
SZEMLE
'A VILÁGKERESZTÉNYSÉG SZE-MLÉJE

A The Chatolic Times-ben két amerikai tábornok nyilatkozik az első atom
bomba-kísérlet lelki reakciój áról. Ez a kísérlet 1940 július l-én folyt le, amikor
az Egyesült Államok még nem vett részt a háborúban. A robbanás előtt a jelen
lévők nagy többsége oly buzgón imádkozott - mondották a tábornokok -, mint
soha azelőtt. "Tudatában voltunk annak, mít jelent szabadjára engedni azokat
az erőket, amelyeket a Mindenható magának tartott fenn," Ezekből aszavakból
kicsendül, hogyajelenlévők - nyilván katonák és tudósok - nem az atom
bomba sikeréért imádkoztak, hanem arra kérték Istent, ne engedje elbukni és
megsemmisülni az emberiséget egy új démonológia áldozataként. Az emberisé
get már nem egyszer fenyegette az elbukás és megsemmisülés veszélye Ádám
bukása óta. Az atomerővel szemben valóban a magábaszállás és az Istenhez
fordulás az emberiség egyetlen hatásos fegyvere. A pusztulás akkor következik
be, ha egy erő - tekintet nélkül az isteni törvényre, és az élők világának
rendjére - korlátlanul igyekszik és tud is érvényesülni. Az,' amit démonikus.
nak nevezünk, nem egyéb, mint a korlátlan érvényesülésre való törekvés Istenre
és az emberre való tekintet nélkül. A démon, a rossz szellem kísérti az emberi.
séget, de tevékenysége és hatása különösen veszedelmes a korfordulók idején.
Csak a kivételes szellemek veszik észre, hogy az emberiség mindig vulkánon
táncol. A vulkán mélyén olyan tüzek lobognak, amelyek ott parázsianak minden
emberi lélek mélyén. Gondoljunk például a rabszolgaságra; ha megvalósitották
volna az intézményben rejlő végső következményeket, akkor arabszolgatartók
és rabszolgák előbb-utóbb megszűntek volna emberek lenni, értelmetlen korcs
lényekké váltak volna, amelyek éppen ezért pusztulásra lettek volna ítélve.
Az emberiség eddig még mindig megmenekült az ilyen. végső következmények
től, amelyek oly gyakran fenyegették. Bármily új hatalom és új elő jelentkezett
az emberiség történetében, mindezek megtűrtek bizonyos kompromisszumokat,
valamifajta középutat, a helyes és a helytelen, a jó és a rossz között: az ember
történeti élete eddig ilyen megegyezések láncolata volt. Úgy tűnik azonban, hogy
ez új vívmány, az új hatalom, az új erő nem tűrí a kompromisszumokatr az
emberiség nem haladhat többé a középúton, választania kell. Ezért a tábornokok
nak' és tudósoknak, akik az új erő születésének tanui, és bizonyos fokig esz
közlői voltak, nem maradt más választásuk, mint Istenhez és a Ielkíísmeretük-

. höz fordulni. Ennek a befeléfordulásnak azonban egyetlen pillanatra sem sza
badna _szünetelnie attól fogva, hogy az emberiség az atomerőt szabadjára
engedte. Az Egyház ellen mindig a legfőbb vádak egyike volt, hogy megáldja
az egymás megsemmisítésére törekvő ellenfelek fegyvereit. Az új erőt meg;
rettenve szemléli az Egyház .és a tudomány. Az Egyház sohasem a fegyvereket
áldja meg, hanem a halállal szembenéző szenvedő embereket, akiktőlaz élet
keménysége a legnagyobb áldozatot követeli. Az Egyház feje már nem egyszer
nyilatkozott az atomerőről s minden ilyen nyilatkozatában az emberiséget mínt
egy megáldotta az új erővel szemben, az új fegyver ellen. Alig akadt még
komolyatomkutató, aki ne fejezte volna ki rettegését azzal a hatalommel r szem
ben, aminek felidézésében közreműködött. l!ppen az atomkutatók követelik a

