt a látványt." Ma egy kissé naivnak
érezzük ezt áz elgondolást, amely az embernek, a megfigyelőnek
ekkora fontosságot tulajdonít a csillagvilág szerkezetének kiala
kulásában. De azért az is igaz, hogy valahogy hiányosnak érez
nénk a mindenség csodálatos szerkezetét, ha hiányoznék az elme,·
amely ezt kíbogozza és magába fogadja: "A mindenség a maga
térbeliségével magába zárja az embert, mint egy kicsike pontot.
de viszont az ember értelmi erejével magába tudja: fogadni az
egész míndenséget'' - mondja Pascal. Az élettelen világ és az
élő, gondolkozó ember kölcsönösen kiegészítik egymást.
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KÉKESTETÖ, GYÓGYINTÉZET

KBREDÉS

Az erkélure lépek, Megtámad a hajnal
s alkohollal törli arcomat.

Lent s körül az erdő égnekborzolt hajjal
. ébredezik s ásít nagyokat.

.A közeli fákat nézem minden reggel:
a harmatot rázzák szerte-szét,

egy osupasznak mondlák: s kacagnak: "fe, fedd eJr'.
s ködvattával mossák le az éjt.

Vidám-nedves minden körülöttük, én is .
.A csúcson a Nap pihen, megáll ...

Gy6gyulok; a vak éjt, lám, legyőztük mégis
s a friss harmat mind szivemre száll.

REGGELI

,..Mit álmodtál?" "Nem álmodtam semmit:"
nÉn pedig egy óriás halat,

bekapott-kiköpött
s menráaott, hO[JY csontom se maradt."

Kikergetik ~zemükből az álmot,
felnevet a szomszéd asztal is:.

"Csúnya hal - gonosz hall"
csúfolódnak s minden szem hamis.

Forr6 kávé bársonJI szaga szálldos,
asztalunkon megcsillan a méz:

".Azt már nem!" - szól a Nap,
lJ fényt zúdít be: "Igy kell, idenéezl"

BOHöC

Fényes na·p ez, hideg is 
ragyogó,
ieisze csaitoa valahol,

minek is'

.Azért, l/Ofm a kedvedet
aprózza,
h"U""fod csak s neked lesz

meleged..
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Ezer madár! Nem fágtolt
szeoénuekt
Vércse felel: N em! - 3 nagyot

kiáltott.

Leülök és hallgatok:
zörrenés!
A bozót most mearemea:

ki van ott?



Széncinege repdee itt,
most amott!
Jaj! 'fekete kalapod

leesik!

"Nem esik az!" - mondja és
rámkacsint:
"Uaor] lusta, kár most a

pihenés!"

GÖrg.i a_bor

IST

"Hej megfoglak, te csibész!"
ugrom én.
Ő elrepül fi kikacagva

visszanéz ...

A SUSOGÓBAN

Hideg, metsző szél fúj, a meleare kerget,
a többiek szintén fedél alá mennek:

itt a fagyos óra,
megtelik most minden hívó-meleg sarok,
könyvvel s vörös orral én is oda. tartok,

be a Susogóba.

A nagy üvegtábla előtt ülünk sorban,
mint fázó madarak húzódunk meg: hol van

a legmelegebb?
.Áhítatos csönd, itt csak susogni szabad,
némán nézzii k lent az a.célszín tájakat,

amint feketednek.

Olvasok. .. A meleg általjárja testem,
boldoo fáradsággal a könyvet leejtem:

"Klim Számgin élete,"
Kopogtatnak s nézem: az órjás üvegen
rajzol a tél: lám, a fagy kopogott nekem

- mintha irigyelne.

A !'mON

Szürke sziklán üldögélek s nézem
mint von!tl q. köd lassan, kimérten.

Itt a kék csúcs - lentről oly kék! - tiBzfa-,
a téli fényt szomjúhozva issza.

Szürkül minden, a Nap fent már rlJgen
osupán fakó bádoggömb az égen.

.A völgyekből kúszik már a köd [et;
súlyos, mintha megtelt volna földdel.

Elborít e habzó, szürke ár,
számban megült vasas íze már.

De mielőtt elfedne, még látom
ezemben egy csúcs győzelmét az áron.



, ,
FRANZ KAFKA AfORIZMA/BOL
ELMÉLKEDE5Ef(

Mit panaszkodsz, elhagyatott lélek' Mire jó ez a nyugtala'l
csapongás az élet háza körül? Miért nem tekintesz inkább a messee:
ségbe, amely tiéd, ahelyett hogy azért kiledenél, mi idegen sza
morha? Többet ér egy élő galamb a tetőn, mint egy félhalott ve
réb, mely görcsösen vonaglik kezedben a félelemtől.

= A mély kutak. Évekig tart, míg a vödör fölér, és alig érinti
a kávái, máris újra lemerül, hamarabb, mint amennyi idő ahhoz
kell, hogy az ür fölé hajolj. Azt hiszed, kezedben tartod, és mári.~
hallod csobbanását a méluben, Mégcsak nem is hallod.

= Az ember erői nem olyanok, mint egy zenekar. Az ember
nél minden hangszernek mindig és teljes erőből kell szólnia. Nem
emberi fül számára rendeltettek és nem adatott nekik. egy eqész
hangversenyre való idő, mely alatt minden egyes hangszernek
reménye lehet rá, hogy legalább egyszer érvényesüljön.

= Néha úgy látszik, miniha így volna a dolon: ez és ez a föl·
adatod, és pontosam. annyi az erőd, amennyivel jól vénrehaithatod,
(sem több, sem kevesebb; kétségkívül össze kell szedned magad,
de aggodalomra nincs okod). Időd is elég és jószándékod is van'
a munkához. H ol hát a nagy föladat végrehajtásának akadálya?
Ne vesztegesd keresésével idődet; talán nincs is.

= Fejeddel át kell lukasztanod a falat. Nem nehéz: a fal vé
kony papirból van. Tudod, mi a nehéz? Hogy meg ne csaljon a'
festmény a papíron; nagyon is csalárd módon éppen azt ábrázol
ia, hogyan lukasztod át a falat. S a látvány aztán fölkelti benned'
az önáltaló kérdést: hát nem minden. egyes pillanatban ál
lukasztomt

= "Folyton a halálról beszélsz és mégsem halsz meg." - "És
mégis meghalok. Amit mondok, haftyúdalom. Az eouiké hosszabb,
a másiké rövidebb. Mi1lU1ig csak egy-két szó a különbség."

= Ha egy kard sebet ejt lelkeden, ez a fontos: nyugodtau
.~zembenézni vele, a kő hidegségével fogadni a penge hidegsé
oét. A seb által a sebesülés után sebezhetetlenné válni.

= A hallgatagság a teljesség egyik ismertetőjele.
= A hiúság rúltá tesz; tehát meg kellene ölnie, de nem öli

meg, csupán megsebesíti önmagát. és sebzett hiúság lesz.
= Hinni annyi, mint fölszabadítani magunkban azt, ami el

pusztíthatatlan; pontosabban annyi, mint fölszabadulni; 'Vagy
még pontosabban, elpusztíthatatlannak lenni. S még ennél ?,~

pontosabban: élni.
= A gondok, melyeknek .'Nilyára a kiváltságos hivatkozik az

elnyomotlakkal szemben, nem mások, mint a kiváltságok fönntar-
iásdnak: gondjaí. .

= Kiűzettünk a paradicsomból, de a paradicsomot azért nem
rombolták: le. I gy e kiűzetés bizonyos módon eshetőséget jelent
.~zámunkra: mert ha nem űetek. 'Volna ki belőle, le kellett 'VOlWI
rombolni a paradicsomoi,

= Aki öngyilkos lesz, olyan mint a rab, aki látja. hogy hi
tótát állítanak föl a börtönudvaron. Azt hiszi, neki állítják; ki-
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~zökik éjszaka zárkájából, lerohan. az udvarra és föUcöti magát.
= Az eredeti bannek három lehetséges büntetése volt• .A leti

szelídebb, ami valóban meg is történt: a kiazetés a paradicsom
ból. A második a paradicsom, lerombolása lett volna. A harmadik
- s a learetteneiesebb: - ha minden egyéb változatlan mo:rad,
éppen csak az örök élet válik elérheteilenné.

= Ime a régi bohózat: nem engedjük el a világot és panasz
kodunk, hogy nem enged el a világ.

= A halálban az a legkegyetlenebb, hogy egy látszólagos
1twgsemmisülés valódi fájdalmat okoz.

A BONROL, A SZENVEDEsROL, A REMENYSEGROL
ÉS AZ IGAZ OTRÓL

Ha sima talajon mennél és megvolna benned a jóakarat,
hogy haladj, s mégis. hátrafelé lépkednél: reménytelen eset volna.
De mert meredeken kapaszkods» fölfelé, olyan meredeken, ami
,iőnek lentről nézve te magad is látszol: lépéseidet hátrulelé Mm
okozhatja más, mint a terep. Ezért nem kell kétségbeesni felőled.

= Ha egyszer magadba fogadtad a Rosszat, nem kivánja töb
bé, hogy bizzál benne.

. = A hátsógondolatok, melyekkel a Gonoszt befogadod ma
gadba, nem a te gondolataid, hanem a Gonoszéi.=A varjak azt áUítják: egyetlen varjú ledönthetné az eget.
Ez kétségtelen, de nem bizonyit semmit az ég ellen, mert at ég
éppen ezt jelenti a vm'júnak: lehetetlen.

= A mártirok nem bec.~ülik le a testet. Fölmagasztalják a ke-
resztre. Ebben me.qegyeznek ellenfeleikkel. .

= Fölajánlották nekik, válasszanak: vagy királyok lehetnek,
vagy királyok hirnőkei. Mint a gyerekek, mind hírnök . akart
lenni. Ezért van légiónyi hírnök; járják a világot, és minthogy
nincs király, egymásnak kiabálják az értelmetlenné vált üiene
tet. Örömest végetvetnének nyom,orult életüknek, de nem mernek,
az eskü miatt, amit tettek.

= Nincs más világ, mint a szellemi; amit érzéki világnak ne,
vezünk, az a R08sz a szellemi világban; s amit rossznak neve
zünk, nem más, mint állandó fejlődésünk szükségszerasége.

= Az igazán hatalmas látás eUm szétfoszlik a világ. G1/önge
«zemek előtt measedárdul, A 'még gyönaébbek előtt öklét rázza.
A még ezeknél is gyöngébbek iránt irgalmatlan: agyonsujtja azt,
aki rá mer némi. . .

= Az a tény, hogy nincs más világ, csak a szellemi, elveszi
tőlünk a reményt és megadja nekünk a bizonyosságot.

= A saját asztaláról leesett hulladékokat eszi; ezért egy ideig
mindenki másn-ál jóllakottabb. De közben elfelejt asztalnál enni,
.~ igy elfogy a hulladék.

=.A szenoedée csak idelent szenvedés. Nem azért, mintha
akik idelent szenoedmek, odaát szükségszerilen fölmagasztaltai
nának seenoedésűk miati, hanem azért, mert amit e világOft szer,...
oedésnek nevezünk, anélkül hogy megváltoznék, ha egys~er meg
szabadul ellenfétéfől: boldogság.



A, SZÉL ÉS AZ ERDO
Irta Fekete István

A völgyben patak futott, a hegyoldalon titkosan suttogott az
erdő, és a' csúcsokon fenyves zsongott, akár fújt a szél, akár nem.

A patak vizében apró halak villog-tak, partján tavasszal a bé
kák hangversenyeztek, és tükrében benne voltak nappal a felhők
és éjjel a csillagok. '

Ahol a völgy kitárult, kis falu lapult a hegyoldalhoz; fehér
házai szinte nevettek nyáron, és kémérivei békésen pipáltak. ha
eljött a tél, ésa hó alatt nyárról álmodtak a füvek, fák és virá
gok.

De nyáron és télen, ősszel és tavasszal béke lengett a tájon,
ahol a fák alatt akkora gombák nőttek, mint akofák esernyője,

8 a virágok illata úgy folyt le a falu felé, mint a pásztortüzek
füstje alkonyattal.

Jöttek az évek, mentek az évek; nőttek a fák, virágzott a rét,
zsongott az erdő -, mókusok játszottak a fenyőtobozokkal, és a
fülemüle úgy énekelt a nyári éjszakákon, hogy a róka elfelejtett
vadászni és szégyenszemre éhesen kellett hazamennie ...

Jöttek az évek, mentek az évek.
A felhőkből eső lett, az esőből patak, s a patakok ujra fel

hők lettek, mert a patak tisztelte a napot és párával áldozott neki.
És a felhők elindultak keletere. nyugatra, északra, délre. Go

molyogtak, torlódtak. belsejükben villámok dörögtek és siettek
oda, ahol' kiszáradt a föld, és lekonyulr fejjel esőért imádkoztak
a virágok és esőért sírt a rét.

Ilyenkor zúgott a szél, és hosszú ostorával úgy verte a felhő
ket, mint a részeg kocsis a lovakat.

- Előre! Előre, - ssiszegte. - Otromba népség! Hej, milyen
buta népség! Ne egymás hegyén-hátán; mozosdon az eleje, hej,
lusta csürhe.. . ne állj az útba, te Erdő.

Az erdő halkan nevetett.
- Ne siessetek; miért bántod a felhőket, te Szél, hiszen úgy

is mennek szegények ...
A felhők mintha csak arra vártak volna, hogy valaki sa]

nálja öket, azonnal elsír-ták magukat.
- Ne sírjatok, ne sírjatok, a kutya teremtésit ennek a vén

asszony handának - üvöltött a Szél - ne itt sírjatok, máshol po-
tyogtassátok könnyeiteket. Itt nincs rá szükség'. '

- Ott sírnak, ahol akarnak - zúgott az erdő - ott sírnak;
ahol akarnak, szegény, árva felhőcskék ...
, A felhők erre már zokogni kezdtek és záporozva hullatták
könnyeiket az erdőre. A sírástól aztán megkönnyebbültek, fele
melkedtek, szétoszoltak és a Szél szinte őrjöngött az erdő felett.

-r-' Ezt megkeserülöd, Erdő! Fellázítottad őket és most üre"
kézzel mehetek oda. ahol szükség' lett volna rájuk. Ahol kiég min
den, ssomias a föld, üres a patak, és az Aszály jár tüzes kaszá
jával ... vigyázz magadra, Erdő!

- Majd vigyázunk, - mondták a komor tölgyek -- ~ moxt
már eredj a dolgodra.
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A Szél azonban nem ment. Tépni, szaggatni kezdte az erdőt.

Agakat tört le, felkavarta az avart, fészkeket sodort a földre, és
tébolyult haraggal kavargott a fák között,

Az öreg tölgyek csak mosolyogtak, de mosolygott a fenyves
is, a bükkös is, sőt még- a gyertvánok is mosolvogtak.

- Ne erőlködj, Szelecske! Vagy hozzál segítséget ...
- Hát majd hozok, - lihegett a Szél - majd hozok, de allt

megsiratjátok - és elrepűlt a falu felé. '.
Ekkor már este kezdett lenni. A házakból kivillant a vacsora

tüzek meleg ragyogása, a kertekben álmosan sóhajtottak a fák,
a kasokban öreg- meséket zsongtak a méhek, s az emberek szemére
úgy szállt az álom, mint fészkére a fáradt madár. . .

De nem sokáig tudtak aludni, mert megzörrent az ablak, mAg
pattant az ajtó, éll odakint különös mély hangon beszélni kezdett
a Szél. i. U(

- Mennyi fa, mennyi fa, mennyi pénz. .. Az erdő csak van,
de semmi haszna. Ott a Tölgy, ott a Bükk, ott a Fenyö. Csak Ie
koll vágni. Mennyi pénz ...

Az emberek megfordultak az ágyban, és aludni akartak.
A, Szél azonban lágyan dorombolt tovább, hízelkedve mint ti.

macska.
- Az asszonyoknak selyemkendő, a gyermeknek meleg csiz.

ma .. , bizony meleg csizma. Lovacskáknak új szerszám, házaes
kának új tető... szép cserepes új tető ... - Az emberek most
már nem akartak aludni.

-- Bizony, jó lenne - gondolták - hiszen itt az erdő. csak ki
kell vágni. N em az eg-észet persze, csak itt is egy keveset, ott is
egy keveset, és a fejszére gondoltak.

Ezen az éjszakán alig aludt a falu. Az emberek felültek az
ág-yban és számoltak. Aztán kimentek a pajtába, és élesíteni kezd
ték fi fejsr;éket, az asszonyok pedig tüzet raktak, hogy kora haj..
nalban már készen legyen a reggeli.

Szikrázott a köszörűkő a pajtában, szdszegve élesedett a fej
"ze, és pattogott a tűz fi konyhában. A kémények füstölni kezdtek,
.'l a lenge kék füst kiszállt az erdőre, mint a haldokló ágak utol
"Ó üzenete.

A fák megborzongtak. Néma volt a füst, mégis mondott vala
mit, átlátszó volt és mégis valami rémséget lehetett látni benne.
A földön kúszott először és megölelte a csalitokat, aztán felszállt
a vén tölgyek koronájába s ott lengett sokáig, mínt a gyászfátyol.

A fák némán álltak és várták a reggelt. A madarak elhallgat
tak, a mókus elejtette a fenyőtobozt, a nyulak bambán bámul
tak maguk elé, hogy a róka megfoghatta volna őket, de a róká
nak eszeágáhan sem volt vadászni. Loholt a bagoly odújához, aki
ilyenkor saokott nyugovóra térni, egyébként az erdei népek dok
tora volt.

- Tanár úr kérem - lengette meg bozontos farkát a róka 
valami nagy baj van a levegőben. Mi lesz'

- Haláli - huhogott a bagoly - halál - és befordult az odú
száján, otthag-yva a tanácstalan rókát, aki vakaródzott fJgY dara
big, aztán füleini kezdett, mert a völgy felől zürzavaros lárma
kúszott az erdő felé.
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- :Mi van, Róka bácsi f - szólt le az ágról a mókus. - Mi
baj van'

- A bagoly azt mondta, hogy halál, én meg azt mondom,
hogy Ember, ami egyre megy. Én mindenesetre elköltözöm.