: legszenvedélyesebben,tudósoktól szokatlan erőszakossággal az atomerő nemzet
tözi ellenőrzését. Az atomerő első nagy kísérletezői szinte egybehangzóan val.
lották azt, hogy amikor tanui voltak az első kísérleteknek, abban reménykedtek
és azért imádkoztak, hogya' kísérletek ne sikerüljenek. A kísérletek meg
döbbentő sikerei míntegy kigúnyolták félszeg és nem őszinte magatartásukat.
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Atomerő és vallás - ez a látszólag nagyon különös képzettársítás 
általában nagyon sokat szerepel a külföldi katolikus sajtóban; Az amerikai
katolikus folyóiratok például konkrét esetből kifolyólag sokat vitáztak azon,
vajjon katolikus papnak szabad-e résztvenni az atomerö-, vagy éppen az atom
bombakísérletekben? Lényegében az az álláspont alakult ki, hogy a katolikus
pap akkor vehet részt a kísérletekben, ha őt csak a tudomány érdekli, nem
szabad a kísérletekbe kapcsolódni akkor, ha háborús elgondolás vezeti. Termé
szetesen az az alapvető kérdés, hogy a kettő elválasztható-e egymástól? Az
atombomba-kísérletekben való részvétel pap részéről felbátoríthat annak elismeré
sére, hogya fizikai világ felett nincs érvénye az erkölcsi törvénynek. Az ilyen
fajta kompromisszumok vezetnek azután a fegyverek megáldására, a szenvedők

megáldása helyett. Megállapítottuk, hogy az új erő nem türi majd a kompro
misszumokat.

.Ugyancsak amerikai folyóiratokban olvassuk, hogy az atombombasujtotta
japáni városokban mennyire megnövekedett a konvertiták száma. Nagasakiban,
az atombomba lehullása, tehát a város elpusztulása előtt mindössze 800 kato
likus volt, a bombatámadás után pedig, miután a város népességének öthatoda
elpusztult, 2700 a katolikusok száma. Hasonló az arány a másik elpusztult város
ban, Hirosímában is. Továbbra is nagyon gyakoriak a konverziók a két véros
ban. Emlitsükmeg, hogy Nagasaki pirosbetűs városa a japán katolicizmus és
éltelaben. a katolíkus misszió történetének. Nagasakiban virágzott leginkább a
katolicizmus, amikor Hidejosi sogun irtóhadjáratot kezdett a japáni keresztény
ség ellen. Hidejosit az a meggyőződés vezette a keresztények üldözésében. hogy
a fehér papok szálláscsinálói a fehér hódítóknak, és hogy a keresztények, ami
kor a szeretet és a béke igéit hirdetik, a gyűlölet és a harc tetteit gyakorolják.
A nagasakii sokezer vértanu megmutatta, hogy a keresztények élni és halni is
tudnak, hitük és igéik szerint.

Hidejosi kiirtotta Japán kereszténységét, és utódai a keresztény fehér
hódítóktól tartva, tökéletesen elzárták a külvilágtól az országot. A japáni lélek
pedig még akkor is elzárkózott a kereszténységtől, amikor a szigetország meg
nyitotta kíkötőít a fehérek előtt s fokozatosan kisajátította a fehérek civilizá
cióját, hogy védekezni tudjon a fehér hódítások ellen. A védekezőből hamarosan
támadó lett. S minél inkább emelkedett Japán a fehér civilizáció, a hódítás és
az imperializmus útján, nyilván annál kevesebb szükség volt a keresztény
ségre. A japáni fasiszta császárkultusz, amivé az ősi sintó vallást átalakították,
éppen úgy üldözte a kereszténységet, mint az antik császárkultusz. A modern
Japán' látszólag teljesen magáévá tette a fehér emberiség technikáját, s úgy
tűnt, hogy annak kultúrájából is átvett egyet s mást. Azonban a fehér emberi
ség világképének egyetlen vonatkozása alig érintette, és ez éppen a keresztény
ség volt. Ezen nincs semmi csodálkoznivaló, hiszen Japán alkalmazkodása a fehér
.civilizációhoz éppen akkor történt, amikor a fehér emberiség maga is csak nagy
fenntartásokkal vallotta önmagát kereszténynek. Az alkalmazkodó japániak azt·
látták, hogy a fehér emberiség életében a kereszténység vajmi csekély és fel
színes szerepet játszik. A japánok azonban csak a felületet látták. Nem ismerték
fel, hogya kereszténység a fehér emberiség műveltségének és civilizácIójá
nak leglényegét alkotja, s hogy még a fehér emberiség technikai fejlődése sem
képzelhető el a keresztény alapok nélkűl. Nem értették meg, hogya fehér embe'
riség történeti szerepe még akkor is a keresztény hiten épül Jél, ha a fehér
emberiség civilizációja egy adott pillanatban a kereszténység ellen is fordul.
A kezdetben győzedelmes nemzetiszocialista Japán nemcsak teljesen keresztény"
ellenes, hanem erkölcseIlenes is lett.

A sintoizmus új, nemzetiszocialista változata durva, otromba bálványimá
dás volt, egy vérivó, gyűlöletet árasztó, idegengyűlöletet és idegenek élet'
áldozatát követelő démonbálvány imádata, akit a császár személyével azono
sitottak. Ez a visszatérés egy démonizmus és bálványimádás egészenősÍ és kez-
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detleges formáihoz együtt járt ősi, vad kultuszformák feltámadásával és a velük
kapcsolatospritnhiv szenvedélyek kiélésének szabadségéval. .A japániak jelentős

részét az' a hit töltötte el, hogy amikor vétogatonan Kegyetlenkednek foglyaik
kal, akkor a császár nevezetű démonbálvány kultuszát szelgélják. Nem
véletlen, hogy emberáldozatos szokások mellett a vallási tévelygés olyan ősi

-eífajzásaí is, eiharepództak, mint a kannibálizmus. Itt is, akárcsak Németország
ban, a nemzetiszocializmus hatása alatt ismét felburjánzott az ősi vallásos eltéve
lyedéseknek az az aijanövényzete, amelyet a fejlett vallások, Keleten főként a
buddhizmus, Nyugaton a kereszténység igyekezett kiirtani. A nemzetiszocialista
rendszerek. uralomrajutásának erkölcsi következményeit érdemes lenne ebből a
szempontból pontos elemzés alá venni. Németországban a nemzetiszocializmus
deklarált keresztényellenessége nem valami "ősvallást" hozott felszínre, hanem
egy elfajzott, elnyomorodott "mélyréteget", amely ott szunnyad évezredek óta
a tömeglélekben s amely ott manifesztálódik, ahol az embercsoportok feladják
a szellemi világhoz való visszatérésért folytatott küzdelmet, azt a küzdelmet,
amely nem egyéb, mint egy magasabb kultúra kiépítése. A középkor és az. újkor
századai folyamán is ott lappangott természetesen a tömegek lelkében ez a
.,mélyréteg", nem egyszer erőteljesebben a felszínre tört, a boszorkányperek is
kétségtelenül ez, ellen irányultak, jóllehet személy szerint többnyire ártatlanokat
sujtottak. bnnek a mélyré.egnek a modern manifesztálódását az tette különösen
veszedelmessé és majdnem győzelmessé, hogy birtokában volt a modern tech
nika és a modern adminisztráció minden vivmánya. Ez történt Japánban is, és
az a japáni vezetőréteg, amely az ország háborús készültségét irányította, a
modern technikát és a modern adminisztrációt a legprimítívebb tévelygések szol
gálatába állította s ennek a felszabadított mélyrétegnek a démoni erejével akarta
elérni a világuralmat. Ezt is elsajátította tehát a fehér emberiségtől, a leggono
szabbat s a legsátánibbat, amit a fehér emberiség valaha művelt s ezen a téren
is époly jó tanítványnak mutatkozott, mínt általában a keresztény tartalmától meg
fosztott, külsőlegessé vált technikai civilizáció terén. Meggyőződésükszerint mín
dent megtettek országuk, társadalmi rétegük és sajátmaguk hatalmi érvényesülése
érdekében, ami csak lehetséges volt, vagyis mindent, amit a fehérektől meg
Itélésük szerint érdemes volt megtanulni. Ennek ellenére bekövetkezett az
atombomba és az összeomlás. A vesztes japánok mélységesen megrendültek.
Az okot nem önmagukban keresték, nem a lelkiismeretüknek és az erkölcsi tör
vényeknek .megsértésében, hanem abban, hogy nyílván nem tanultak meg min
dent, amít meg kellett volna tanulniok, nem bűnösök voltak, hanem ügyetlenek,
rossz tanítványoknak, ügyetlen utánzóknak bizonyultak. Kutatni kezdték, hogy
voltaképpen mi az, amit nem sajátítottak el a fehérektől, mí az a titok, ami
minden jobb igyekezetük ellenére a fehéreknek juttatta a győzelmet. S valóban
rábukkantak a titokra, amely így hangzik: kereszténység és szabadság. Éppen
ezt a kettőt értékelték eddig a legkevesebbre ft fehér világból: a keresztény"
séget ésa szabadságot. Eddig abban a hiszembeh voltak, hogy ettől a kettőtől