A kis mókus hosszan nézett fényes, cipőgomb szemével a róka
után,de aztán lelapult, mert közeledett a lárma. - A levegőbeli
riadt madarak kerengtek, a fa alatt őzek és szarvasok rohantak
el, a gombák nagy kalapjuk alá húzódtak és a hosszúszárú ha
rangvirágok lehajtott fejjel nézték a földet, mint az emberek a
temetésen.

Ekkor kelt fel a nap és első sugarai ijedten csillantak meg a
fényes fejszéken.

.- Eljött ez a reggel is - susogták a tölgyek - búcsúzzunk.
- Búcsúzzunk - fuvolázott sírva a sárgarigó, énekelt a csíz,

búgott a galamb, vijjogott az ölyv, kurrogott a gerle, károgott a
varjú - búcsúzzunk.

És a napban fürdő erdőn még egyszer végigszál1t a dal; meg
simogatta a fákat, megáldotta a fészkeket, és sírva zengett vé
~ig a tájon, mint a temetési ének.

Azután elhallgatott hirtelen, mert leesupott az első fejsze, é"
mint maga a romboló, ostoba parancs, azt kiáltotta:

Csend!
Csend lett. A madarak elszálltak, a gombák elfonnyadtak, a

virágok elhervedtak, csak a fejsze beszélt buta kegyetlenséggel.
és fák szakadtak el a földtől nagyot kiáltva utolsó fáidalmukbau.

Fogyott az erdő, egyre fogyott, de a faluban csilloeott a sok
selyemkendő, nyikorogtak az új csizmák, nevettek az új cserép
tetők és az emberek azt mondták: ez okos dolog volt.

ltjszakánként pedig szdszegve járt a Szél az összeroncsolt erdő
felett.

- Azt mondtad, Erdő, hogy hozzak segítséget, hát hoztam ...
Nein válaszolsz'l Nines hangod, Erdő'

- Neked se lesz nemsokára - sóhajtott egy vén tölgy, melvet
csak azért hagytak meg az emberek, mert nehéz lett volna. kivág
ni - néma leszel mint az átok, de legyél is!

A Szél gonoszul sziszegett, de zúgni nem tudott már, suhogni
nem tudott már, és orgonáló szép hangját mintha elvesztette vol
na. De ezzel most nem törődött. Dagadt mellében a bosszú édes
sége omlott szét, és másra nem gondolt. Leszállt a völgybe, hog~'

eldiesekedjék II pataknak, de a patak helyén csak egy kis ér foly
dogált, és pityereg-ve verte magát a kövek között.

- Hova lettél drága Erdőm, hova lettél édes ErdőmY
- Mit nvavalvogsz itU - akart kiáltani a Szél, de csak re-

kedt huhogás lett belőle.
- A forrás ugyan kiapadt, de hozok neked esőt, amennyit

akarsz,
-. Ó ostoba szél, gonosz szél; ó gyalázatos szél, buta szél, mit

csináltán A halacskák elpusztultak, a békák elvánd'oroltak, a vizi
liliom elhervadt. A pásztor nem tud belőlem itatni, a vándor nem
tud felfrissülni, a füzek elszáradnak és meghalok én magam is.

- Holnap tele leszel! - igérte suttogva a Szél, mert már nem
volt hangja semmi. Eddig az erdő zúgott helyette és a vén töJ-
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-gyek ordították el haragját, de nem volt már erdő, nem volt sem-
mi, ami kiáltott volna helyette. .

De másnapra mégis meghozta a felhőket. Nehéz, harazoe, fe
ketefelhők voltak. Dörgő égi hullámok, melyeket nehezen hajtott
·8 Szél.

- Megálljatok -- parancsolta, amikor a patak fölé értek -
megálljatok.

- . Minek' - ágaskodott fel egy fekete szörny - mínekt
Nincs itt erdő, kopár ez 8 hegyoldal, nem érdemes.

- Parancsolom! - akarta ordítani a szél, de nem volt már
hangja es a felhők elgomolyogtak más vidékre.

Igy azután a patak kiszáradt, a völgy selymes rétje nem ter
mett csak sást és az emberek kútból öntözték a kis kertiüket,
hogy legalább ott teremjen valami.

De a kutakból is kiapadt a víz; az asszonyok fején megfakuIt
a selyemkendő és a kis csizmák nem kopogtak már hetykén, PJ,int
azelőtt. A piroshátú zsindelytetöket belepte a moha, a jószág éhe
sen bőgött az istállóban, és az emberek szomorúan azt mondták:
mi lesz velünk' A felhők magasan szálltak, a kopár hegyoldal me'
lege szinte ellökre őket és némán, erőtlenül, szomorúan ballagott
utánuk a Szél.

- Hol a hangod. Szél, - intett fel a megmartadt p(u vén fa
- hol az erőd, Szél'

De a Szél nem válaszolt, mert már nem volt semmi hangja.
És akkor éjjel - nem látta senki csak a csillagok - visssalopőd
zott a Szél és halkan megzendült az öreg fák koronájában.

-r-t- Béküljünk ki - suttogta - béküljünk ki, Erdő.

- Nem vagyunk már erdő - zsongtak a fák - csak emlék
vagyunk.

- Jóváteszek rnindent -- suttogta a Szél.
- Tedd jóvá.
- Akkor régi lesz minden'l
Elsuhant a Szél és a vén fák nyujtózkodva kitárták karjulqlt.
-- Talán lesz valami - suttogták.
A Szél pedig megkopogtarta az ablakokat és megpattantotta

az ajtókat.
- Nincs erdő - búgott a kéményben - nincs eső ...
Az emberek felébredtek, aztán megfordultak és tovább akar

tak aludni.
- Nincs patak, nincs virágos rét, nincs selyemkendő ét; ninee

llénz se.
Erre már az emberek ujra kinyitották a szemüket.

. Bizony, nincs - gondolták - de mért nincs'
A Szél jajgatva dúdolt a kéményben:
- Nincs legelő, nincs tej, és nincsenek kis csizmák... mert

nines erdő, mert nincs erdő.
Az emberek számolni kezdtek. Egy év, két év ... igaz, azóta

van ill sok baj, mióta nincs erdő, és most már nem mondták, hogy
okos dolog volt az erdőt kivágni; csak néztek a sötétségbe és
hallgatták, niond-e még valamit a Szél; de a Szél már nem mon
dott semmit. Kilendült a kopár domboldalra és megült a vén ha
~ás'ák koronájában.

- Én már elhintettem magot, hintsétek ti is ...



~& amikor a nap felkelt, csillogó kapákon csúsztak el elsö
sugarai és eg-y locsogó szarka eserregve vitte meg a hírt a'Z erdei'
népeknek:

-CserrI - kiáltotta - halljátok' ültetik az erdőt.
A bagoly álmosan hunyorgott az idegen erdő idegen odTában.
- Beszélj értelmesen, ki ülteti és hon
- Az ember, az ember; amit kh agott.
- Majd megnézem magam is, te össze-vissza eserregsz míu.

den ostobaságot.
Amikor aztán leszállt az est, a bagoly elimbolvgotf lL vén

tölgyhöz.
- Igad
- Igaz. Most várom tB. Szelet, hogy mi rólunk is lerázza a

makkot. Nem tudom, hol csavarog.
- Itt vag-yok, itt vag-yok zendült meg a szél, nem akartam

üres kézzel jönni. A régi barátságot meg kell ünnepelni ... na
Ielhőeskék... - szólt hátra - csak szép lassan ...

A régi avar halkan kopogmi kezdett, mert eleredt az eső; cl
Szél megrázta a fákat, hullott a makk, suhogtak a megmaradt
fák, itta a heg-yoldal a vizet, életre ébredtek a csírák, és a völgy
ben osattogva énekelt a patak.

Csak' a bagoly ült mogorván az öreg Tölgy hóna alatt.
- Elázom, elázom és megint náthás leszek.
- Vén bagoly, vén bagoly - suttogott a Tölgy, - hát elfe-

ledted már régi odvadT
A bagoly szég-yenkezve bújt régi kuckójába.
- Öreg vgyok már, de most már minden jó lesz.; .
Nem mozdult semmi, csak az Idő ballagott időtlen útján IT

végtelenségnek, maga mögött hagyva a perceket. napokat, év«
ket. Ujra nőttek a fák, virágzott a rét, zsongott az Erdő. Vissza
jött a sárgaríg~ arany fuvolájával, visszajött a pinty ezüst ci
terájával, nevetett a falu száz csillogó ablakszeme, nevettek ·W~
emberek téli estéken, mikor mindenj betakart a hó és békésen pi
páltak a kémények, mert az Erdő úgy is adott, amit adhatott.

Jöttek az évek, mentek I8Z évek.
A patakban halak viflogtak, tavasszal a békák hangverse

nveztek, és nyáron álmodozva bólongatott partján a sárga vízi
liliom.

Ha kellett, a Szél meghozta az esőt - amit megtartott az er
dő- és ha kellett, megszárította a madarak tollát, őzek hátát.
rókák szőrét.

A mókusok ujra fenyőtobozokkal játszottak s ha a vén róka
arra vadászott, az orrára ejtették.

Az öreg anyaróka éppen a bagolyhoz akart menni tanácsért,
mert szülés előtt volt, amikor orrára esett a fenyőtoboz. Nagy
hasát már a földön húzta, és bánatosan nézett fel a fára.

- Nem szégyenlitek magatokat'í Tekintettellehetnétek álla
potomra, - és fejcsóválva tovább ballavott. Fiaira gondolt, akik
lesznek, és talán nem is hallotta, hog-y körülötte ezer hangon fel
nevetatt az Erdő. Az Élet és a Szépség, az Erő és a J óság neve
tett körülötte, szállt a dal, orgonált a meg-békélt szél, aharangvi.
rágok megkondultak. míntha az egész világot hívták volna az er
dei Csend és Béke ünnepére.
li4
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Néhány évvel ezelőtt egy pá
risi seinház bemutatta Jean
Cocteau egyik darabját, amely
a bírálók szer-int csak azért ké
szült, hogy "elképessze a naiv
közönséget". A színészek szótla
nul mozogtak a szinpadon s
néma taglejtéseiket kórus kí
sérte szöveggel. Beszéltek akkor
a költő szertelenségéröl, aki ez
úttal megint új és merész utat
keresett. És senki sem gondolt
arra - állapítja meg Francesco
di Capua -, hogy a kísérlet
legalább tizenhat századdul
nyúltviassa a szinjátazáe törté
netébe.

Az igazság ugyanis az - fej
ti ki tanulmányában Capua -,
hogy már a császári Róma ide
jében a tragédiákat nem reci
tálták többé, miként a klasszi
kus Athén korában és Róma
köztársasági szakában, hanem
csupán mimelték és táncolták.
A műértő meghatározás is ~z

volt: "saltare tragoediam."
Mindazt, ami a szinpadon ment
végbe, egy szövegmondó, a "no
menclator" világította meg ft
nézők előtt. Részben reeitálta,
részben énekelte azokat a mi
tológiai cselekményeket, ame
lyeket a szmészek hangtalanul
meg-játszottak.

Mindez azonban nem egyAze
rűen csak érdekesség. Mint
Francesco. di Capua kifejti, eh
ből a kivülről magyarázott, sok
ban jelképes némajátékból nőtt
ki csakhamar a keresztény szin
játszás, úgy hogy a keresztény
misztériumjátékok legközvetle
nebb ősét egyenesen ebben a
megnémult antik tragédiában
kell felismernünk. Amire
ngyanis a pogány kultuszok
mezszüntek, a szent zene és a
szent tánc a művészet oly mn-

gaslatára emelkedett, hogy ön
ként kínálkozott az új vallás
szolgálatába állításuk. Igy ami
kor megtiltották az áldozatbe
mutató és szinpadi játékot Di
onysos tiszteletére, a művészí

ékítményeket nehézség nélkül
használhatrák fel arra, hogy vo
lük Krisztus megváltó áldoza
tát és a hívők hódolatát drama
tizálják.
úttörő volt ebben Konstllnti.-

nápoly, az "új Róma". Egyik
patríarchája, a 733-han (',1
hunyt Germanus, a nagy költő
és nagy szent, aki pompás ho
miliáiról és a szeritképek tiszte
letének védelmében kifejtett te
vékenységéről is nevezetes, ma
ga is írt ilyen természetű ver
seket, amelyekhez ugyancsak íj
maga zenét is komponált. Ger
manns öntötte "sequentia"-k for
májába - a bizánci rítusban
"akolutbia" -az evangéliumi
elbeszélést arról, hogy .Jézus
megmosta az apostolok lábát, R

még ő illesztette be ezt drámai
.iel1e/!Ű szertartásként a liturgi-.
ába. Ez a "Niptir" - "Lllvanda"
-, amelyet azóta is mecísmétol
nek évenként az orthodox és II
keleti katolikus egyházakban. A
drámai cselekvés szinte kizáró
lag némajáték: eg-y-két szót vált
csupán Jézus és Péter. pontosan
azokat, amelyeket az evangé
lium tartalmaz, ugyanakkor
azonban a diákonus az antik
"nomenclator" szerenében han
gosan olvassa a híveknek ·az el
beszélő szőveget.

l\Iég teliesebb példa II keresz
tény szinjátszásnak erre az 63
tipusára az II másik dramatizált
szertartás, amely Bizáncban a
VIII. és a IX. század között ala
kult ki. A nagypénteki azerfar
tás, a "Parasceve" ez, amelyben
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'egy 'Pheophanes, Sophronius és
'Theodorus versei és énekei fo
nódnak össze s amelyben a drá
mát a ténykedő papok némajá
téka .és a kórus fejezi ki.

Mind a Parascevét, mind a
Niptirt kiváló művéssí érzékkel
és liturgikus, meg történeti hű
séggel elevenítette fel ta'faly
"Néri Szent Fülöp világi ora
tóriuma" é& a "szent dráma in
tézete" a római Borromini-te,
remben. Nagy kulturális jelen
tősége volt ennek - írja Ca
pua -, mert csak a görög egy
ház e termékein keresztül ért
hetjük meg a latin országokban'
is a keresztény szinjátszás kö
zépkori kibontakozását.

Ismeretes, hogy a korai kő
zépkorban az egyház egysége
testvéri viszonyba vonta a két
ritust, úgyannyira, hogy magá
ban Róma szivében a bizánci
szerzetesek, akiket még III. Ottó
császár' hivott oda, a latin ri
tus hivei előtt végezték szertar
tásaikat. Másfelől a latin litur
gia és egyházi fegyelem olyan
dramatizált szertartásokra kö
telezte a kőzősságet, amelyek
világos megfelelői voltak a bi
zánciaknak, Elég utalni a "Man
datum" liturgikus drámájára,
amelyet egy zsinati határozat,
a VII. századi végén rendelt el,
s amely azóta is megismétlődik
Hzékesegyházainkban a főpapi

szertartásban. Ez a Mandatum
ugyani", latin megfelelője II
Niptirnek.

Egészen bizonyos, hogy a gö
rög Parascevének is meg kellett
lennie a latin megfelelőjénelr,

mert templomainkban és múze
urnainkban remek szobrászati
alkotásokat találunk a XI. és
XII.. századból, amelyek a ke
resztről levételt ábrázolják, és
pedig olyan kivitelben, hogy a
Corpus kiemelhető vagy leold
ható. Pontosan úgy, ahogy szűk

ségep a bizánci szertartáshoz.
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Minthogy pedig Nagypéntek la
tin liturgiája alapvetden eucha
risztikus, csakis arra gondol
hatunk, hogy volt egy dramati
zált szertartás is para-Iiturgfkus
jelleggel. Ez a .szent játék ép
pen, mert nem tartozott bele a
liturgiába, nagyobb művészi
szabadságnak örvendett, s en
nek köszönhetjük, hogy a fenn
maradt töredékek oly sok moz
zanatot és annyira változatosan
jelenítenek meg a Passióra éH
Jézus halálára vonatkozó evan
géliumi elbeszélésekből. Ilyen
például a Máriák a sirnál az
u. n. Officium Sepulcri, a Szűz
Anya siráma, a Plánetus Ma
riae, és It sokféle -Passio, ame
lyet latin nyelven recitált a
papság. Utóbbiak között a leg
hatalmasabb a cassinói, 1150-nél
előbbről, amelyet Inguane:~ fe
dezett fel.

Természetes, hogy az ilyen
para-liturgikus drámai játékok
nem szorttkoztak kizárólag a
Golgota körére. Más evangéli
umi eseményeket is a hívek elé
vittek, mínt az Angyali üdvöz
letet, a Karácsonyt, Vizkeresz
tet, Emmauat, a Mennybemene
telt. S minél gyakoribbak éH
népszerűbben lettek ezek a val
lásos játékok, amelyeket litur
gikus vagy para-liturgikus jel
leggel előbb csak a papság mu
tatott be, annál nyomatékosab
ban ssorgalmazták a hívek, hogy
ők maguk is közreműködhes

senek bennük. S amint engedtek
azután kivánságuknak, válto
zott a nyelv: a latin helyét fi

születő nemzeti nyelvek vették
át, s változott a költői rész is:
a klasszikus gyökerű középkori
rigmusok helyébe a népi ere
detű új versek léptek. A keresz
tény sztujátszás két formája.
egyfelől a papság" másfelől a
nép játéka között művészi te
kintetben az egyetlen kötelék II
zene maradt. Ezt állapítja meg



a szerző legalább is Itáliáról,
ahol a legihletettebb olasz nyel
vű játékok a XIII. század vége
felé keletkeztek. Egy olasz tör
ténész, Lazzarini, legutóbbi le
véltári lelete tanúsítja, hogy
ezeknek a játékoknak kisérő

szövegét még a XV. század má
sodik feléig kórus énekeltez és
pedig kimondottan liturzikus
zene hangjaira.
Feltűnő egyébként - jegyzi

meg ezzel kapcsolatban Fran
cesco di Capua -, hogy Itáliá
ban milyen hamar elszakadt a
vallási ihletésű líra, költészet és
zene a madrigál-formáktól. A
zenei "Ars nova", amely Jézus,
Szűz Mária és a szentek dicső

ségét méltó módon kívánta zen
geni, már azokban az években
bontakozott, amikor Dante írta
"angyali énekeit", amelyekhez
it zenét Casella szerzette.