nyugodtan el lehet tekinteni s minél inkább eltekintenek tőlük, annál hatal
masabbak lesznek, hatalmasabbak, mint a fehérek, akket ez a két zavaró körül
Illény' gátol meg -abban, hogy korlátlanul kifejthessék erejüket. Most azután a
japánok a legintenzivebb érdeklődést kezdik tanusítani a fehérek két titkos
erőforrása, a kereszténység és szabadság, vagy úgy is kifejezhetjük, keresztény
ség és demokrácia, kereszténység és szociálís haladás iránt. :ar.d"3klődésük még
meglehetősen zavaros és technikai színezetü, rá akarnak jönni a fogásokra,
amelyek elsajátításával birtokukba vehetik és' felhasználhatják ezt a két erőt.

Az atombomba helyreállította elfajzott és elvesztett hitüket a természetfölötti
igazságszolgáltatáEban. Az erkölcsi törvény érvényesülése azonban nagyon tech
nikus módon és külsőlegesen történt az atombomba révén, és így nem csoda.
hogy a megtorlást, az erkölcsi világrend győzelmét, kereszténység és szabad
ság uralmát ők is külsőleges technikának ítélik. Hiszen külsőleges techníkának

45



fogja fel és használja afehér emberiség jelentős része is. Hogy a japánok meg
értik-e kultúránk mélyebb értelmét, kereszténység és szabadság lényegét s II

kettő kapcsolatának lényegét is, ez legalább annyira függ a keresztény fehér
emberiségtől, mint a japénöktól,

Spellmann newyorki biborosérsek nagy megnyitóbeszédet mondott az ame
rikai katolikus békelíga ülésén. Spellmann azok közé a férfiak közé tartozik,
.akiknek különösen nagy személyes része van abban, hogy a szövetségesek ügye,
az emberi szabadság és a kereszténység ügye a háborúban győzedelmeskedett.

Spellmann érsek a szövetségesek ügyét a háború folyamán csak annyiban szol
gálta, amennyiben ez valóban a kereszténység és az emberi szabadság ügye
volt. Külföldi útjai az eszmék tisztulásának mindig új, fontos fázisát jelezték.
A biboros egész "politikai" tevékenysége a háború folyamán kizárólag a béke
ügyét szolgálta. Spellmann bíborost joggal nevezhetjük korunk egyik legtevé
kenyebb békebarátjának, s annak a nagy tiszteletnek, amely személyét Amerika
protestáns tömegei előtt ís övezi, egyik oka alighanem az ameríkaí népben 
és mínden népben - élő szenvedélyes békevágy. A bíboros beszédében meg
állapította, hogy az amerikai népnek s a világ minden népének ma egyetlen
eliensége van, az az embercsoport, amely valamely. oknál fogva háborút akar,
és a pusztítás szörnyetegeit szeretné rászabaditani az emberiségre. Ha a világ
békebarátai összefognak - mondotta abiboros -, akkor minden konfliktust
könnyen el lehet intézni és az emberiséget meg lehet kimélni egy olyan
katasztrófától, amely esetleg az egész emberi nem megsemmisüléséhez vezetne.
Ne gyanakodjunk, ne legyünk bizalmatlanok, és ne keressük állandóan, kinek
van igaza - jelentette ki a newyorki érsek -, hiszen az ember alkata olyan,
hogy a teljes igazságot gyakran még az élet egyszerű körülményei között sem
tudja felismerni, mennyivel nehezebb felismerni azt az annyira bonyolult,
szövevényes nemzetközi politikában. Krisztus egyet megadott mindannyiunk
nak, az embereknek éppen úgy, mint a nemzeteknek, minden nemzetnek egy·
formán, a türelem, a jóhiszeműség és az engesztelékenység lehetőségét és köve'
teíményét.. Kövessük Krisztust a nemzetközi életben.