•
_\ mindig szívesen fogadott

levelek között, amelyek a rova
tunkban tárgyalt kérdéseket
hol helyeslő, hol vitázó formá
ban teszik sz-óvá, volt legutóbb
egy olyan levél is, amelyet kűl

dője, egy dunántúli vegyész
mérnök, csak azért írt nekünk,
hogy felhívja figyelmünket az
egyik hazai szakfolyóirat, a
Magyar Kémikusok Lapja rö
vid közleménvére, amely "Rá
dióaktív szén a régészet és ge
ológia szolgálatában" címmel
látott napvilágot. "Ha jól értet
tem - fűzte hozzá a levélíró --,
ez a vizsgálati mód haszonnal
alkalmazható egyházrégészeti
emlékek és régi biblia-Ieletek
korának pontos meghatározásá
ra is. Akkor pedig gondolom,
ennek az új lehetőségnekés ma
gának az eljárásnak ismertetése
is ugyancsak érdekelné a Vi
gilia olvasóit." Atnéztem tehát
feljegyzéseimet s igyekeztem
utánajárni a dolognak.

Ebben a rovatban is többseör
esett már szó a kozmikus su
garakról. Földünk légkörének
köszönhetjük, hogy ezek a su
garak, amelyek a világűr óriási
messzeségeíből érkeznek, nem
teljes erővel csapódnak le re
ánk. Mert hogy egyébként mek
kora energiát képviselnek, mu
tatja, hogy a légkörhöz érve a
föld fölött szét tudják rombolni
azokat az atomokat, amelyekbe
beleütköznek. s közben olyan
hatásokat idéznek elő, amelyek
felülmúlják mindast, ami az
emberi találékonyságnak sike
rült eddig, beleértve az uráni
um és plutónium láncreakcióit
is. Az összeütközések rádióaktiv
atomokat is termelnek, köztük
rádióaktív szénatomokat. Utób
biak ugyanazokkal a tulajdon
ságokkal rendelkeznek, mint a
közönséges szén, de emellett még
sugarakat is bocsátanak ki.

Ez a rádióaktív szén lassan
ként és folyamatosan átszürem
kedik a légkörön és széndioxíd
alakjában belekerül a szén bi
ológiai körfolyamatába. A kö
zönséges szénnel együtt ezt a
rádióaktiv szenet is magnkba
kebelezik az élőlények - növé
nyek, állatok és az ember - éH
felhasználják szöveteik építésé
hez. Ha egy élőlény elpusztul,
szervezetével együtt felbomla
nak annak szővetei is, a szövo
tekben volt rádióaktív szénato
mokat azonban még évezredek
múlva is észlelni lehet a Geiger
féle számlálókészülék segítségé
vel.

Mint a rádióaktiv atomoknak
általában, a rádióaktiv szénato
moknak is "felezési idejük" van,
ami ez esetben 5680 évet - a
magyar közlemény szerint 5568
évet - jelent. A különősen

hangzó kifejezésen azt kell ér
tenünk, hogy egy rádióaktiv
szénatom sugárzó ereje 5680 év
alatt pontosan a felére csökken;
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II megmaradt rádióaktivitást a
'következő 5680 év megint a fe
lére sűllyeszti, s így megy ez
tovább a kimutatható sugárzó
képesség teljes elenyészéséig. A
felezési idő tartamának ilyetén
meghatározása adott lehetősé
get arra, hogy kiszámíthassuk:
mikor halt el egy élő f.ejU A
sejt halálának ugyanis akkor
tájt kellett beállnía, amikor az
élő sejt utoljára vett fel magá
ba rádióaktiv szenat.

Az említett magyar közle
mény alapján mindezt még az
zal egészíthetem ki, hog-y a
megfigyelések és számítások
szerint a kozmikus sugárzás
üteme az utolsó 30.000 év alatt

.állandónak tekinthető.Minthogy
pedig állandónak vehetjük a
föld szénkészletét is, amelybe a
kozmikus sugarak által létreho
zott rádióaktív szén belekerül,
s uvvauísv állandó üteműnek

II rádióaktív szén fogyását i'l,
ez az utóbbi a szén biológiai
körfolyamatának egyes szaxa
szaiban állandó koncentrációban
van jelen. .n.z egykori élőlény
..-i~gálni kívánt maradványát
tetlát a szűkséghez képest elége
tik, a keletkező széo dioxidot fel
Jogo-iák, megtisztítják és szénné
redukál iák, majd megmérik en
nek rádióaktivitását s II fenti
ek ismeretében elvégzik a szá;
mításokat, Egyelőre 30.000 ~v

annak a kornak határa. amely
ozzel a módszerrel meghatároz
ható. Remélhetjük azonban,
hogy a mérési technika fejlesz
í,t;,,",ével ezt hamarosan ki fog
ják terjeszteni 100-000 évre, s
urryariakkor a hibalehetőség a
2000 évnél fiatalahb leleteknél
nem hRz töbh 5--'0 évnél.

Az ősember művészetének eu
dig ismert első emlékeit a fran
eiaorszás-i Lascauxban ery har
Iansr falai őrzik. A barlang
ef"ykori lakói több olyan álla-

tot lerajzoltak, amelyekre va-
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dásztak és amelyeknek busából
éltek. Van köztük egy mamut is,
amelynek a képe úgy készült,
hogy előbb a körvonalait bele
metszették a kőbe, utána pedig
- nyilván, hogy tartósabb le
gyen - egy darab csonttal,
amely a tűzhelyen megszenese
dett, vastagon kihúzták. A
Geiger-féle számlálóval megál
lapították, hogy az az állat,
amelynek csontját használták,
15.550 évvel ezelőtt pusztult el,
tehát a rajz is hozzávetőleg ak
kor keletkezhetett. Az angliai
Stoneheuge környékén a nagy
sziklatömbökben lyukak van
nak, amelyekbe egy ősi ezertar
tál, meghagyásai szerint égő

fáklyákat hajítottak. A Geiger
féle számlálóval kimutatták,
hogy a szerves maradványok
legalább 4000 évesek.

A magyar közleményből is
ideiktatok két érdekes adatot.
Alaszkában jég között talált ös
bölényhús- és szőrmaradvá

nyokból megállapították, hogy
28.800 éve voltak "mólyhűtött"
állapotban. A flor-idai tőzeg ko
rából arra kell következtetni,
hosrv Floridát 6000 évvel ezelőtt
még tengervíz borította.

Rátérve most már a dolognak
arra a vonatkozására, amely mi
att a levélíró elsőborban fordult
hozzánk, a legnagyobb feltűnést
-- tudomásom szei-int - az a
vizsgálat keltette, amelynek az
1941-hnn fr-lf'edezett Izaiás-köny
vet vetették alá. Némelyek Aa,..
lán emlékeznek rá, hogy a
Szeritföldön ~ Holt-teng-ertől

északra el!Y barlangban több ré
gi kézirat-tekereset találtak. Az
egyik lzaiás próféta jövendö
léseinek teljes, szövegét tartal
mazza. Valameunyi között ezt a
leletet tartottál, kezdettől fogva
a le<J'értékesebbnek. A Szerit
írásbal foglalkozó tudósok
ugyanis mind úgy vélekedtek,
hogy ez a tekercs sokszáz évvel



régibb, mint az Oszövetség ösz
szes egyéb kéziratai, amelyeket
ismerünk: legalább száz évvel
KrisztuA előtt készülhetett, Két
éve azután közvetlen bizonyíté
kot is kapott a bíbliakutatóknak
ez az egyöntetű állásfoglalása.

Azok az ismeretlenek, akik a
kéziratokat elrejtették a bar
langban, a tekercseket előbb

gondosan vászonba göngyölték
és cserépkorsóba dugták. A rá
dióaktiv szén seg-ítségével ennek
II vászonnak életkorát. határoz;
ták meg a fizikusok. Egy kis
darab vásznat hamuvá égettek
-8 ezt a hamut vizsgálták meg II
Geiger-féle készülékkel. A soro
zatosan megismétel- mérések át
lageredménye szerint II vászon
anyagát szolgáltató növények
időszámításunk 33-ik évében
.szüntek meg élni, abban az
esztendőben tehát, amely Krisz
tus keresztrefeszttésének hagyo
mányos dátuma. Maga a kézirat
természetesen még régebbi. Va
laki már fel is vetette a gondo
latot: talán ez volt éppen az a
kézirat, amelyről Szent Lukács
Wh61 evangáIiumának negyedik
fejezetében: "És Jézus Názáret
be méne, hol növekedett vala,
és szokása szer-int beméne szom
bat napon a zsinagógába és röl
álla olvasni. És odaadák neki
lzaiás próféta könyvét."

Ahhoz, amit az lzaiás-könyv
vel kapcsolatban elmondottarn,
a Neue Züricher Nachrichien
egyik közleménye szolgált for
rásul. Megvallom, nem értem,
hogy miért nem magát a te
kereset vizsgálták meg a fizi
lmsok, holott a közlemény sze
rint pergaméntröl van szó, a
pergament pedi!:\' tudvalevően

állati bőr. Az eljárásról s a rá
dióaktiv szén szerepéről azon-

.ban feltehetően hikerült kielé
gítő fogalomhoz jutnunk.

•

Kinek ne jutott volna már
eszébe, vajjon mennyi ideje van
hátra ezen a földön' Mikes Ke
lemenuel szólva: meddig tart a
kenyérrakás. amely számunkra
rendeltetett' Van ugyan az élet
nek egy szakasza, jobbára a 20
és 45 év között, amikor nem
igen gondolunk erre, de azután
minél idősebb lesz az ember,
annál sűrűbben merül fel előtte

a kérdés. Szerencse, hogy biz
tos választ senkitől sem várha
tunk. Ha csak nem szenvedünk
olyan betegségben, amelynek
végzetes lefolyását több-keve
sebb pontossággal ismeri a tu
domány, az elmúlás időpontja
még öreg korunkban is jóté
kony titok.

Valami valószínűséget azon
ban mégis felfed a statisztika,
amelynek az egészségügyi intéz
mények és különösen az életbiz
tosító társaságok adatfelvételei
egyre terjedelmesebb ssámítáai
alapot nyujtanak. Paul D. Gr~
en a szerzője egy ilyenirányá.
újabb dolgozatnak, amely a mi
nap került a kezembe. A szerzö
amerikai megfigyelésekből ln
dul ki és az ottani viszonyokat
tartja szem előtt, úgy hiszem
azonban, hogy megállapításait,
amennyiben helytállók, általá
nosságban is alkalmazhatjuk.

Köztudomású, hogy az átlagos
életkor a mult század vége óta
valamennyi művelt országban
lényegesen meghosszabbodott.
Az Egyeaűlt Allamokban ma 68
év a férfiaknál és 71 év a nők
nél, ami csaknem kétszer any
nyi, m int 1880-ban. Ha tehát
egyformán jó egészségi állapo
tot tételezünk fel, az általában
várható élettartam mindezideig
annál nagyobb, minél később
született az ember. Green erre
vonatkozóan a következő tábl-i
zattal szolgál:
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Szllletcl6i 6V Férfiak Nők

év év
1886-1900 35-40 37-42

év hó év hó
1901-1904 46 6 48 8
1905-1908 48 8 51 5
1909-1912 50 7 54 4
1913--1916 51 8 56 6
1917-1920 52 6 58 5
1921-1m 59 2 61 10
1925-1928 59 5 62 6
1929-1932 59 10 63 2
1933-1936 60 6 64 5

A táblázat 1952-ig megy, mi
kor is a férfiak 65 évet és 11
hónapot, a nők 71 évet és 6 hó
napot remélhetnek. a közbenső

adatokat azonban - tekintet
tel a következőkre - nyugod
tan mellőzhetjük, Eszerint te
hát, hogy mindig konkrét pél
dával is éljünk, Erzsébetnek,
aki 1910-ben született, valőszi

nűsége van arra, hogy 54 éves
és 4 hónapos kora előtt nem fog
meghalni.

Eze·k az életkilátások azon
han, amelyek a születés időpont.

jában állottak fenn, mind '1 fi
vekednek az elért évek előhala

dásával, és pedig a következő

táblázatban foglaltak szerint:
EIBrt életkor :É1ookilá'tis többlete
1-10 év 1 év

10-15 év 2 év
16--20 év 3 év
21~0 év 4 év
31--40 év 5 év
41-50 év 6 év
51--55 év 8 év
56~5 év 9 év

Erzsébet mo ..t 44 éves, a több
let 6 esztendő, remélheti tehát,
hogy 60 év 4 hónapig fog élni.
. A második világháború óta
felfedezett új gyógyszerek és
gyógyító eljárások sok vesze
delmes betegség leküzdését tet
ték lehetövé. Green adatai sze
r-int 6 hónappal vehetjük hosz
szabbra életünket minden esz-
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tendő után, amelyet 1946 óta töl
töttünk el. Erzsébet életkilátása
tehát 3 év hozzáadásával 63 év
4 hÓDjl.pra emelkedik.

Ezek voltak az egyetemes
alaptényezők, amelyek után ra
térhetünk a személyes ténye
zőkre. Ilyen mindenekelőtt a
családi állapot. Házasemberek
általában tovább élnek, mint a
nőtlenek, illetve hajadonok. A
statisztikai felvételek azt mu
tatják, hogy aki elmult 25 éves
é& nem házasodott meg, az az
óta eltelt minden 10 év után
1 évet vonhat le életkilátásából.
Aki viszont megházasodott, az
minden 10 év után nem keve
sebb, mint 5 évet adhat hozzá.
Erzsébet 22 éve él házasságban,
ami után a többlet 11 év; kilá
tása van tehát arra, hogy 74
év 4 hónapig fog élni.

Nem közömbös természetesen
a foglalkozás. Mef','lepő, hogv
Amerikában a lalkészek élettar
tama egy évvel rövidebb, mint
az átlagé. Az orvosok is hama
rabb halnak meg, mint az álta
luk gondozott embertársaik.
Lelkészeknek é& orvosoknak 4
hónaptól 1 évig terjedő időt kell
levonniok életkilátásukból. asze
rint, hogy milyen mártékben
érzik igénybevettnek magukat.
Oktatók, ügyvédek, tisztviselők,
egészségügyi alkalmazottak vi
szont általában 3 évet számít
hatnak hozzá. Ipari munkások
nak, akik már 1940 előtt is dol
goztak, az addig uralkodott
munkaviszonvok miatt munká
ban töltött minden 5 évük
u tán 1 évet kell levonniok. A
mezőgazdaságban dolgozók át
lag 2 év többletet érnek el egész
ségesebb életkörülményeik foly
tán. Erzsébet tisztviselő, életki
látása tehát további 3 év hoz
záadásával 17 év 4 hónapra bő
vül.

A falusi lakosság élettartama
hosszabb, mint a nagyvároaié.



Green számítása szerint azok a
Hem mezőgazdasági foglalkozá
súak, akik falun laknak, 4 év
vel növelhetik életkilátásukat, a
nagyvárosi embereknek viszout
2 évet kell levonniok. Erzsébet
nagyvúrosban lakik és dolgo
zik, életkilátása tehát 75 év 3
hónapra csökken.

Kimondottan jólétben élő em
berek hamarabb halnak meg a
rendesnél, mert kelleténél töb
bet esznek él'> isznak, kevesebbet
alszanak és bizonyos betegsé.
gekre különösen hajlamosak.
Kimondottan rossz viszonyok
között élő emberek il'> hamarabb
halnak meg, mert a silány táp
lálkozás és a meg nem felelő
Jakásviszonyok nagy fokban
gyöngítik ellenállásukat a be
tegségekkel szemben. Mindkét
csoportban - írja Green - át
lag 4 évvel vehetjük rövidebbre
az élettartamot. Minthogy Er~
zsébet egyik csoportba sem tar
tozik, életkilátása változatlan
marad. -,
Kitűnik a statisztikai adatok

ból, hogyatestesebb férfiak 50
%-a, a nők 47%-a idő előtt hal
meg. A fokozott zsírlerakódás
ugyanis magas vérnyomást,
sz ívbetogséget, cukrosodást, epe
bántalmakat vált ki s elősegíti
a rákosodást is. Normálisnak
azt a testsúlyt tekintjük, amely
kilókban megfelel a testmagas
ság egy méteren felüli centimé
tereinek. Aki elmult már 40 éves
- mondja Green -, vonjon le
a testsúly minden 3 kiló ia után
1-1 esztendőt. Erzsébet 165 cen
timéter magas, testsúlya 71 kiló,
életkilátása így 2 esztendő levo
násával 73 év 4 hónapra csök
ken.
Kedvezőtlenül befolyásolja az

élettartamot az alkoholizmus is.
Cukrosodás, magas vérnyomás,
májbaj, ideggyulladás és kösz
vény az italos emberek megsze
kotL~~ségei. Amellett szer-

vezetük nehezebben áll ellent II
lázas betegségeknek, főleg a tü
dőgyulladásnak. Megrögzött al
koholizmus áltag 10 évvel, erős
italfogyasztás átlag 5 évvel rö
viditi meg az életet. Annál, aki

'csak alkalmilag fogyaszt ml~
gyobb mennyiségű szeszt, észre
vehető eltérést az átlagtól nem
úllaníthatunk meg.

Erdekés Greennek az a közlé
se, hogy a szokványos kedély
állapot is nagyban befolyásolja
az élet tartamát. Aki általában
rosszkedvű és sőtétlátó, aki 80
kat zsémbelődik és idegeskedik,
az hamarabb és könnyebben
esik áldozatul olyan testi és lel
ki zavaroknak, amelyek meg
rövidítik az életet. Az ilyen em
ber átlag 5 évvel előbb fejdzi
be földi vándorlását, Az vi
szont, 'aki nyugodt és derűs ke
déllyel dicsekedhetik, az átlag
nál 5 évvel hosszabb életre szá
míthat. Erzsébet éppen eléggé
házsártos ; életkilátása már csak
68 év 4 hónap. .

Nem közömbösek végül a csa
ládi viszonyok sem, amelyek
közt az ember született, Angol
statisztikusok figyelték meg,
hogya sokgyermekes családok
gyermekei, ha már felnőtti3k,
tovább élnek az átlagnál, s ezek
közül is azok élnek legtovább,
akik a szülők házasságának ne
gyedik és nyolcadik éve közt
szűlettek. Utóbbiak 2 év többle
tet remélhetnek. Az egyetlen
gyermekek életkilátása viszont
2 évvel kevesebb az átlagnál.
Erzsébet egyetlen gyermek volt,
így tehát végeredményben 66 év
és 4 hónap az az. idő, amelyet
remélhet.

Green dolgozatát természete
sen csak általános eligazításnak
tekinthetjük ebben a kérdésben.
Ahhoz ugyanis, hogy az efajta
számítgatásoknak komoly elmé
leti értékük is legyen, az adat
felvételeket a tárgyaltakon ld-
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vili sok egyéb mozzanatra is ki
kellene terjeszteni. Gyakorlati
szempontból azonban nyilván
elegendő az eddigi terület is.
Bizonyság erre, hogy az életbiz
tosító társaságok ilyesféle szá
mítások alapján állapítják meg
általános díjtételeiket s nyujta
nak azokból személyi engedmé
nyeket.

*

"A zenének két célja van; elő
ször az, hog'y gyönyörködtesse
az érzéket, amit az összhangza
tos dallam édességével ér el,
másodszor az, hogy érzelmeket
keltsen, vagy felszítsa a szenve
délyt." Bár ez a meghatározás
még a XVIII. században szüle
tett - írj,a Anthon.y Milner a
Tabletben -, a legtöbben alig
hanem egyetértünk vele. Ha
azonban azt kérnék tőlünk, hogy
magyarázsuk meg, mi módon
jut el a zene ezekhez az eredmé
nyekhez, minden bizcnnval
mélyrehatő különbségek adód
nának köztünk már az alapve
tő pontokban is. Mert mi az a
zenei "impulzns", amit lökés
nek, indításnak, vagy ösztdnzés
nek is Iordíthatunk'l Hogyan
érinti a zene a képzeletett Mí
ként hallgatjuk vagy kellene
hallgatnunk a zenét'[ 8 amíg a
multban - mutat rá Milner 
mindezek a- kérdések csupán
akadémikus érdekűek voltak,
ma nagyon is életközelbe kerül
tek. A jelenkori zene alakulása
ugyanis, s mellette annak meg
növekedése, amit "tömeghallga
tőságnak" nevezünk, olyan gyö
keresen megváltoztatta azt a
szerepet, amelyet a zene. visz
kuIturánkban, hogy némelyek
előtt már úgy tűnik fel, mint
ha magának a zenének termé
szete is módosult volna. 8 a
felvetett kérdések senkit nem
gyötörnek annyira. mint éppen
a zeneszerzőt. Ha becsületes

művész, akkor mindenekelőtt

önmagában keU tisztáznia: ki
nek és mivégből dolgozik, majd
ha megtörtént, felelnie keU er
re: mij, akar közölni a zene út
ján s mit fog abból kiérteni a
hallgató1

Nagyjában így fest a háttér,
amely miatt Milner kiemelkedő

jelentőséget tulajdonít két új
zenetudományi műnek, Az egyi
ket Roger Sessions írta a zenei
élményről, különválasztva e
szempontból a szerzőt, az elő

adót és a hallgatót. A másik,
amely a, zene és a képzelet vi
szonyáról szól, Aaron Copland
tollából jelent meg, aki a Har
vard-egyetemen tartott előadá
sait fog-lalta össze.

Copland alapvető tétele, hogy
"a szabadon szárnyaló képzelet
a veleje mindenféle életteljes
zene-alkotásnak és zene-hallga.
tásnak", s kijelenti: "A hallga
táshoz is tehetség kell s mint
minden más tehetséget vagy
lelki adományt, ezt ds különbö
ző mértékben birtokoljuk." Ses
sions viszont "a zenei élmény
egységét" hangsúlyozza. "A
szerzőt, az előadót és a hallga
tót - úgymond - akként te
kinthetjük, mint zenéhez való
viszony három tipusát vagy fo
kozatát. A zenei élmény lénye
gileg oszthatatlan, akár az al
kotás hevében ölt testet, mint a
szerzőnél, akár a már olkészült
zenébe foglaltak újbóli megje
lenítésében, ami tényleges az
előadónál és képzeletbeli a hall
gatónál." Sessions szerint a ,!,e
ne nyersanyaga nem annvrra
hang-ok és ritmusok, mint a
tényleges és képzeletbeli mozrrá
sok és taglejtések emberi tényei.
Egy zenei frázis "az a zenei
rész, amelynek, képletesen
mondva, egyetlen lélekzetre kell
elhanzznía". Az a hujlnm
ugyanis, hogy dallamos ha 11

got hallassunk. megvan mind-



annyiunkban, s nyilván hozzá
kapcsolódik a lélekzés élettani
tényéhez. Melódia iránt való
érzékünk is nagyrészt ebből a
forrásból ered. Ez az oka an
nak, hogy a zene nemcsak
azokra hat, akiknek "zenei hal
lásuk" van, hanern általában
mindenkire.

FigyelemreméItónak találja
Milner a két esztétikus arra vo
natkozó fejtegetéseit, hogy mí
kor beszélhetünk jó előadásról.

"Ha szem előtt tartom azt az
egyszerű tényt, - írja Sessions
- ,hogy a zene mozgásból áll,
amit merész hasonlattal belső
taglejtésnek is nevezhetnénk,
akkor az előadó művész az, aki
nek konkrét formába kell önte
nie a mozgást és taglej tést,
úgy amin t azok a szerző kép
zeletében végbementek. Eköz
ben elkerülhetetlen, hogy erre
a konkrét formára az előadó
személyisége is rá ne nyomja
bélyegét. S minél igazábban
képes az előadó arra, hogy fl

. saját ritmus- és mozgás- érzé
seit belevigye a zenébe, annál
életteljesebb lesz az előadás,

Magától értetődik természete
sen, hogy közben hűnek kell
maradnia a szerző szándékaihoz
is." Copland véleménye ez:
"Semmi sem unalmas-abb, rnint
egy pusztán jól lejátszott elő

adás, jól lejátszott abban az ér
telemben. hogy azon kívül, ami
re az előadó vagy előadók lel
kiismeretesen felkészültek, sem
mi történést sem várhatunk. Ez
már elrontotta nem egy gondos
és kifogástalan előadás minden
örömét. Mintha a művész az
előadás alatt megszünt volna
hallgatni önmagát s egyszerűen

csak kötelességét végezné, nem
pedig darabot játszanék. Az
igazság az, hogy ha a zene hal
lása nem elsősorban magát a
művészt kavarja fel, akkor nem

valószínű, hogya hallgatóságnt
megmozgassa."

Ami napjaink zenei életét il
leti, Copland kifogásolja, hogy
a hangversenyeken mindinkább
eluraIkodnak a régi szerzemé
nyek. Sessions viszont, - úgy
gondolom - helyesen mutat rá
arre, hogy a "jelenkori zene"
tartalmát nem szűkíthetjük le
kizárólag a ma készült zenére,
hanem idetartozik mindaz a ze
ne, amelyet a mai közönség
megért és szívesen fogad. Ma
például sokkal többet játsszák
Haydn és Mozart, Berlioz é!>
Verdi műveit, mint 25 évvel ez
előtt. "A művészd értékek meg
maradnak - írja Sessinns - s
végső elemzésben azonosak az
emberi értékekkel. Azt kell kér
nünk a művésztől, amit az em
beri lényektől általában ké
rünk, s olyan értékekre irányí
tanunk őt, amelyek egyeteme
sen fontosak. Világos persze,
hogy a művészetet csak a vá
ratlan meglátások és eszközök
viszik előbbre, ezeknek értéké
ről. azonban a megjelenés pilla
natában teljes érvényességgel
aligha dönthetünk."

A zene valamit nyilván kife
jez, a nyelvnek egy fajtája, de ez
a valami, amit kifejt, több-e va
lamivel, mint maga a zene'
Emóciót fejez-e ki a zene, vagy
csupán emóciót ébreszt a hall
gatóbanl - teszi fel a kérdést
Milner. Kielégítő választ sze
r-inte csak a zenei élmény fo
galmaival adhatunk. Idézi er
re egy neves modern zeneszer
ző, William Sehumann sorait
is: "Az első követelmény min
den művésszel szemben a zene
területén. hogy virtuóz. zene
hallgató legyen." S. minél in
kább törekszünk mi is erre 
fejezi be Milner --.-:, annál job
ban megértjük, hogy mi fl ze
neművészet.
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A KIS ÚT
Nem vagyok tisztában az elmélkedés haszn4val. Mert elhiszet"1f

ugyan, hogy enélkül haladás az imaéletben nincs, de azt is ta
oasztolom, hogy az én életemben édes kevés hasznát látom. Cso
dálom a Seent I gnác-i pszichológiát, de nálam hatástalan marad.
Tisztelettel követem lelkiatyám tanácsait, de att6l félek, hogy az
elmélkedést hatásosabbnak gondolja. Én úgy érzem, hogy előbb
utóbb teljesen hiába elmélkedném-•

I. Az elmélkedéssikertelensé- erényeit, különféle helyzetekben
gének az oka legtöbbször az el- való magatartását, él', próbálja
szánt komolyság és kitartás hi- meg saját magatartását össze
ánya, Azért mindenekelőtt eb- vetni ezzel. Közben legyen türe
ből a szempontból kell magun- lemmel önmaga iránt és gon
kat megfigyelnünk. Az ernber dol.ia meg sokszor, hogy Isten
ugyanis igen ravasz ügyvédje az erőfeszítést kívánja tőlünk,
önmagának. Az elmélkedésben nem a sikert.
kezdő nagyon hamarosan úgy II. Vannak, akik nem kedvel-
találja, hogyamegszokott mód, vén ezeket a rendszeres témájú
szer nagyon bonyolult, nem is elmélkedéseket, arról próbálnak
lehet minden alkalommal végig'- elmélkedni, ami éppen eszükbe
venni pontjait - elkezd önké- jut. Némelyek az Evangélium
nyesen rövidíteni él', nem .1<1- történetein, mások a Hegyi Be
gyon hosszú idő múlva meg is széden, mások a hét Iőbűnön

elégeli az elmélkedést. Nem, stb. elmélkednek. Van, aki az
ilyen gyorsan nem lehet végezni önmegtagadás szerétetén a bűn

evvel, nem tízszer, hússzor, ha- bánat szellemén elmélkedik,
nem rendszeresen, állandóan, vagy egyes erényeket eIUel ki
hosszú éveken át kell "tanulni" (például a pontosságot) és. azt
az elmélkedést. Nézzen csak teszi napi : elmélkedésének tár
szembe a szokott emberi fogvat- g-yául. Ez mind lehet nagyon jó
kozásokkal, bűnökkel, szerivedé- if>, de magában foglalja azt a
ly ekkel. Ha ezekkel kapcsolat- veszélyt, hogy az em ber mindig
ban van még a lelkében rende- ujra csak megszokott, általános
zetlenség. ne mondjon le akkor témákat vesz fel, olyanokat,
erről az évszázadokon keresztül amelyek úgyis megfelelnek neki
jól bevált önnevelési eszközről, és közel állanak hozzá.
amit elmélkedésnek hívnak. EI- III. Akinek van alkalmas lelki
mélkedjék az ember végső cél- vezetője, és aki éveken keresz
járól - a lelki élet eszközeiről tül bersületesen megíett min
-- a keresztény ember állapot- dent, hog'y gyakorolja az értel-
beli (állásbeli) kötelessógeiről, rni elmélkedést, és mégis, ~
és Istennek irántunk tanúsított évek rmrnkája után is úg-y ér
jóságúról. Szent Pál és Szent zi, hogy ar. eddigi módszerei
.1 ános ezekről prédikáltak az mellett "üresen forogonak kere
újonnan megfért pogányoknak, kei", az talán lelkiatyjának
akik kezdők voltak a lelki élet- meg-kérdezése után csakugyan
ben. Ezek után ig-yekezzék el- áttérhet az elméll,edésnek e~y
mélkedés útján jobban mesris- egyszerűbb és lényegében jobb
merni az Úr Jézus egvéniségét, alakjára, amelyet Bossuet etW-

A7. elm élkodósrö! már tühh ÍO'.brn szólot.t unk a Kis út keretóleu.
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szerű elmélkedésnek, Szent Te
rézia elmerülő elmélkedésnek
nevez. Bossuet szarint az a lé
lek, aki kitart az okoskodó el
mélkedésben való önmegtagadás
és összeszedettség gyakorlatá
ban, jutalmul elnyeri Istentől

-ennek az egyszerű elmélkedés
nek kegyelmét. Aki sehogysem
jut előbbre az "oko"kodó" el
mélkedéssel, sokszor nagy hasz
not húz ebből az Istent szemlé
lő, egyszerű módszerbőI.

A módszer valóban egyszerű:
nézni kell az Istent és szeretni.
Bossuet ezt írja: "Szokjunk
hozzá, hogy lelkünket az Úris_
tenre, az Úr Jézusra vetett egy
szerű, szerető tekintettel táplál
juk o " legyen a lelkünk egy
szerű, tisztelettudó és figyel
mes, hogy egyre jobban közelít
sen Istenhez". Sokan vannak,
akik birtokában vannak már
ennek az elmélkedési formának
és nem is tudják, amint nem
tudott róla az a szerzetes atya
sem, aki élete vége felé már
nem is "végzett elmélkedést", de
akármikor léptek be hozzá, lelki
örömben Isten szeretetében bol
-dogan elmerülve találták. Van,
akinél ezt az elmerülési folya
matot az indítja meg, ha a
szentsézházra, a feszületre,
vagy valamely szeritképre néz,
Az ars-i plébános szerint: "Ah·
'hoz, hogy jól imádkozzunk, nem
kell sokat beszélni. Tudjuk,
hogy ő ott van a szentségház
ban, átadjuk neki a szívünket,
örvendünk szent jelenlétének. Ez
a legjobb imádság." Akinek
élénkebb képzelőtehetsége van,
ilyen külső elindítóra sem szo
rul, Egyszerűen elképzel vala
mely evangéliumi jelenetet és
annál időz. "Szeretett engem és

önmagát adta értem" mondogat
ja magában.

Eljön az idő, amikor elég né~
hány pillanat és máris könnye
dén fakadnak bennünk a leg
szentebb érzelmek. A lelki élet
igazságai, ha már hosszú ideig
elmélkedtünk róluk, lassanként
olyan világosak és biztosak
lesznek, mint általában az alap
vető igazságok. A "M~atYánk"
jelentőségének felfogása eleinte
sok megfontolást kívánt, de ké
sőbb egy szempillantásra oly
gazdagnak tiínik, hogy szivesen
időzünk mellette, mert élvezni
akarjuk minden édességát.

Vagy: mennyi elmerülési al
kalmat adnak az ilyen rövid
gondolatok: "Szeretlek Istenem,
mert magad vagy a jóság." "Te
vagy az én uram,azért enge
delmeskedni akarok Neked," -
,,'l'e vagy az én Pásztorom,
azért követni akarlak" - "Te
vagy az én orvosom, bízom
Benned" - "Te vagy az én Meg
váltőm. áldlak és csatlakozom
Hozzád" - "Te vagy leghűsége
sebb barátom, ezért mindenkinél
jobban szeretlek."

E-zek az apró gondolatok fel-
o R'yujtják bennünk fl szerotetet

és a szeretetnek érdekes kivált
sága, hogy ha akarunk szeretní,
már szeretünk is.

A kezdő talán elcsodálkozik az
elmélkedésnek iJyen egyszerű
formáján. De aki otthonos a lel
ki életben, az tanúsíthatja., hogy
a szerétet nélkül nincs jámbor
ság, viszont a szeretetnek van
ereje hozzá, hogy különösebb
értelmi megfontolások nélkül is
Isten szerínt formálja azt a lel
ket, amely a szerotetet felgyuj
totta és életben tartja magában.

O.

205



NAPLÖ
FRANZ KAFKA 1883-ban született Prágában és 1924-ben halt

meg Bécs mellett a kierlingi tüdöszanatőriumban.Életében csak
kevés műve jelent meg; nagy regényei (Amerika, Der Prozess,
Das Schloss) csak halála után láttak napvilágot s emelték a sze
rény, beteges, testi és lelki bajokkal küszködő prágai biztosítási
tisztviselőt a modern világirodalom legérdekesebb alakjai közé.

Amióta összes művei között, egykori barátja, Max Brod ki
adta Kafka naplójegyzeteit is (Tagebücher), eléggé belelátunk
ebbe a gyötrődő, tragikus lélekbe. Sok kínt, szenvedést, kisebb
ségérzést keltett benne gyönge testalkata és túlérzékeny idegzete;
a Napló tele van erre vonatkozó megjegyzésekkel, panaszokkal
állandó álmatlanságai, gyötrelmes főfájásai miatt; sok fájdalmat
okozott neki képtelensége arra, hogy beleilleszkedjék az életbe,
környezetébe, családjába, egyáltalán a társadalombaj de a leg
több vívódást talán a szüleihez, főként apjához való viszonya és
a házasság problémája jelentette számára. Ami az elsőt, az apa
komplexust illeti - (mert oly jellegzetesen lélektani eset, hogv
bízvást jelölhetjük ezzel a szakszerű kifejezéssel) - 'az apa ke
ményen s vadul megdolgozott azért a társadalmi helyzetért, ame
lyet végülis elért; a nagyapa még faluról falura vándorló zsidó
kereskedő volt s gyerekkorában sokszor fiának -- Franz Kafka
apjának - kellett télben-fagyban a kordét húznia; amit azt-i»
nem if, mulasztott el időnkint a fia figyelmébe ajánlani. Kafka
állandóan az, apja iránti gyűlölettel küzdött, és nem csupán az
apai intelmek által keltett "ressentiment"-ból. A kettejük prob
lémája sokkal bonyolultabb. A Napló följegyzései mellett első
sorban Kafkának egy apjához írt hosszú - (elküldetlen) - levele,
melyej, utóbb Max Brod közőlt, világít rá ellentétüknek mondhat
nók ;,vallási" hátterére. Ebbena levélben Franz részletesen elemzi
gyerekkora vallási élményeit. Apja még ragaszkodott a forma
ságokhoz - írja -, de nyilván látszott, hogya híven megőrzött
formák mögött már semmiféle valóság nincsen. Franz Kafkát
azok az órák távolították el már igen korán a zsidó vallástól,
amelyeket apja mellett a zsinagógában töltött. Eltávolították, de
nem adtak helyette semmit; az a lélektani magány, melybe seb
zett érzékenységénél fogva, kellő alkalmazkodó képesség híjjún
szorult, mihamar nyomasztó egzisztenciális magánnyá súlvoso
dott Kafka körül, ahogyan írásai - szinte kivétel nélkül vala
mennyi - tanúskodnak róla.