Említsük itt meg, hogy Spellmann bíboros ímakönyvet írt, amely kizárólag
a béke eszméjének van szentelve. A béke, az emberek és a nemzetek békéje
az Istenhez vezető út - ez mintegy a mottója a biboros imakönyvének, amely
nek az Egyesült Államokban példátlan sikere van s egyik kiadása a másikat
követi. Spellmann bíboros magatartásával kifejezésre juttatja, hogy az emberi
ségnek nincs fontosabb ügye a béke ügyénél . s hogy Krisztus papjának, az
Egyház szolgájának minden körülményekközőtt a béke oldalán kell állania,
először mindig a kiengesztelődés és a megértés útjait kell keresnie és előmoz

dítania s ezért éppen úgy helyt kell állania egész életével, mint hitéért, mert
hiszen a béke akarata hitének íntegráns része. Természetesen csak addig teheti
ezt meg, amig nem fenyegeti támadás és megsemmisülés veszélye a hitet és az
erkölcsi törvényeket, az ember azonban nagyon hajlamos arra, hogy ezeket a
végső értékeket összetévessze evilági érdekekkel és szempontokkal. Ennek a
gyakori tévedésnek az olyan ember és az olyan pap lesz legritkábban áldozata,
akiben a nagy szentek szellemében, egy Assisi Szent Ferenc, Szienai Szent
Katalin, Lisieuxi Szent Teréz szellemében elevenen és tevékenyen él ez a fel
tétlen békeakarat.

Juhász Vílmos
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SZENT GELLÉRT

Mártírhalálának kilencszázéves évfordulója az érdeklődés előterébe állí,
totta Szent Gellért alakját; alkalmat szolgéltafott arra, hogya tudomány moder
nebb, fejlettebb eszközeivel és módszereivel közeledjünk egyéniségéhez és mú,.
véhez. Egyetlen fönnmaradt alkotása, a .Delíberatío", a Dániel könyvében olva..
bató himnusz kilenc versénekmisztikus magyarázata, sajnos, csak régi, 1789-ből

való, elavult és .hibás kiadásban áll a kutatók rendelkezésére: példányai ma mát
meglehetősen ritkák; oly kritikai kiadása, aminőt rendkívül nagy jelentőségénél

fogva megérdemelne, nem is készül: pedig maga a mű a tizenegyedik század
eleji, skolasztika előtti hittudomány és szellemtörténet egyik kimagasló alko
tása, s mint szerzője is, kora tudományosságának legszínvonalasabb s legmoder
nebb képviselője.

Szent Gellértnek, illetve a velencei Szent György-monostornak, ahonnét
hazánkba került, komoly kapcsolatai voltak a kor szerzetesi reformmozgalmaí
val, elsősorban azzal, amelynek tűzhelye a római Aventinus-hegyen épült Szent
Elek- és Szent Bonifác-monostor volt. E rendházban nemcsak bencés, hanem
bazilita szerzetesek is éltek; Szent Adalbertot maga Szent Nilus küldte, mint a
Canaparius-féle legenda élmondja, az Aventinusra, melynek apátjával meghitt
baráti viszonyban volt. A velencei Szent György-monostorra egyrészt ennek,
másrészt a vele rokon törekvésű Szent Romuáldnak a szelleme hatott, harmad
.sorban pedig ama délfranciaországi reformkolostoroknak a lelkisége, amelyek
egyikéből első apátja, Maureceni János hozta magával a reform modern eszméit.
·Szent Gellért elhatározása, hogya Szentföldön remeteéletet fog élni, ebből a
hangulatból és eszmevilágból sarjad, s korában messzemenően korszerű volt.

Hazánkba kerülésének körülményeiről mindössze annyit tekinthetünk
bizonyosnak, hogy a tengeren vihar érte utól s az vetette ki valahol a dalmát
partvidéken. Mindaz, amit azután a tizennegyedik század végén keletkezett
nagyobbik Gellért-legenda ez útról elbeszél, a későbbi író rekonstrukciója. Ama
fiktív Razina apátot azonban, ki előadása szerint Gellértet hazáilkba utasította
volna, még az sém mondja magyarorszégí, vagy éppen pannonhalmi apátnak,
mint több tudósunk is vélte; ellenkezőleg, a legenda szövegéből az derül ki,
hogya tizennegyedik századi szerző e Razinát zárai vagy zárakörnyéki apátnak
képzelte. Szent Gellért vélt útjának (ZáKl-Novigrád-Pécs-Pécsvárad) re kon
struálásában a maga korának viszonyait tartotta szem előtt: azt a vonalat, ame
lyen az Anjouk alatt a dalmát-olasz összeköttetések, kereskedelmi és hadi utak
vezettek. Pécsvárad pedig - melynek apátjává tévesen Anasztázot teszi meg 
ebben az időben a hazai bencés apátságok között az első volt, átvéve a kom-

. mendába került s ennek folytán elhenyaUottPannonhalma szerepét: ól. város
ban és a monostorban a tizennegyedik század folyamán többek között bizonyos
reneszánsz jellegű építkezések is folytak; egyik apátja például "palotaszeríi
házat emelt"; érthető tehát, ha az író Gellértet Pécsváradra is elvezeti.