A magány föloldását jelenthette volna a házasság, de erre
Kafka sosem tudta rászánni magát. A Napló följegyzéseiben nyo
mon követhetjük töprengéseit, habozásait, mindaddig, míg 1917
ben elhatalmasodó tüdőbaja véglegesen tagadó választ nem ad
fájdalmas problémájára. Az irodalom pedig, amelyre egész életét
föltette, sem megbékélést, sem föloldódást nem nyujtott neki. Kín
lódva, gátlásokkal és testi gyöngeség-eivel birkózva dolg-ozott, "
legtöbb műve befejezetlen maradt. "Sorsom - írja a Naplóban
1914-ben -, az irodalom felől tekintve ig-en egyszerű. AlomE>zerű
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benső életem ábrázolására irányuló törekvésem minden egyebet
mellékessé tett számomra, de rettenetesen megkeseredett s egyre
jobban megkeseredik. Más pedig soha nem békíthet meg. Csakhogy
ehhez az ábrázoláshoz teljesen kiszámíthatatlan az erőm. Lehet,
hogy mégegyszer elfog, de lehet, hogy örökre eltűnt. Eletkörül
ményeim - (gyűlölt hivatala) - egyáltalán nem kedveznek neki.
Igy ingadozom; folyton a hegy csúcsa körül csapongok, de meg
maradni egy percig sem tudok a csúcson. Mlás is ingadozik, de
kedvezőbb vidéken és megbízhatóbb erővel; már-már lezuhan, de
fölfogja a társa, aki éppen azért jár mellette, hogy fölfogja. }O~n
azonban egyre csak ott fönn ingadozom, és sajnos nem jön a ha
lál, csak a haldoklás kínjait érzem örökké". Talán még megdöb
bentőbben érzékelteti ennek a gyötrött életnek a keserűségét ez a
halála előtt három évvel kelt jegyzet: "Aki nem tud élőn meg
birkózni életével, annak eg-yik karjára ahhoz van szüksége, hogy
egy kissé elhárítsa sorsa fölül a kétségbeesést, ami nagyon töké
letlenül sikerül; a másik kezével közben begyüjtheti, amit a ro
mok alatt talál, mert többet és mást talál ott, mint mások, hiszen
életében halott, s holtában ő az, aki valójában mindent túlél.
Mindennél azonban föltételezendő, hogy a kétségbeeséesel vívott
harchoz nincs szüksége mind a két kezére, sőt többre, mint 'ahány
van".

Ennek a küzdelemnek a termékei és tükrei, sőt harcterei
Franz Kafka regényei. Metafizikai regények; legjellemzőbbenaz

"A kastély", mely lényegében nem más, mint az istenkeresés vagy
üdvösségkeresés regénye. Hőse - és általában Kafka hősei - egy
pillanatban eljutnak arra a senkiföldjére, ahol már csak egyetlen
probléma van: az üdvösségé. A regény szimbolikus módon az em
ber harcát ábrázolja az üdvösségért, az értelemért, végleges he
lyéért a metafizikai világrendben. Kafka szemlélete és élménye
sok tekintetben rokon az egziszteneializmuséval - .de nem a
Sartre-félével! - s főként az egzisztenciálizmus egyik őséével, a
dán filozófus Kiergkegaardéval.

Természetes, hogy ebben a keresésben Kafka mutat bizonyos
rokonságokat a katolicizmussal is, illetve egyes katolikus voná
sokkal. De ez a nagy hontalan mindvégig hontalan maradt: a
zsidóságból kíszakadt, de nem jutott el a kereszténységig; meta
fizikai drámájából nem lett kegyelmi dráma. Vflága - bármily
paradoxul hangzik is - olyasmi, mint egy katolikus világ lenne
kegyelem nélkül, (ha egyáltalán lehetne olyan katolikus világ).
Kafka világa valóban "senkiföldje", ó- és újszövetség között; az
a végtelen, nyomasztó, havas vagy sivatag, irgalmatlan létmagá
nyú táj, amelyet a "Das Schloss" havas faluja, vagy ees >. "A
kasténv't-hoz mintegy váalat-kísérletnek tekinthető - töredéké
ben (Erinnerung an die Kaldabahn) a határtalan síkság szimbo
Iizál,

A számunkban közölt aforizmák 1917-19-ből valók. Kafka
"Meditationen" és "Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung
und den wahren Weg" címmel írta, gyüjtötte egybe őket; egy ré
szük eredetileg naplójegyzet volt s csak utóbb írta ki őket onnét.
Tudtunkkal Franz Kafkának ezek első magyarul megjelenő írásai.

. (1'.OY.)
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JlfADAGASZKAR POSPöKEI ÉS A MADAGASZKARIAK
SZABADSÁGA. Madagaszkár püspökei néhány héttel ezelőtt kon
ferenciát tartottak Tananarivóban és közös nyilatkozatof adtak
ld. Fölszólították a híveket a hierarchiához való ragaszkodásra,
a halottak kultuszának keresztény lelkiséggel való átitatására s a
keresztény erkölcsi követelményekre a munkaviszonyok terüle/én;
majd rátértek Mada.fJaszkár 'függetlenségének problémájára. "Át.
hatva attól a vá.fJytól - mondják -, ho.qy minden egyes alka·
lommai megfeleljünk a keresztények valóságos kérdéseire, és tud.
na, hogy igen sokan teszik föl a kérdést, jogosak-e a hazríjnk
fü,ygetlenségére irányuló törekvéseik, fontosnak tartjuk, hogy i8
mételten hangsúlyozzuk a következő elveket:

Az Egyház nem politikai hatalom, nem az a föladata, hOllY
ezt vagy amazt a kormányformál szorqalmozza, 1)agy döntsön
afelől, képes-e egy nép magamagát kormányozni, vagy nem, és
semmiféle köz1)éleménJj 1JUgJJ erő nem kapcsolja a hatalomhoz, és
ahhoz kapcsolódni nem is kíván. Szabad akar lenni és maradni,
egyedül azzal ioalalkoeva, hogy evangéliumi kiildeiését hordozza,
teljes tisztaságában. bármiluenek legyenek is a körülmények ~
ez a magatartása bármily kevés meetérésre találion s bármil;/)
támadásokat keltsen is.

A« Egyház for1"Ó kí1)ánsága, hogy mind az egyes emberek,
mind a népek egyre na,qyobb .fólét felé haladjanak s egyre telje
sebben vállalják a rájuk háruló felelősségeket - hiszen az ember
nagysága abban rejlik, hogy szabad és felelős - s a politikai
szabadság egyike az alapvető ezabadsáaokmak és felelősségelf,

nek. Nélküle szűkölködni a fejlődés beieiezetlenséoének: jele, és
csak időleges állapot lehet. Ezért az Egyház, a terméseetioaaol
egybehangzóan, elismeri a népek .fogát arra, hogy önmagukat kor.
mányozzák; és nem is szorítkozik csupán az elv hanooztatdsdra:
az a lelki szabadság, amit a keresziénu hívő számára biztosít.
egyilee a leghatékonyabb eszközöknek az emberi nagykorúság el
érésére; azzal pedig, hogy fölhívja a figyelmet az emberi méltó
ság nagyságára és az abból folyó kötelességekre, valóságosan
közreműködik az emberek közötti viszony megjobbításában. Mind
ezekből következik, hogyelismerjük a madaaasekárí. nép függ·!t
lenségi vágyának és minden e fÜfl.Qetlenség elérésére irányuló
konstruktív törekvés4nek jogoS'S'ágát".

Befejezésül a nyilatkozat hangsúlyozza a keresztény seeretet
követelményeit; bátorító szavakat intéz a Franciaországban élő
madagaszkári családok és tanulók egyházközségéhez, és fölszó.
lítja aJtíveket a Mária-év buzgó megünneplésére.

Ez a nyilatkozat, meg a fianarantsoai "Fény" című lapnak a
politikai foglyok szabadonbocsátását sürgető cikke éles kri/ikát
váltott ki egyes olyan körökhöz közelálló lapokban, amelyek a
gyarmati hatalom változatlan fönntartásának szükségességét' vall
ják, "olyan okokból - mondja egyik kommentátoruk - amelyeket
éppenséggel nem lehet szellemi-lelki terméseetűekmek nevezni".
Különösen hevesen támadták Job Rajaobelina pátert, aki az 1947.-i
fölkelés politikai elítélt jeinek amnesztiáját kívánta.

Az említett "FénJj" című lap határozottan visS'zautasífja r!Zt!.
ket 'a támadásokat, Az amnesztia - hangsúlyozza - nemcsak
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emberséges és nagylelkű dolog volna, hanem bölcs lépés is, és
Raiaobelina páter, amikor síkraszállt a politikai foglyok szaba
donbocsátásáért, nemcsak az emberséaessétmek adott hanoot, ha
nem a keresztény lelkiismeretnek is. (8 eljárása annál példásabb.
minthogy édesapja éppen az 1947.-i fölkelés küzdelmeiben vesz
tette életét). Ami pedig a madagaszkári püspöki kar nyilatkozatát
illeti, a "Fény" megrója a támadókat, amiért teljesen hiányzik
belőlük az a tisztelet, de az a figyelem is, amelue! egy ilyen ok
mány nemcsak megérdemel, hanem meg is követel.· A püspökök
egyébként - jegyzi meg a lap a nyilatkozat megfelelő részeit
idézve - a függetlenség elvére vonatkozólag semmi olyasmit nem
mondtak, ami ne a természetjog legelemibb kifejezése volna". (cr.)

AZ ÉLö SZENT öREG. Van-e mondanivaló.ia születése után
hétszáz esztendővel a kései utód számára a magyar irodalom
szent öregének. Virág Benedeknek, kinek papos arca oly szelíden
tekint ránk kortársai körébőU Van-e verseiben olvasmí, amit
nemcsak az irodalomtörténész olvashat érdeklődéssel, hanem az
egyszerű olvasó is' "Népszerűsége a maga korában igen nagy
volt"- tanultuk -, költészetét azokban elhomályosította Berzsenyié.
elhalványította az izlésváltozás"... Igen, Virág Benedek úg-y él
emlékünkben, minj a "classicus" költő mintaképe; az ódaköltő,
akit felülmúlt és időszerűt1enné tett a tanítvány. .

Az ódaköltő Virág valóban sokban a multé. Különösen azok
ban az ódáiban, melyekben a kor előkelőségeit énekli meg. Bzek
ben valóban csak a kortárshoz szól: a kor műfaja volt a hízelgő

óda, nemcsak a folyóiratokat és könyveket öntötte el a sokféle
"emlékezés", ünnepi alkalmakra írott magasztalás, hanem röp
Iratok tömegében is végighömpölygött az olvasnitudó Magyaror
szágon. Virág alapjában bírálattal nézte ezt a hízelgésáradatot.
Kedves figurájával, a maradiságót megtestesítő Pontyival mon
datja el egyik költői levelében:

Im mások mi magas s czifrázott szókkal imádják
A' pátrónusokat! fel-felvetik és le-lerántják,
Csaknem szűk nekik a föld s ég!

Mint eszközt fogadta el a dícséretet, hogy rajta keresztül intsen.
buzdítson, bátorítsa ne csak azokat, akikhez szólt, hanem má
sokat is.

Van néhány megragadóan szép ódája: "Béke&sé~óhajtás"
ának ott a helye a mindig élő magyar versek könyvében; "Vi
gasztaló"-ja a horáciusi középszer egyik legmegragadóbb magyar
megfogalmazása, És az "itt élned kell" törvénye is:

Mit futunk másmás nap alá' Ki volt az, _
Honnyá hagytával ki magát magában

Tudta kerülni'

'ö a -Duna első nagy szerelmese a magyar irodalomban. Nem tud
'betelni a hömpölygő folyam életével, szinte állandóan ott- zúg az
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verseiben. "Tavaszkori"-ja a kor legszebb költeményei közé tar
tozik:

A' kemény télnek hava már eloszlott
Visszetért a víg Zephyrus Dunánkra,
S gyenge szárnyakkal röpős a hajósnak

Tárt kebelében.

Nem ezeret jászolt az ökör, sem a jó
Gazda veszteglést, kisiet csikorgó
Dér alól tisztult mezejére regvel.

S szánt vet örömmel.

Cypris a Nymphák seregében örvend,
S Grátiák táncári mosolyog; kacsongat,
Amidőn holdunk gyönyörű világa

Reszket az égről ...

Bőven találunk tehát gyöngyöt Virág ódáiban. A mai olvasó
számára mégsem ódái jelentenek érdekes élményt, hanem költői
levelei. Aki belemerül ezekbe az epistolákba, az előtt a hexameter
antik köntösében olyan költő jelenik meg, kit közvetlenségben,
alanyiságban a legmodernebbek se múltak felül. Kevés költő
mond el annyit magáról, mindennapi életéből, mint Virág. Reg
geli felkelésétől késő estéig, kora tavasztól a zord télig mindent
megír magáról. Örömeit, foglalkozásait, nélkülözéseit, látogatóit,
betegségeit. S mindezt finom, tartózkodó humorral. Annak, aki
Virágot úgy könyvelte el, mint merev "classicus" ódaköltőt, aki
csak görög-római mitológiai képekben tud gondolkodni és érez
ni, ez ,a legnagyobb meglepetés: a humorizáló. Virág.. Szegénység
ben tengődik a Vár tövében: minden berendezése három butor
darab és négy szék, hideg gyötri 'és betegség, de mindezt moso
lyogva mondja el barátainak.

Megcsalta reményemet a tél:
Rettenetes dér, dúr, fagy, hó jött. Sok fa, kemence
S nagy tűz kellett már, nem könyv. Ide párduczom! a vad'
Fergeteg ellen légy most fegyver~m! És te, Benyovszkym .
Által adott jóféle Iiqueur, tégy bátor erőddel
Engem bátorrá ...
• .• Ha hasonló mértékű leszen a nyár
E zord télI el , hát a belgrádi basának
Bő bugyogója tüzet s lángot fog vetni magától ...

Kéthónapos hidegleléséf csakúgy megírja, mint fogf'ájását:

..• hidegemmel elég harcom vala! Fegyverem. éhség
Szomjúság; tűrés, egy jókora millye golyóbis,
Rákszem volt s főtt víz izzasztó bodzavirágból.
A kétes csatahely székem jobbára vagy ágyam ...
. '. Im! egy-két falatért mit nem tűrt a te druszádnak
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Élete! 60ndatlan kóstolta csak és nem az elslS
Étel előtt jég közt faggyá vált dínnvedarabkát;
Mert ilyen nyavalyás ízlésre nyagyúri gyomornak
Megtüzesült éhsége szokott... .

Igy ír magáról Pvber Benedeknek. Egy másik levelében pe
dig Muzsájával mondatja el napi foglalatosságát ugyanilyen
közvetlen hangnemben:

... Tegnap Juvenálist kezdte kezébe
Venni, de mindjárást levetette: mi okból,
Nem mondá: azután két czikkelyt de brevitate
Vitae fennszóval mondott el vén Senecából,
Akit bátyjának fogadott. Elvégre kisétált
A Dunahídhoz, hol jár és kél szüntelen a sok
Ember, s hol csak azok, kiknek nincs pénzek, adőznak ...

. '. öt órakor elment,
S íme szereneséjére kap egy új könyvet, örülve
Vette; magyar nyelven vagyon írva, de Senki nevével,
A szép nem számára ...
. . . most hát ezt olvasgatja leginkább ..

Barátjának, Baróti Szabó Dávidnak egész ódára való tréfás
átkot szór a fejére, ha nem ír; dicsérő verset intéz ahhoz a fa
hasábhoz, melyet, zárra nem lévén pénze, ajtajához szokott tá
masztani belülről, hogy zördülésével felriassza őt, ha valaki be..
lép. S folytatni lehetne a példák idézését azokból a szatírákból,
melyekben Ponvtít, a maradi magyart, Kiáltossít és Zungit, a
fűzfapoétáket, Rikótit, a félművelt önteltet és a kor többi ferde
jelenségét ostorozza.

A szent öreg hatását a maga korára azzal magyarázhatjuk
és abból érthetjük meg, hogy nemcsak tiseteletereméltó volt, ha
nem szeretetreméltó is. Magasztos eszméit, lelkesedésének tár
gyait, hazaszeretetét csak úgy, mint szegénységét és egyedül
valóságát is a humanista keresztény mosolvával fűtötte emberivé.
Episztoláiban, epigrnmmáiban, szatíráiban, gnómáiban és me
séiben elevenebb, élettel telibb akárhány későbbi és nálánál töb
bet emlegetett költőnél.

Csendes, tiszta humanizmusa egyszerre volt megélt élet és
irodalmi célkitűzés. Megrója a fiatal költöt, aki as eláradó né
met szentimentalizmus hatása alatt végigjajogja a magyar iro
dalom kisded berkét, és nem egy biztatáat, intést küld Kazinczy
felé, ha lankadni érzi őt küzdelmében. Kora magyarjai ösztönösen
nyúltak sokszor kéziratban kerengő versei után, mert megérez
ték ennek a nemes humanista derűnek az erejét, .azt hogy ez a
derű ellenszere a költészetben terjedő pesszimizmusnak és ha
lálhangulatnak.

A késő unokát is ez ragadja meg: a derűs humanizmus, me ly
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a szegényes kis tabáni szobában, a szegénységben is ember és
magyar' és

Bizván magában fel-felemelkedik
Az égiekhez, .kik neki társai,
S túl a: halandóság határin
Csendesen éli örök világát. (Sinkó Ferenc)

KATOLIKUS KONTINENS MÉG LATINAMERIKA'I Tizen
négy ország: Aroentina, Bolívia. Brazília, Csile, az Egyesült AI
lamok, Kanada, Koiumbia, Kuba, Mexikó, Panama; Paraguay,
Peru, Uruguay és Venezuela kiküldötteinek részvételével ült ösz
sze Peruban, 'fővárostól, Limától négyszáz kilométerre Chimbote
kisvárosban a katolikus tevékenység harmadik amerikaközi ta
nácskozása. A keret: az óceánra néző hegyi túristaszálló, távol
minden látványosságtól és forgalomtól, valóban .eszményi fölté
teleket nyujtott ehhez az ecu hétig tartó és nagy elmélyedést
igénylő önvizsgálathoz. A több mint száz delegátus közt nyom
ban kialakult az a kölcsönös őszinteségen alapuló nyílt és ba
ráti hangulat, amely nélkül eredményep munkát nem is végez
/tettek volna. S ez a tény is igazolta a megállapítást, hogy az
amerikai kontinens úgyszólván valamennyi államában van egy
kisszámú öntudatos világi réteg, amely nem éri be látsza/okkal,
hanem igazi apostoli nyugtalansággal és buzgóságável keresi Q

keresztény élet megvalósításának mai lehetőségeit. Keresi első
sorban a saját életében; és kegyelmi élményének elmélyítésében,
társadalmi vonatkozásainak a keresztény ezeretet törvényei sze
rint val6 alakítá.~ában találja meg annak az erőnek a forrlÍsát"
amelamek: birtoMban derűsen. és tevékenuen. tud szembenézni a
modern világ követelményeivel.

Az első napon a delegátusok a mai amerikai életföltételeket
niestuiltiik: meg abból a ezemoonibél, mennyiben kedveznek a
kereszténu életalakításnak. Altalában úgJ!' látszik, hoau nem
kedveznek - állapították meg bőséges dokumentáció alapján;
ugyanakkO'r azonban azt is hangsúlyozták, hogy korántsem min
den rossz a modern világban, mely a szemünk láttára alakul,
sőt, tele van olyan alkotó értékekkel, amelyeket a kereszténynek
föl kell ismernie és örömmel kell fogadnia. A kereszténynek nem
szabad ridegen elutasítania a profán világot, hanem. szeretettel
kell feléje fordulnia;; mielőtt elítélné, meg kell kisérelnie, hogy
megértse; és nem szabad elmulasetania, hogy metrszentetie.

A második napon ezt a kérdést tették föl: milyen Amerika
kereszténysége' A keresztények túlnyomó többsége - homazot!
ff válasz - hitét őszintének tartja, annak ellenére, hogy életük
számtalan vonatkozásban ellentmond hitüknek. Ennek oka rész
ben a nagyfokú vallási tudailanság, még az egyébként mavelt.
nek nevezhető rétegekben is, amiért javarészt a helytelen, túl
sá,qosan intellektualista, a szentírástól túlságosan elszakadt, s in
kább hitvédelmi, minta hit élményére vezető vallásoktatás a
felelős. Különösen kirívó a tudatlanság az Egyház szociális ta
nait és a kereszténység szociális tartalmát illetőleg. "A husza
dik és nem a tizenkilencedik század számára kell nevelni ci ka
tolikusokat - olvassuk a tanácskozások jegyzőkön-yvében - in-
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kább kell a doamá), mintsem az erkölcstant hangsúlyoznunk, s
inkább a teológiai, mint az apologetikai tudást szorgalmzanunk".

A következő kérdés: keresztény-e még egyáltalán· Latin
Amerika, szinte kényszerűen következett az előzőből. Ez volt rá
a válasz: "A külső struktúrák inkább egy bizonyos hagyomá
nyos katolicizmusnak, mint a vallás hiteles gyakorlásának ter
mékei. Kétségtelen: Amerika megkapta a hit űeenetéi, de mély
rehaio újjáa.lakulásra van szüksége ahhoz, hogy megközelitsea
keresztény eszménynek azt a teliesséoét, amelytől egyelőre még
igen távol van. S ehhez a maradiságot és a rosszul értelmezett
hagyományosságot föl kell váltania a valóban apostoli lelki
ségnek".

De a világi keresztény apostoli küldetésének tartalma és irá
nya körül sok a tájékozatlanság - állapították meg a tanácsko
zók. Ezért aztán sokakban téves magatartás alakul ki, egyesek
túlságosan is elzárkóznak a világtól, mások fúl könnyen beérik
egy olyan külső szervezet kereteioel, amelynek az életben nem
felel meg eléggé tevékeny apostoli lelkület. Pedig - mondják
- a modern világot nem lehet "megkeresztelni" anélkül, hOllY
benne ne élnénk, magunkévá ne tennénk, kiki a maga hivatásá
ban, családi és művelődési keretei között. De minden keresztény
apostoli munkának elengedhetetlen föltétele és nélkülözhetetlen
alapja a keresztény kegyelmi élet. Ezért szenieltek nagy figyel
met a résztvevők egyrészt a lelkiség ama formáinak,amelyek
a legjobban megfelelnek a mai világi hívőnek, másrészt a kö
zösség szerepének a mai világi hívő imádságos életében (-. -.)

KARPA'l'I AURÉL hetven éves. Ebből az alkalomból ugyan
azok a szavak jutnak az eszembe, amelyeket ő vetett papirt-a
Sehöpflin Aladár jubileumán: a fiatalabb nemzedékek tolla né
ma tiszteIgésre emelkedik és köszönti idős mesterét. Köszönti
elsősorban a kritikust, aki a századforduló nagy irodalmi átalu
kulásában lépett porondra és megértő, tárgyilagos szemmel bon
colgatta a régi és az új irodalom értékeit; köszönti az arányos
kompozici6jú,a festői és finom részleteket rajzoló szépírót és
köszönti azt az embert, aki egyike a kor legjelentősebb kulturn..
közvetítőinek.

A magyar olvasóközönség irodalmi igénye és ismerete rend
kívül szegényes volt. a századfordulón. A hazai irodalmat hé
zagosan, a világirodalmat egyáltalában nem ismerték. A régi
és az új irodalom összekötése s a megfelel i) átértékelősek után
az a feladat hárult a korszak irodalmáraira, hogy könyvet ad
janak az olvasóközönség kezébe és megismertessék a magvar
olvasóval az európai irodalom remekműveit. S mindezt· mivel
érhették volna el, ha nem olcsó és népszerű könyvkiadással, mű
vek fordításával és a folyóiratokban való népszerűsítéssel. Kár
páti és még néhány irodalomtörténész érdeme, hogy ez a prng
ramm sikeresen megvalósulhatott.

Kárpáti Aurél egyike legmélyebbre hatoló irodalom-búvára
inknak. akit nem riasztanak vissza az anyagon kívülálló vonat
kozások sem. Amint kritikai munkái között tallózom, egy-egy
mondata olyan hangot üt meg bennem, mintha a katolikus
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szempontokkal mntatna egyezést. Dosztojevszkijről például így
ír: "Senki nem mondhat nekünk életbevágóbbat ma, arnikor sen
kisem akarja vállalni közülünk a mások bűneiért való szenve
.dést, A szenvedésvállalásnak s a szenvedésben való megváltás
nak az alázatos hite az ő vallása. Senkit nem tagadni meg, aki
ember és együtthordani mindenkivel a bűnbánat keresztjét, még
a káromkodó latort sem hagyva magára. Dosztojevszkij egész
életműve mélységes hitet sugároz felénk."

De nemcsak Dosztojevszkijnél vagy 'I'olsztoinál, hanem a
századeleji magyar irodalomban is - amely pedig merőben új
ideálokat hozott - felfedez olyan vonásokat, amelyeket nem igen
méltatnak figyelemre a kritikusok. Babitsról eképen ír: "Egy
szenvedésekben megtisztult lélek heroikus felemelkedésének lát
ványa nyűgöz le bennünket. Babits késői verseiben jut a legma
gasabbra. Már-már a végső csúcsokon jár, dantei napközelség
be érkezik ... Reális és irreális itt minden, gyeng-éd és kemény,
lázadó és alázatos, pogány és hívő, pőrére vetkezett és titkolózva
elburkolt. A szó legigazibb értelmében általános, egyetemes és
közönségea: katolikus. Korunk legnagyobb katolíkus költője a
régi szép szónak mindeneket egybefoglaló jelentése szerinf Kül
.detését híven vállaló és betöltő mennyei küldönc, akire fontos
üzenet bízatott ..." Vagy mennyire jellemz.ő, hogy Kosztolánvi
Iírájában a "Hajnali részegség"-et jelöli meg csúcsként. "amely
ben egyszer, egyetlen egyszer a nihilista az ég felé tárja ki se
gélykérő karját" és mégis csak elérkezik egy hatalmasabb nr
vendégének. A "Nagy Talán" érzése itt halványodik el leginkább
és "hitetlenül is közelebb jár Iatenhez sok jámbor hívőnél ..."

Ha a kritikai művek után -amelyek műfajuknál fogva mé
·gis csak kötöttek - átlépünk a táreák és elmefuttatások . mezejé
re, látható lesz, hogy a fenti vonatkozások nem állanak önma
gukban. Aki olvasta "Farsangi prédikációit", meztudhatta, hog-y
·a széleskörű irodalom művelőjét mennyire foglalkoztatt~ik az Uj·
szövetség örök ig-éi is. Itt már a szabad műfaj elevenségével
hangzanak ela szavak. .

"A mi botladozó, bizonytalan gondolatunk merő tévelvzés út
vesztője. Am az Övé - Krísztusé - kikezdhetetlen. Ar-t mon
dotta: Ne álljatok ellene a gonosznak gonosszal. Szeressétek még
a ti ellenségeiteket is. S ha valaki meg űt a balorcádon, tartsd
oda néki a te jobb orcádat. - Az egész kereszténységnek ez a
lényege. Az Ujszövetség könyvéből minden egyebet elvethetsz.
·ha ezt megtartod: Jézus testvére leszel az Atyában.

A felnőtt és érett gondolkodású emberben a lét és a nem
lét fölött érzett aggodalom, az élet értelmének és céljának kere
sése rendkívüli erővel csap fel. És milven megnyugtató; ha va
laki ilyen záróhangot talál ezekre a kérdésekre: "Kérdem, nem
.azérf van-e minden az életben, hogy a halálhoz békén éR szépen
érkezzünk elT Mi lehet több - amit ember kívánhat - ennél a
fohásznál: Add, Uram, hogy benned szunnyadhassuk ell"

E mondatok kimondója ma hetven éves. Bizonyos megillető
déssel olvasom őt, mert hiszen eljutott arra a pontra, ahol az
irodalom már nemcsak betük és halott szellemek tárházát jelenti,



hanem sokkal többet. Eljutott, de nem kérkedik vele. Ma il't az
örökérvényű dolgok s a magasba törekvő ember problémáinak
keresője, aki a bölcsek csöndes szemléletével még sokáig táma
sza marad a botorkáló fiatalságnak. (Szeghalmi Elemér) .

AZ EVANGÉL/UM A SARAK FöLDJÉN. A~ egyenUUii
Francia-Afrika legvadabb vidékei közé tartozik a sárák földje,
ez a boeotoe-mocearoe táj, melunek járatlanabb részeit a benn,szü
löttek is csak: F-alakú, kétélű hajítókésükkel fölfegyverkezve me
rik megközelíteni. A szavannák korlátlan ura az oroszlán; a sara
babonásan tiszteli a vérengző vadállatot és kunyhójába húzódva
tétlenül nézi, hogyan tizedeli meg nyájait, hogyan mgadja el jó
Rzágjait. Ö maga sosem támadja meg a puszták királyát; legföl
:iebb védekezik, ha az támodja meg őt. De az is előfordul, hogy
éjnek idején az oroszlán ráront a lakótelepre s elhurcol egy-egy
asszonyt vagy férfit.

A fajta erős és szép, korlátlan hatalmú főnök uralma alatt,
valóságos feudalizmusban él. A férfiak szálas atléták, csoportban
félelmetesek, magányosan is bátrak és boeszúállák: Földmíve
lők 8 abból élnek, amit megtermelnek; igénytelenek, beérik a leg
szűkösebbel. Régi szokásaikhoz szívósan ragaszkodnak. A férfi
nép legkedvesebb szárakoeáea a tánc: tam-tamjuk hangjára 6rdr
kig el tudnak táncolni, akár éjjel, akár nappal.

A házasságról elég sajátos fogalmaik vannak, s ez a legnyo
mósabb akadályok egyike, mellyel a kereszténységnek meg kell
küzdenie. A fiatalember, aki házasodni akar, először is lefizeti
az elég tekintélyes hozománynak egy részét és ruhákat ajándékoz
többnyire mezítelen jövendőbelijének. A párválasztás leg fonto
sabb szempontia a nő ereje és termékenysége. Hogy' az utóbbi fe
lől bizonyos legyen, a sara férfi megköveteli, hogya menyasz
szonynak már legyen legalább egy gyermeke. A hozomány a to
vábbi gyerekek arányában növekszik; s ha a férfi nem tudja vagy
nem akado. a kívánt pénzösszeget megfizetni (vagy a megfelelő

számú szolgát rendelkezésre bocsátani), az asszony visszatér !J1jer
mekestül az édesanyjához.

Ami társadalmi helyzetét illeti, az asszony nem rabszolga, 00
ha szabadságát erősen mecszoritia a hozomány intézménye. Van
$aját tulajdona s amit keres, azzal ő rendelkezik. Az ételek ké
szítése, a viehordás. a teherhordás elsősorban a nő dolga, de II
mezőn együtt dolgozik férjével.

A gyerekek jobbára teljesen pucérok s igen mocskosak, ked
vük szerint, jóformán vadon élnek; a kunyhók viszornt általában
igen tiszták. A családi kunyhók leaszebbike a férfié, ebben rend
szerint ágy, asztal és szék is van.

Főtáplálékuk a köles; köles-kenyeret esznek, kölesböl erjesz
tenek sört. A húst nomádoktól vásárolják, a halat maguk halás.z
szdk: patakjaikban. Rizst és gyapotot termelnek és árulnak, s érte
cserében ezereik be edény ésruha-szükségletüket. Igen nagyra
becsülik az európai árút.

A hithirdetőknek a legnagyobb nehézséget a nyelv megtanlf,
lása okozza, s nem is annyira az inkább csak látszólagos nyel..-



tané, mint inkább a majdnem teljesen taootatlan. kieiiésé. Meo
érteni a sárákat - mondiák: - nehezebb, mint megértetnie mar/át
az embernek velük, mert könnyen alkalmazkodnak a mások 'be
sz.édmódjához és tele vannak jóakarattal; nagy örömet szerez ne,
kik: ha fehér embert hallanak. nyelvükön beszélni. Logone vidékén
általában a gambay dialektus dívik, de mellette még öt mástéle
nyelvjárás is használatos. . .

A katekizmus oktatása széleskörű nyilvános megbeszélésele ke
retében történik. A hitújoncok betanulják a hiti.qazsáyokat, olykor
anélkül, hogy valóban értenék is őket. H ogy rávegyék őket a ta
nultakon való gondolkodásra, a hithirdetők - kapucinus atyák
- különböző könnyű kérdéseket intéznek hozzájuk; a sokszor naiv
feleleteken lehet lemérni tudásukat és igyekezetüket.

A misszionáriusoknak na.qy segítségükre vannak a kateké
ták. Lai vidékén mintegy ötven ilyen katekéta működik, Mundu
környékén mintegy száz, Doba körzetében ugyanannyi. Van, aki
húsz é'i'e dolgozik ugyanabban a faluban s több száz haldokló
,Qyermekef keresztelt meg. "Ha nem is tökéletesek - mondja az
egyik missziós atya róluk - mégis megérdemlik csodáleiunkat
Isten különleges kegyelmekkel áld()tta meg őket. Apostoli prejek
turánk tizennyolc hithirdető papja boldogan számít értékes tá
mogatásukra". A kapucinus atyák melletr újabban apácák is ér
keztek a Tsad-fó vidékére: Lisieuxi Szent Teréz obldiái, akik
szintén kiveszik részüket a keresztény hit teriesztéséb sn, elsősor
ban a bennszülött lányok nevelésével.

A vidék lakossága 450.000 lélek, ebből 12.000 katolikus, 6000 pe- .
dig olyan hitújonc, aki rövidesen fölveheti a keresztség szeni
:;égét. A katekéták száma háromszáz. A kereszténység iránt or
szágszerte megnyilvánuló rokonszenv igéret arra, hogy az evan
,qélium mind szélesebb körben fO,Q meghallgatásra találni a sárák
földjén. (l. c.)

KE:M:PELEN FARKAS életérŐl és működéséről a magyar
nagyközönség ma már alig tudott valamit. Különféle anekdotikus
történetek homályos emléke ragadt meg róla az emberek agyában
és persze híres sakkozó törökének régi tollrajzokból ránkmaradt
képe. Olyasféle jelenség ez, mintha Lionardóról szólva repülőgé

pét vagy Keplerrel kapcsolatban horoszkopjait emlegetnénk. Mert
Kempelen Farkas is sokkal több volt, mint királyi és császári
udvarok szórakoztatója, vagy megvalósíthatatlan ötletekkel ját
szadozó különc. Ellenkezőleg: korának, ennek az értelem uralmára
törő századnak is egyik legragyogóbb elméje. Fényes és sokol

.da:lú szelleme nemcsak egy-egy találmány megalkotására irányult.
Igazi polihisztor volt, aki hét nyelvet beszélt, írt, verseket költött
és - amint az önarcképe is elárulja - kitűnően rajzolt is. Szak
értője volta bánvászatnak, a földművelésnek, mélyen belelátott. a
'hangtan törvényeibe s közben volt ideje és kedve a Bácskában
posztógyárat alapítani s rendelkezett kellő eréllyel ahhoz, hogy
a töröktől nem régen megszabadított vidékeken garázda rablóban
dákat fékezzen meg.

Halálának százötvenedik évfordulóján a Magyar Műszaki
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Könyvtár kiállítása kiemelte emlékét El feledésből és a Nvelvtudo
rnányi Közlemények VIII. kötetéből, amelyben rendkívül érdekes
és értékes kortörténeti adatokat is találhat az érdeklődő.