A nagy legenda beszámol róla, hogy Gellért megérkeztekor előbb Pécsett,
majd Pécsváradon, végül a király jelenlétében Fehérvárott szentbeszédet tart.
Abból, ahogyan e beszédekre az író utal, megadva témájukat, nyilvánvaló, hogy
a prédikációszerkesztésnek nem tizenegyedik századi homiletikus médszerét
tulajdonítja hősének - ahogyan közelkorú író tette volna -, hanem azt a fej~

lett, skolasztikus módszert, melyet először Alanus ab Insulis dolgozott ki, utána
pedig elsősorban ferencesek és domonkosok az úgynevezett "ars praedí-

Jegyzet. Ez a rövid áttekintés vázlatos összefoglalása egy rövidesen sajtó
alá kerülő Szent Gellért-monográfia némely megállapításainak és eredményei
nek. Az érdeklődő a kérdésekre vonatkozó dokumentációs anyagot s a meg
felelő bibliográfiát majd e műben találhatja meg.
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candí'vkban, - ezek közül a legjelentösebbek egyike megtalálható Szent Bona
ventura művei Quaracchi-i kiadása kilencedik kötetének elején: a tévesen Szent
Bonaventurának is tulajdonitott "Ars concionandi". A tolmács útján való prédi
kálás pedig - a legenda elmondja, hogy Gellértnek Fehérvárott Konrád prépost
volt a tolmácsa, és Csanádon is tolmács közvetitette szavait Abának - nemcsak
a magyar kereszténység kezdeti idejére jellemző; tolmács segítségével prédi
kált például Kapisztrán Szent János is; egyik tolmácsának magyar szempontból
bizonyára nem érdektelen "Ars praedicandi"-ját a firenzei könyvtár őrzi,

A legendáknak egymáshoz való viszonya tudományunk sokat vitatott
kérdése. Minden jel arra vall, hogy hitelesnek csak a kisebbet fogadhatjuk ell
ez ,nem sokkal a szenttéavatás (1083) után keletkezett s eredetileg a szent
ünnepén elmondott prédikáció volt; ez lett liturgikus szöveggé, breviáriumi
lekcióvá is; a nagy legendát ily célra az egyház soha nem fogadta el. E nagy
'legendát a tizennegyedik században írták, nyilván Csanádon és alighanem
Velence számára; 1381-ben ugyanis Veleneéből áthozták Magyarországba a
turini béke egyik titkos záradéka alapján Remete Szent Pál holttestét, amiért
'cserébe Velence, illetve Murano Gellért-ereklyéket kaphatott. Nagyon való
színű, hogy anagy Gellért-legenda mintegy ezen átengedett ereklyéket "kísérte"
Velencébe. Ezért nyomozta, illetve következtette ki az író - amíröl a kisebb
legendában egyetlen szó sincs - Gellért velencei éveinek történetét. Semmi
szükség tehát föltételezni - mint egyesek tették -, hogy a velencei tárgyú
fejezeteket 'utóbb egy velencei átdolgozás folyamán illesztették ,volna a legenda
major törzséhez.

Szent Gellért hazánkba jöttének időpontját, ellentétben szamos eddígi
véleménnyel - (véleményekkel, melyek nagyrészt Karácsonyi János bár szelle
'rnes, de pozitíve igazolhatatlan kronológiai számításain alapulnak) -, 1023 tájára'
kell tennünk. Az összes közelkorú, tizenegyedik és tizenkettedik századi források
egybellUngzó véleménye szerint megérkezte után - ami egyébként Gellért szel
lemének is megfelel - nyomban Bakonybélbe vonult remeteségbe. A közelkorú
források arról, hogy Szent Imre nevelője lett volna s hogy a király megérkez
teker mindjárt megtette volna "episcopus electusv-nak '- hogy székét majd
akkor foglalja el, ha Ajtony legyözetett -, egyértelmúenmitsem tudnuk. Az a
hagyomány, mely szerínt Gellért Szent Imrét nevelte, később alakult ki s nem
hiteles tény, hanem későbbi kegyes tradíció.