Érdemes is felidézni ennek a magyar géniusznak az életét.
1734-ben született Pozsonyban és hetven év múlva, március 26-án
halt meg Bécsben, ahol a magyar királyi kaneelláriánál udvari
tanácsos és referendárius volt. A bécsi akadémián végezte el j~
gi tanulmányait s mint udvari tisztviselő igazgatta az összes ma
gyarországi sóbányákat és vezette a ~ária Terézia-féle építkezé
seket a budai V árban. Megadatott nek! az a tehetség, hogy II -leg
kűlönfélébb területeken felbukkanó technikai kérdéseket megoldja.
Sakkjátszó gépe, amelynek világhírét és vagyonát köszönhette,
lehetövé tette számára, hogy beutazza Európát Szentpétervártót
Londonig. Ennek az ötletes gépnek szerkezete igen sokat foglal
koztatta kora előkelőinek és technikusainak elméjét. Nem is C&O

-da, mert a g-épezet szerkezcti megoldása ukkor is érdekes, ha fel
tesszük: a gépben egy csonkalábú orosz tiszt mozgatta karok éH
emeltyúk segítségével a sakktábla bábuit. Ma, amikor elektromos
sakkozóg'épek konsturálásával fog'Ialkozuak II cybernetika El a'"
elektromos agy elvei alapján, a bábuk mozgatási lehetőségének
megszerkesztésénél felhasználják Kompelen g-épének mechanikai
meg-oldásait, a Leipziqer Magazin [iir Natnrkunde és a Malhema
iile und Oeconomie című folyóiratok 1784 évi példányai nyomán.
Kompelen szerkesztette meg Paradis Teréz vak zeneművésznöked
véért a vakok által is használható első Irógépet, majd 1788-ban azt
a fujtatóból, dudákból. sípokból és hangtölcsérekböl összeállított
beszélőgépet, amely nemcsak emberi hangot adott, hanem egész
mondatokat tudott elmondani. Géllét 1821-ben Poseh bécsi mecha
nikus tökéletesítette. Kompelen beszélőgépe a hangtannal foglal
kozó fizikusok körében is igen nagy feltűnést és érdeklődési kol
tett. Brücke bécsi professzor a hangtan nagvmesterének nevezte
Kempelent, aki nemcsak gyakorlatilag, hanem elméletileg is fog
lalkozott a fizikai tudománynak ezzel az ágával Jlechanismus der
mennchllchen. Sprac!le című igen értékes művében, Különböző ta
lálmányai melletj vízuyoruógépet szcrkesztett Pozsonyban. majd
egy ellenhatásos gűzgépet, amelyet nemcsak u Ferene-csatornu
építésénél, hanem bányákban is alkalmazni tudtak.

'I'echníkai érdeklődésü korunkban és hazánkban, ahol ma ez
ren törik H. fejüket kűlönf'éle újításokon és találmánvokou, ta
lán különösnek tűnhetik fel, hogy olyan jelentős felfedezéseknek,
m.inj Kempelenéi, nem akadtak tökéletcsítőfk fl g-azdasági va.gy
éppen kereskedelmi husznosításukru hiúnvoxtak a vállalkozók. Am
ez a sorsa mindazokuak a f'eltaláióknak, akik koruk gazdasági
és társadalmi fejlettségét és igényeit túlhaladó művelcet alkotnak,
A gőzg{'j) 1('ll'f't!ezése .Ia mcs Watt 11evéhez f űződík, (aki Papiu
elvr-i ,tlllv.iún ké;.;zítdle el találmánvát) , mert az angol társadalmi
PS gnzdm;ftgj élet {~S uz el?:ész szellemi kiirnYf'zet megérett már a
természeti erők Ielhasználúsára, míg HZ aloxindriai Heron eol ipi
Iáju a Kr. e. II. században, Branca turbinaszerű gőzgépelgondo

lása a XVII, századball még csak játékos mesterkedés számba
ment, A magvar XVIII. század sem volt még' érett arra, hogy
J{amnp]llll ,,".~l!nijénpk Alkotásait ll'l. »lkalmi folhasználhatóságnn



tilI is értéiwHe s azok gazdasági lehetőségeit felismerje. A mer
kantilizmus eszmél, a mezőgazdaság korszerií fejlesztésének gon
dolatai, az ipar kialakításának hasznossága nem voltak ugyan
idegen nézetek a kor szinvonalán élő emberek között, akadtak e
téren eredeti és önálló úttörők is, az 1790-91. évi országgyűlés

harmincegynéhány gazdasági jellegű törvényt hozott, folyók le
esapolásával, utak építésével és csatornák ásásával foglalkoztak
és ezekre nézve nagyszabású, bár soha el nem készült tervek me
rültek fel, de a feudalisztikus, barokkos társadalom még nem
érett meg a természeti erők technikai felhasználásával kifejleszt
hető ipar jelentőségének felismerésére és felkarolására.

Kempelen Farkast, ezt az univerzális tehetségű magyart min
den társadalmi és anyagi sikere ellenére sem ismerhette fel te
hát kora annak, aki valóban volt; az elkövetkezendő idők egyik
legértékesebb és legjelentősebb emberi jelenségének. (sz. e.)

MOZART MASOLASAI. "Nagy meeterek életét éH munkáját
sokan. a valóságnak nagyon is kevéssé megfelelően képzelik el
- írja egy érdekes cikkében Karl Prannhauser osztrák profesz
szor. - l gaz, vannak, akik már a bölcsőjűkben kiváló adományok
kal rendelkeznek, kivált műoészek; de ezeket a képességeket il>
'föl kell előbb ébreszteni és gyakran fáradságos munkával ki kell
bontakoztatni. Egyik-másik kritikus va.gy életrajzoló bizony elpi
rulna a szégyentől, ha tudná, mituen. kemény föladatokkal kellett
némely világszerte csodált tánaésmek megbirkóznia. Azt sem sza
bad elfelejteni, hogy valódi műoészek, komoly szerénységgel, ele
inte csupán a korukban dívó műoészet egyik seűrke -láncszemének
tartották magukat s ezért szinte áhitattal tapadtak a hagyomán.y
hoz". S mindennek illusztrálására Pfannhauser lJ/ozart példáját
idézi, Mozart újabban "leleplezett" vagy fölfedezett "másolásait"
$ azokat a muuüsáoos tévedéseket, meluek ezekhez (l kopirozások
hoz fűződtek.

Mozart egyházi művei közt ismeretes a "De profundis" zsol
tár (Kiichel, 93) négy énekhangra és orgonára; úgy vélték álta-
lában, hogy Salzburgban 1770-71-ben szerezte s benne az agf)
óriást, Gluckot (1714-1787) messze fölülmúlta; a darab - mond
ták - egyik gyöngyszeme Mozart egyházi muesikáiának. Mindez
szépen hangzik, de sajnos egyáltalán nem állja meg a helyét; a
mű ugyanis. nem egyéb, mini Georg Reutier (1708-1772) nemré
giben előkerült, négy énekhanaru, két hegedűre és orgonára iri
"De profundis"-ának kivonata; a British Museum eredeti' késira
tán látható, hogy Mozart a két heoedűssálam helyét apartiturán
üresen hagyta. Ezzel a fölfedezéssel megoldódik a keltezés kér
dése is. Csakis 1768-ban és Bécsben keletkezhetett, amikor a tt
zenkétéves művész szűleivel a császárvárosban élt és aParhamer
Ignác atya által vezetett árvaház számára egy sorozat egyházi
kompoziciót készített. Apja és jóakaratú művész-barátaik vezeté
séuet alaposan meg kellett ekkor tanulnia a bécsi egyházi .~ene
stílusát, hogya helyi ízlésnek megfelelően tudjon irni; s a bécsi
egyházi zeneszerzők közt ebben az időben Heuiter volt a leg te-



kintélllestlbb; a Mozart-családnak egyébként némi kapcsolatai i.,
voltak vele.

Hosonlá a helyzet a "Memento Domine David' zsoltártöredék
esetében i.~. Mozart özvef/J/e 1800 március 1.én killdie meg a lip.
csei Breitkopf und Hiirtel kiadónak e{/Yéb, fl, hagyatékban talált
töredékekkel "ft néguszólamú, befejezetlen Memento Domine Da
uid zsoltár 32 tn1dusát Frdurban". Eml Bonnban 1926-ban rne.qje
lent disszertáció stilisztikai okokból 1777-re teszi a töredék szer
zését, CflU másile kutafó ft "De profundis"-szal val0 liturgihts
cfJJlüvétartozás alapJán 1771 nuardra, A kézirotot, mely valóban
.32 taktus « fl két heflf'dűszriTamot csuk: .'!zórványos utalásokkal
Jelzi, n snlzburr!i Mozarteumbun. őrzik. Kiderült azonban, hogy ez
sem Mozart mű1Jc, hanem ismét csak Reuiier néqy énekhanara.
két hegedűre. oruonáraírt "Memento Domine David" zsoltára
alapJán készült tanulmány-vázlat. Az eredeti mű 137 taktus; Mo
zart még a negyedét sern másolia le, mégpedi.q ugyanabban az
időben, amikor a "De profundis"-t: 1768-ban. Amikorra az egyéb
ként jóhirű disszertáci6 rt keletkezési drdáltn, 1777-ben n valódi
s.zerz6, Heuiter már évek óta halott voU.

Köchel jegyzékében a 326. szám alatt szerepel Mozart "Justum
deduxii Dominus" nétn) énekhannos himnusza, meluet sokan fl

mflvész nokáli» em/házi zenéje mesterművekéni emlegetnek. A
kéziratból azcmbnw kiderül, hom/ ez sern Mozart seerzeménue, ha
nem .Johann Ernst Eberlin (1702-1762) "Pro festo Confessoris"
miséje oflertóriumánnk tanulmánJ}-másolata. U.qyancsak Eberlin·
nek mén a mult. seáead elején is népszerű (Kremsben például tíz
szer is ellJado!t) C-dul' requiemjéből való tanulmdnu-kioona; Mo·
eart C-dur K;1jriéje (Köchel, 221) s az ul/yanott található 16 tak
tusos "Requiem aeternam" és .Eacrumosa". Amikor 1900-ban
Alo.7}.'! Schmitt Mozart töredékben maradt namI C-moll misé.iétki
akarta eoésziteni. fl hi.ányzó "Crucifixu.'!" helyébe ezt a ,.Lrrery
mosá"-t illesztette, miután a csak énekseálambrm. fönnmaradt karn
rloziciM pomprignn hrmoseerelte. EGY pillanatig sem .Q(mdolta,
hoo» Mozart mű1)ébe fl derék Eberli» szereeménué« interpo141.1a.

Mindezek a me.GáUapítások - mondja Pfannhauser oroiesseor .
- csak az első lépéseket ieleniik fl mozarti életmű úJ kritikai meu
vilá.qítá.<rának útján. Eddif' a kutatók a Mozart-problémát a narm
kompanista műue! felől seemlélték és kutatfák - s próbálták
meaoldam!.. Ezt a szempontot mosi ki kell e.qészíteni egy másikkal:
az eredeti kéziratok Vizsflálatállal. Ezzel bizon.1/ára sok kérdésre
deriil ma.id új fény, anélkül ierméseetesen, hogy ezzel Mozart
narmsá,qa bármiféle csorbát szenoedne.

Hor/yan - kiálthat föl a zseni-lettendák romantikus Mve 
Moeart másolt? .Joen, másolt - feleli neki Piannhauser proies»:
«zor - meri minden uiaz! műrészetnel« me{J1Ja.n a maca forrnai
oldole és fl. l1n[J.1jománu eredméneteire kell építenie. É.~ másolt,
mert eleinte nem tudhatott ps nem is akart ecuebet. mint dolo
nozni és köfele.~sér/éf teljesitette. tou sikerűlt aztán neki, párat·
lan tehetsénéoel, az emberiséqet aeokkal a miiuekkcl mel/ajándé
koznia, meluek rnindig a megvilágosodás és fölemelkedés forrásai
lesznek, mig egy szikrányi igazi. emberség él e földön". (ö. f.)
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AZ ÁLDOZAT JEGYÉBEN. P. MJoreaunak, a Szent Kereszt
kongregáció alapítójának kanonizálása most került a római
Szentszék elé és ügye igen kedvező fogadtatásra talált. Francia
országban ebből az alkalomból közel háromi..záz lapos könyv jp_
lent meg a sok meghureoltatáson átment szontéletű rendalapító
életéről. Gaetan Bernoville írta ezt a könyvet a Les arunde» Ord
r68 monasiique» et Lnsiiiute reliaieux sorozritban. Címe: "Ba~;;il
Moreau et la Oouzrégatíon de Sainte Croix."

Basil Moreau életének főérdekessége az a megpróbáltatás-so
rozat volt, amelyen át kellett mennie, 1799-ben született Lnijrné
en Belin-ben és 187R-ban balt meg Mansban. Ezalatt Franciaor
szág átélte a konzulságot, a császárságot, a res.tanrációt, átment
Lajos Fülöp uralkodásán, megérte a második esászá.rságo], a kom
münt és a III. Köztársaság beköszöntését. Ez .n sok változás <3p
pen elég- szoeiális problémát vetett föl ahhoz, hogy az apostoli
lelkületű P. Moreau munkaterületot találj,olJ köztük magának: P.
Moreau a lelkek őrsként állt ebben a forgaíagbnn és fiait ('SR],
egyre kérte: "Sohasem mJatko.'<zmwk hh'ldásukho:: nem tartoz»
ü.gyekJJe."

Éppen -ebből ismerünk - rá Saint Sulnicc-beli lJeveJtetés,~1'(~.
Mansi szemináriumi évei után korült ugyanis a Issv-beli "remete
ségbe", amelyet eg'y Szent Sulp'itius kon!r,rcg-áeióbeJi pap vezp1ett,
M. Mollevaut hamarosan fölismeri tanítványa kivételes hiv~t{)tt
ságát és mert látja, hogy túlságosan lobogó lelkületű, kiilönlege~

próbáknak veti alá. A fiatal pap megérti mestcrét és élete há
nvattarásai során mindig hálás is lesz ezért az iskoláért.

Később P. Moreau a m ans i nagvszeminár-ium vezetője lesz p~
tevékenv részt vesz az ottani ".Tó Pásztor" konrrregáció nlapítá
sában. Bernoville, amikor 11 "./ ó Pásztor" alapítójáról írt, némi
Jeg elmarasztalta P. Morcaut az akkor rendelkezésére álló hiányos
dokumentumok alapján. 1943-ban azonhan (']{)k{)rii1t egy olyan irar
köteg, amely ezt a szerenet t<űljességgel tisztázza. Igy hát Berno
ville kötelességének tartotta, hogy "miutátl eltűnt az az árnyék,
nmely (J,Z adatok hián:IJo~sá.(/a. 'HÚl/U fapa.lt P. Moreou (drtk,icí-

. hoz", könyvet írjon a kanonizálás előtt álló szentéletű Iérf'iúró}.
Mi volt P. Moreau életműve' A világi élet zajl ásai és asz/l

eiális válságok közcpot], 11 keresztény tant ukurtn terir-sz.teu i. li]·
hatérostafehát; hogy megreformálja II hanyatlásnak indulf Szent
.JÓzsef kongregáció-, "S tanítókat nevel fl katnlikus i::.razságok

. megvédéséro. A vidéki paszf orúció ellútúsáru kisegítő papol,
kongregMióját szervezi meg s 1836-ban már annyi teendő súlyosul
u vállára, hog~; leköszön szemináriumbeli tisztjéről il' és a mansi
Szent Kereszt melIctti házban teleniti meg 11 Szont .Iózsef fiv(;
reket a kísezítö papokkal együtt. Számtalan nellézség után 1849
ben nyeri el alapításai számára fl működési engedélyt és pHől

fogva a Szeut Kereszt kong-regáció gyors fPjJií,lóSIlCK indul.
A kisegítő papok fogadalomtétel nélkül csoportosulnak kö

réje, ezt a helyzetet azonban az alapító ingatagnak véli, ő maza
fogadalmat tesz tehát és novíciátust szerves, a két férfiközös:'!é~
mellé pedig a Marianita női kong'regácíót is megalapítja. A fér
fiak Szent .Tóz~cf; n nflk ,l Szent Szín patrouátnsll alatt áll 011uk, a



fogadalmas atyák pedi~ ~alvfl,t.riánus elnevezéssel a Megváltóé
alatt. P. Moreau így feJezte ki hódolatát a Szent Család iránt. A
három ágazatot együttesen 'a Szenj, Keresztről nevezi el.

Bármeunvi nehézséget birt is le, amíg idáig eljutott, az iguzi
megpróbáltatások csak most köszöntek reá. P. Moreau azonban
harcos természetű. 'Égőszemű, erélyes, szikár férfi. A lélek tüze
égeti. És minél jobban gyarapodik az általa alapított mű, ann {tI
inkább a kereszthez szegestetik Ő is.

1840-ben Algir püspöke, rá egy évre az merikai Vincennes
kér tőle lelkipásztorokat. 1847-ben Kanada nyitja meg kapuit
munkásságuk előtt, mielőtt még Róma szabályzatukat elismerte
volna. A mansi püspök nem szíveseu látja önállósulásukat, s ez
a legfőbb akadály. És P. Moreau félreismeri az emberi viszonyla
tol, jelentőségét. A páljához zarúndokol és IX. Pius egy római
árvaház vezetését bízza rájuk. A Propaganda Fide a beugáliai
missaiókat ajáIl/ja föl részükre és 1853-bau el is indulnak a sal
vatóríánusok ebbe a távoli tartományba. Ez azonban csak li vi
har előtti csend.

Az az andianiai pap, akit P. Moreau II bengáliai misszió élére
kijelöl, nem vállalja ezt a megbízatást és el akarja szakítani HZ
amerikai alapításokat az európai anyaháztól. Rómában intrikák
folynak az alapító ellen, a belső meghasonlás napról-napra nő.

És a Rzentszék nem válaszol. P. Moreaut közben megkörnyékezi
a "lélek sötét. éjszakája". "Ekkor értettem meg - írja --- a Mi
Urunk agórriáját és elhagyutottsáxát és azt, hogy Atyjától tanít
ványaihoz vánszorg-ott,anélkül, hogy enyhülésre talált volna."
1858-ban végre enyhülnek lelki kínjai és nemsokára Róma elis
merése is megérkezik. Közben azonban Neuillyben kollégiumct
alapítanak, bár P. Moreau fél ettől az alapifástól. Előérzete nem
csalja meg, a legnagyobb keresztot ez a ház jelenti majd számára.