Bakonybélt a· király Szent Günther biztatására alapította. A rendház a
jelek, szerint a magyarországi remeteszellem otthona volt; Gellért itt valóban
inegtalálhatta, amire Velencében áhitozott: a remeteség magányát s ugyanakkor
ll. szerzetesi élet közösségét. Szellemére elsösorban Szent Günther rinchnachi
nJonostoráé hathatott: szigorú aszkétikus remeteélet volt az, bizonyos "anti·
dialektikus", "antiintellektualista" színezettel, mint Szent Günther legendája
rnutatja.

Szent Gellért hét éve Bakonybélben böjtölésben, önsanyargatásban és szel
lemi munkában telt. Művei közül egyedül a .Delíberatío" maradt fönn; ebből

még kettőre tudunk teljes biztossággal következtetni: egy "De divino patrimonio"
címűre. s egy kommentárra Szent Pál zsidókhoz írt levele elsö fejezetéhez. Ez
utóbbi oly szöveget kommentált, melynek alapvető jelentősége'van ama mísz
tikus teológiában, melyet Dionysius Areopagíta alapján Szent Gellért is vallott;
a jellegzetes areopagitikus "super"·képzések (superessencia, superinvisibilitas
stb.) egyik fő forrása ez a kanonikus passzus. Szent Gellért ezek szerínt nem
szoritkozott az areopagítikus helyek puszta átvételére, hanem az idézésen kívül
visszament az eredeti forrásig, Szent Pálig, akire, Dionysiuson át, egész teológiai
világa mint egyik fő pillérére támaszkodik.

A "De divino patrímonío" a .Delíberatío" rá vonatkozó utalásai alapján
erősen foglalkozott a Szentháromság tanával: oly problémával, melyet az isteni
személyek egylényegűségét tagadó, szubordlnácíó-tanos délvidéki, temesi-csanádi
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eretnekség tett számára különösen időszerűvé. A "Deliberatio" szövegéből csal.
hatatlanul kiderül, hogy Szent Gellért püspöknek itt nemcsak pogányokkal volt
baja, hanem eretnekekkel is, olyanokkal, akik többek között, "eddig hallatlan
herezisként", tagadták a test föltámadását. Ezek pedig nem mások vollak, mint
a neomanicheisztikus-neognosztikus bogumilok. Éppen Szent Gellért nyilatkozata
a bizonyitékunkarra, hogy ez az eretnekség már a tizenegyedik század első

felében beszivárgott a Balkánról, Bulgáriából Magyarország sokáig, Ajtony
legyőzéséig bolgár-gőrög érdekkörbe tartozó déli részeibe.

Dionysius Areopagita döntő hatása érvényesül a "Deliberatio"-ban is. E ha
tás azonban nem Kelet felől, nem a különben is jelentéktelen csenádí-orosslénosí
görög kolostor közvetítésével érte, s nem tanubizonysága ~ mint egyébként
rendkívül szép tanulmányában Ibrányi Ferenc vélte (Szent István Emlékkönyv I.)
- annak, hogy a keletí misztíka hazánkon át is szivárgott nyugatra; Szent
Gellért műve nem e folytonos kelet-nyugati áramlás "egyik pillére". Ellenkező

leg. Szent Gellért oly nagy mértékben használta s idézte Díonysíust, hogy ehhez
föltétlenül állandóan a keze ügyében kellett lennie magának a szövegnek. Még
pedig, mínt Ivánka Endre kimutatta, az Areopagita Scotus Bnugena-Anastasíus
Bibllothecaríus-Iéle fordításának:' Gellért ezt a latin szöveget ídézí. De hogyan
kerülhetett ily kézirat' hozzU

Ha valóság is, hogya tizedik és tizenegyedik században az Areopagita
Dénes műveínek latin fordítás-kézirata ritkaságszámba ment (igy mondja Syrus
szerzetes legendája Szent Majolus cluny apátról), korántsem volt oly ismeretlen,
mínt általában vélik. A párízsí Saint-Denis monostorban pihentek az első párizsi
püspök, Szerit Dénes vértanu tetemei. Ezt a Szent Dénest a kilencedik század
ban Hilduin, megírva a frank király kívánságára életrajzát, az Areopagita Dénes
sel azonositotta,s legendájához hozzáfűzte az areopagitikus művek eleö latin
fordítását.. Ezt a fordítást I!:övette rövidesen a Scotus Eriugena-féle; ezt pedig él
pápa intencióinak megfelelően Anastasius Bibliotbecarius átnézte, kijavította, s
megtoldotta az egykori skutarii apát, Szent Maximus Confessor Konstantínápoly
ban általa fölfedezett Dionysius-kommentárjainak latin tolmácsolásával. Ez II
fordítás, illetve ennek másolatai terjedtek a frank, északgalliai és champagne]
monostorokban.