1860-ban elválik II férfi és a női ágazat, ám ezzel II szétvá-
. lasztáasal kapcsolatban vádak merülnek föl a kormányzat ellen.

A vád az, hogy P. Moreau visszaélt hatalmával. Rómát följelenté
sekkel ostromolják a Szent Kereszt ellenségei. Párisban és Am'J
ríkában az alapító leváltását kívánják. 1865-1Ien P. Moreau Ró-

l mába utazik, dp, itt szemrehányásokkal fogadják. Tisztázza magát
a rászórt rá.galJlJaktól és mínt már annyiszor, újra fölajánlja le
mondását, nmif rnost cl is fogadnak. P. Moreau alázatosan fejet
hajt. "Eddigi helyzetem tette lehetövé, hogy parancsoljak is, enge
delmeskedjern is egyszerre. Remélem, a mai naptól Isten kegyel
méből példát mututhatok mindnvájatokuak saját magam aláve
téséből és az enrredelmesséxből-"

A mansi sajtó kíkürtöli letételét, minden eddigi intézkedését
fölülbírálják. szétboncolják. P. Moreau már nem is vár földi jó
vátételt, csak az isteni irgalmasság nyujtotta jobb életben bízik.
Rázalmazói föliilkerekednek; a papa azt ajánlja neki, bocsássa
árúba as anyaházat és ezúton rendezze a neuillyi tartozásokat. Ez
a keserves dolog is megtörténik és a rágalomhadjárat tovább tom
bol ellene. Most már födél nélkül van. Az 1870-es háború után
utódja kényszeríteni akarja II kongregáció tagjait, hogy kövessék

. őt Amerikába, bár Róma Franciaorszázot jelölte ki központjuk-
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nak. Az 1872-iki káptalant mégis Amerikában tartják. P. Mroreau
ott áll művének romjainál és lelki leányai közül alig akad, aki
földi óráinak utolsó óráit enyhíteni akarja.

Életszentsége ebben a megpróbáltatásokban bontakozik ki tel
jes I1.agyságálian. "Ezekért a kegyelmekért áldom Istenemet" 
írja az őt ért megpróbáltatésokról. És mintha halála a tökéletes
áldozat műve lenne, utána minden megfordul, aaanvaházat visz
sza vásárolják és a francia rendtartomány új életre kél. Ha II
neuillyi házat el is Kell hagyniok, 1904-ben, megalakul a Fides
könyvkereskedés. Az Egyesült Allamokban fölépül az indianai
Notre Dame, a portlandi és az, austini egyetem és a virágzó
míssziós intézmények egész sora. Kanadában számos nagy kollé
goium és a Fides könyvkiadó-vállalat virul iR vezetésük alatt.
És P. Morean egyik tanítványa, a montreali André atya követi
mesteréj az életszentség útján és már az ő kanonizálása is folya
matban van. A kanadaiak közben Brazíliában is gyökeret vernek.

P. Moreau sorsa hasonlatos a legtöbb nagy rendalapítóéhoz,
azokéhoz, akiket szintén el akartak űzni kongregációjukból. Louís
Veuillot azonban már félévszázaddal ezelőtt ezt írta P. Mioreau
egy birtokában lévő leveléről örököseinek: Őriz,z.ék meg ennek a
szent papnak az írását, "akit egyszer még kanonizálni fognak."

A SZEPLŐTELEN FOGANTATAS ELŐFUTARANAK ELő
FUTARA. Az angolszász tudósvilág az elmult é1) 6szén illő fény
nyel és bensőség.flel ünnepelte meg a XIII. század egyik legki
emelkedőbb angol szellemének, Grosseteste Róbertnak hétszaeéoe«
jubileumát. Az ünneplés egyaránt szólt a bámulatosan sokoldalú
tudósnak és a. hivatása mnga.slatán álló főpapnak, illetve egy
házpolitikusnak. Jfint tudós gazdag irodalmi múködésén túl fő
teg az oxfordi egyetem measzervezéséoel és tudós munkája me.(J

indífásával, mint főpa.p pedig a legnépesebb angol egyházme.qye,
a lincolni püspökség példás megreformálásával és eZf'n a réven
az egész angol egyházi életre gyakorolt felpezsdítő hatásával 8'~er

zeit maradandó érdemeket..
Grosseteste (Greaihead, Grossetét) Róbert 1168 körűl a suffolki

Strodbrookban született. Egészen szegény családból származott és
csak jóa.karói anyagi támogatásának köszönhette, hd'!Jy az oxfordi
egyetem. hallgatói közé iratkoehnioii, Az eu.wtemen először dllí
tólag jogi és orvostudományi tanulmányokkal foglalkozott és csak
kés6bb tért át a teológiára. Oxford után, er/yes életrajzírói álU
tása szerint, Páristi.~ megjárta,. Erre azonban nincs megnyug
tató bizonyítékunk. Francia nyelvtudása, melure egyesek hi1)at.
koenak, magában semmit sem bizonyít. A normannkori AnfJliában
b(J alkalom kínálkozott a francia nyelv elsajátítására. Másré.'izt
meg bizonyos, hogy hősünk már lincolni püspök korában a párisi
szokások követését kötötte az oxfordi teológusok lelkére.

Annyi bizonyos, hogya későbbi ünnepelt tudós akadémini
pályáját az oxfordi egyetemen kezdte. A XIII. század kezdő évei
ben már mint recior scholariummal va.qyis mint vicekancellárral
találkozunk vele. Ebben a minlJségében nagyon sokat tett a fej
l6d6ben levfJ egyetem szeroeeetének kiépítésére és a tudós mun-
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ka felt~teteine1e megferemUsére. E~ utóbbi téren (J leg1Wgyobb
szolgálatot no.gyarányú fordítói tevékenységével tette. Ismeretes,
hory a kezdő skolasztika egyre nagyobb érdeklődésselvetette ma
gá Aristoteles műveinek tanulmányozására, melyekben tudomá
nyos rendszere bölcseleti alapjait ismerte fel. Csak az volt a baj,
hogy Nyugaton akkoriban nagyon kevesen tudtak görögül és 'igy
kénytelenek voltak azokkal a silán~1 Aristotelee-tordírásokkalLe
érni, meluekei görögből seirre, szirből arabra s végül arabból
latinra csigáztak. Könny'Ű elgondolni, mennyit szeneedett az ere
deti értelem a háromezoroe, .nem is mindig hozzáértő fordítás
következtében. A fiatal oxfordi tamár hamarosan ma,qán tapasz
talta ezt. Ezért elhatározta, hogy gyökeresen segít a bajon. Nem
csak maga tanult meg kitűnően, görögül, hanem főleg görögül még
jól beszélő délolaszokból valóságos fordító iskolát rendezett be.
Őmaga Aristoteles legismertebb erkölcsbölcseleti munkájának, a
Nikomachosi Ethikának lefordítására vállalkozott, mégpedig
olyan sikerrel, hogya lincolni fordítás, a translatio Lincolnien·
sis ettől fogva valóságos ioaolom. lett.

De bármilyen megbecsüléssel viseltetett is Grossetest Aristo
teles iránt, mégsem sorozható követői közé olyan értelemben, mint
II későbbi skolasztikusok. Ő a filozófiában inkább Szent Agoston
nak és a XI. század zseniális gondolkodójának, Szent Anzelmnek
nuomdokait. követte. Angol s,ármazásának megfelelően erősen
hajolt az empiria felé is. Külön tanulmányokat írt a mozgásról,
a melegről, a 'Színről, a fényről, az atmoszferikus nyomásról, a
szivárványról, a, bolygókról és így tovább. Sőt még a mezőgazda

ság kérdései iránt is érdeklődött és külön munkát írt a mezei
munkák beiitemezéséről (Bemüae agriculiurae per menses diges
iae), Természettudományos ismereteinek megítélésére elég annyit
említenünk, hogy az ő keze alól került ki a középkor legnagyobb
természettudása, a ferences Rogerius Bacon.

A dolog megértésére tudnunk kell, hogy mikor ae első feren
cesek 1224-ben, tehát még az alapító életében megjelentek Angli
ában, Grossetesi, akkor már az egyetem büszkesége, Pisai Agnel
lus provinciális kérésére készségesen vállalkozott a ferences test
vérek teológiai oktatásának irányításám. A kérdést úgy oldotta
meg, hoau ezentúl egyetemi előadásait is a testvérek kolostorá
nak legnagyobb termében tartotta; másszóval nemcsak maga ment
közéjük, hanem katedráját is magával vitte. Érdekes és erősen
egyéni elhatározásának az lett a következménye, hogya gyenge
ferences palánta mingyárt kezdetben beleilleszkedett az egyetemi
üzembe s filozófiai és teológiai arculata kibontakozásában egyre
inkább elindítójának empirikus, a valósággal mindig számoló '00
násait öltötte magára.

Grossetest 1235-ig maradt az egyetemi katedrán. Akkor lin
colni püspökké választották. Püspöki hivatását éppoly komolyan
fogta fel, mint előbb egyetemi munkáját. Legfőbb célját az eg,lJ
házi élet tisztaságának visszaállításában látta. A visszaélések ir
togatásában nem ismert kíméletet; csak az ügyet tekintette s nem
az emberek személyét. Első nagy vizUációs útján hét apátot f':S

néoU periel« mosditott el hivataluk hanuan ellátása miatt. Ezért
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ellenségei tt· s~er~tegek ostOf'dnak úmnium religio, sOYummai
leus) nevezték el. Pedig nem volt igazuk. A két nagu koldulórend
tagjait 'igazi atyai seereiettel karolta fel és rajta volt) hom} minél
tőbb helyen otthont készítsen számukra. Az igazság védelmében
semmiféle emberi tekintettől nem riadt vissza és III. Henrik ki
rály igazságtalan pénzköveteléseit éppoly határozottanelitélte,
mint amilyen határozotton pálcát tört a római kuria bizonyos
túlzásai fölölt. Ezért a nép eeinte bál·ványozásj.g seereiie, holta
(1253. október 8.) után pedig ezeniként tisztelte.

Ez a kiváló tudós é~ főpap oxfordi előadása'i.ban határozotta II

lándzsát tőrt a szep131elen fogantatás hite mellett, Az Énekek
éneke e verséről szóltában 'ugyanis: »Egészen szép vagy, barát
nőm és makula nincsen benned!" - meggyözöen kifejtette, bou»
a ezen: Szűz megszentelése még seiiletése előtt, lelkének: belelehe
lése pilla,natában (in ipsa infusione rationalis animae) meni vé.q
be. Az oxfordi eaueiemen tehát ő hintette el a.zt a magot, mely
évtizedekkel később legméltóbb szellemi örökösének és az általu
megszervezetf egyetem mindmáig legnagyobb büszkeségének, Duns
Scotue Jánosnak működésében hatalmas fává terebélyesedett.
.Megérdemli tehát) hogy halála hétszázados évfordul6ján minden
máriatisztelő hálá1,ol h tisztelettel aondoiion rá. - bg -

Felelős kiadó: S i k S á n d or
Budai nyomda I. - r. v.: Farkas Endre 9H 54 - 4800 db



SZERKESZTŐI ÜZENETEK

G. K. Az II "minden újfajta művészi élmény" után érzékelt
hangulat, amikor - mint írja - a "levegő Imrranása is" fokozza
a benyomás erejét, ez, az a nehezen megfogalmazható, majdnem
titokzatos állapot, amelyet - ha alkotásról van szó - ihletnek
nevezünk. Test s lélek összefonódásának beszédes jeleként ezek a
percek valóban az érzéklés különös felfokozódásával, az érverés
szaporulásával, a szívműködés gyorsulásával járnak - mindez
együtt idézi elő azt a hangulatot, melyet a' régiek euforiának ne
veztek.

A művészek ismerik a "kegyelem" e különös állapotát, mely
ben mintha más "nehézkedési törvények" szerinj .öltcne formát
szellem s alkotóerő. mint az egyszerű, szorgalmas munkaórák
alatt. Somerset Mangham emlékirataiban úgy nyilatkozik: ha
csak akkor alkotott volna, amikor az "ihlet" állapotában élt 
egész, terjedelmes irodalmi működése vékony kötetkére zsugoro
dott volna. Ebben a negotiv megállapításban mirrtha fájdalmas
nosztalgiát éreznénk azok után a' ritka, áldott pillaniatok után,
melyek a rutinszerű, penzumként végzett alkotó-rnunka során
már egyre szórvánvosabban jelentkeznek.

Ha ez az alkotó ihlete - miért ne tükröződhetenének ugyan
ezek ,az érzések - más síkon - az olvasóban, akinek számára
a művész idézi fel ezt a minden mástól megkülönböztetett, elra
gadtatott állapotot. Ez, persze, nemcsak írásokkal van így, gyak
rabban találkozhatunk e lelkiállapottal a zenében s valamivel
ritkábban képzőművészetialkotásoknál. Ám minden író, zeneszar
ző, képzőművész örök vágyódása, hogy ezt a "befogadó" ihletet
közönségéből kiváltsa. Könyvről beszélve - az olvasó saját egyé
niségén keresztül új életre kelti azt az élményt, mely az alkotás
pillanataiban jelentkezett. Ha remekművel találkozunk ....:.... való
ban megborzongunk erejétől s nyilván így kezdődik az a külőnös,

fiziológiailag is körülhatárolt hangulat, melyről levelében beszá
mol. Az olvasó élvezze hát teljes szellemi tisztaságában ezt a
hangulatot, - mert hiszen ezzel szerzi nemcsak önmagának, ha
nem a mű alkotójának is a legnagyobb, legemberibb örömet.

(O·f.v.)

M. A. Gertrud von le Fort, aki felől érdeklődik, 1876-ban sz ii
letett; regényíró és költő. Versesköteteiben (Himnuszok Német
országhoz, Himnuszok az Egyházhoz) forma és nyelv mestere;
hatalmas, sokszor biblikus képekben, szélesen áradó sorokban
fejezi ki a katolikus léleknek egyrészt szülőföldje, másrészt eg"3T'
háza iránti szerétetét s az evi1~ginak azt a természetfölötti szem
pontból való értékelését, amely regényeit ís jellemzi: a "Vero
nika-kendő"-t, a "Geftóból jött pápá"-t, a ,,~Lagdeburgi menveg
ző"-t; magyarul is megjelentek. "Az örök nő" című kötete három
esszéjében a modern kor asszonyának problémáját fejtegette.

Erős/ouadás. Aggályai elsősorban onnét származnak, hogy
nincs tisztában vele, mi is az erősfogadás. Ön valami egészen kü
lönálló aktusnak képzeli, holott nem lehet különválasztani a bá
nattól, me Ilyel a trienti zsinat is egybefoglalja, amikor így ha
tározza meg a valódi bűnbánatot: "Dolor ac detestatio cum pro
positío non peccandi de caetero" - vagyis fájdalom és utálat cl.
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követett bűneink fölött, azzal az elhatározással együtt, hogy töb
bé nem vétkezünk. Aki valóban bánja bűnét, abban eo ipso meg
van az er ő sfognd ú s is; inert aki bűneit újra el akarja követni, az
nem is bánja őket. Aki fölismeri a bűnös állapot méltatlanságát
és töredelmesen bánja, hogy Istent megbántotta, abban okvetlenül
megmozdul az akarat is arra, hogy "többé ne vétkezzék" és a
b űnre vezető alkalmakat elkerülje. Ez az akarati mozzanat a bá
natban az, amit erősfogadásnak nevezünk; de ismételjük, nem va
lami külön mozzanat, hanem benne van a bánatban, annak ré
sze, jellernzője, "a bánat mindig erősfogadást zár magában" és
"nines bánat erősfogadás nélkül" - moudja Prohászka. - Más
kérdés azután (s az ön esetében alighanem erről van szó), ha va
laki nem bízik az erősfogadú.."ban. Az ilyen ember többnyire ál
talában az emberi természet lelől táplál magában téves (tegyük
hozzá: janzenista színezetű) véleményt. Az, hogy erősen elhatá
rOZOJll, hogy kerülöm a u űnt, még egyáltalán nem jelenti azt,
hogy valóban egyszer s mindenkorra el is fogom kerülni; ez az
emberi erő mérhetetlen túlbecsülésére jogoaitana, holott tudjuk,
hogy éppen ez a bűnök egyik főforrúsa, a kevélység, Magunkban
semmik vagyunk és semmire » sem mehetünk: ez olyan igazság,
amely nélkül a keresztény lelki haladás útján egyetlen lépést sem
tehetünk. De csak egyik oldala a (mínt mondják, mindig "para
dox") teljes keresztény igazságnak: hogy én, a semmi, ugyanakkor
mindenre képes vagyok "azáltal, aki engem megerősít"; és Isten
mindenkinek megadja a szükséges és elégséges kegyelmet. Sok
aggályoskodó és bizalmatlan keresztény ember észre sem veszi
talán, hogy éppen ággályoskodásában voltaképpen Isten dolgába
akar beleszólni, Isten reá vonatkozó tervét akarja a maga feje
szerint módosítani. A mi dolgunk az, hogy őszintén elhatározzuk
jobbuláaunkut ; a többit bízzuk derűsen. bizalommal és nyilt szív
vel az Istenre, Ha ujra elesünk, ujra keljünk föl, és nem egyszer,
de hetvenhétszer, s mindig ugyanazzal 'az eltökéltséggel és biza
lommal. A túlságos aggályosság és bizalmatlanság mőgött, ha jbl
megvizsgáljuk a dolgot, nem egyszer lappang gőg. A janzenistik
ról mondta valaki: tiszták, mint az angyalok, de gőgösek, mint
az ördögök. Aki megvizsgálja magát, nagyon jól tudja, hogy
gyarló ember és egyáltalán nem tiszta mint az angyalok; s éppen
ezért semmi oka sincs rá. hogy gőgös legyen, mint a démo
nok. A siker föltétele 'az alázat és a bizalom Istenben, a hála és
szeretej iránta, ki sosem fárad bele abba, hogy a bűnösnek meg
bocsásson, ha a bűnös őszintén és alázatosan megbánja bűnét (és
mert bánja, kerüIését is erősen fogadja, de nem a maga erejé
ben, hanem Isten irgalmas szer étetében és kegyelmében biza
kodva).
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