Saint-Denisben volt ilyen Díonysíus-kézlret: Szent Majolusnak mind Odilo.
mind Syrus-féle legendája beszámol róla egy csoda kapcsán, hogy Majolus itt,'
a Saínt-Denísban olvasta az Areopagita "De coelesti hierarchia" című müvét,
A fegyelmében elhanyatlott Saint-Denis megreformálását pedig Hugó és Róbert
királyok Clunyre bízták: Majolusra s utódjára. Odílőrai nyilvánvaló, hogy ha
másként nem, hát e réven, az Areopagita műveí Clunyben sem voltak isme-
retlenek. "

A magyar térítés nem annyira Clunyvel függ össze - ahogyan a leg
újabb időkig túlozva hangoztatták -, mínt inkább az Aventinus-hegyi monos
torral: .onnét kerültek ki első térítőink, Szent Adalbert' munkatársai és tanít
Ványai. Volt azonban egy közvetlenül Clunyből származó püspökünk is ama
Richard személyében, akiről Jotsaldus szerzetes Szent Odilo-legendájában emlé
kezik meg; E Richard Odilónak bizalmasa, benső híve, titkár-féléje s munkáiban
'és utazásaiban meghitt társa volt. Odilo utazásainak pedig nem kis része kapcso
lódik a párizsi Saint-Denis reformálásához.

Az Areopagita-kéziratok hazája azonban elsősorban Lotharingia. Már
pedig a magyar k-risztianizációban kiemelkedő szerepük van e lotharingiai részek·
nek, a frank birodalom belga határvidékének. Mint Radó Polikárp, Kniewald
Károly és Kühár Flóris alapvető kutatásai kimutatták: a magyarországi liturgia
forrásai e belgicai-Iotharingiai részeken keresendők. Szent István alatt is, utána
is jöttek onnét hazánkha, háborúk, éhínségek, tűzvészek következtében nyomo
rulttá válva, nagyobb telepes-csoportok, Ezekkel jöttek természetesen papjaik
\s - egyizben később huszonnégy kanonok például -, a papok pedig maguk-
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kal hozták szerkönyveiket il egyéb kézirataikat. Igy kerültek hozzánk nyilván
a liturgikus míntakódexek. igy kerülhetett esetleg az az Areopagita-példány is,
melyet Szent Gellért használt.

De kapcsolatban volt amellett Gellért Richard verduni apáttal, ki két ízben
ia Járt hazánkban, zarándokok.at vezetve a Szentföldrej a "De divino patrímonío"
kézirata. is e Ríchardhoz, a verduni Saint-Vannes reformmonostor apátjához jutott
valaminő módon. E kapcsolat is a lotharingiai lészek felé mutat, s nem közömbös
talán Gellért "areopagitizmusa" szempontjából. o különben valamikor - hogy
mikor, sajnos, nem lehet megállapítani - maga is járt Galliában, mínt a .Delíbe
ratio"-ban megjegyzi. ,.

, Az Areopagita teológiája mísztikus teológia; egyik lényeges eleme, hogy
mínden helyes tudás forrásának, Szent Pálra támaszkodva, az isteni illuminációt
tartja, s az értelem szerepét az Isten-ismeretbim alábecsüli, majdhogynem tagadja,
éppen ellentétben a későbbi skolasztikával, Szent Anzelm és Szent Tamás arisz
totellkusalapokon. épülő.bölcseletével s az analógikus Isten-bizonyítás és ...ismeret
skólasztiku,sl'endszeiével.Az Areopagita platonista, illetve a neoplatonízmust
egyezteti· össze a' kereszténységgel. . AntHntellektualizmusában osztozik Szent
Gellért is, 'híven egyúttal a kor modern remeteszeUeméhez, és hasonlóan többek
között Szent Günther fölfogásához. Ily törekvéseknek különben nagy multjuk
van, s egyik jelentős képviselőjük például Beda Venerabilis, ki a'retorika taní
tásában az antik szerzőkből vett illusztráló anyagot himnuszköltökből és kano
nikusszövegekből vett példákkal cserélte föl. Ily specíálís értelmű antiintellek
tuali:i:mus, vagy inkább talán retorikaellenesség jellemzi Majolust is, ki minta
clunyi monostornak Szent Haymardus által kinevezett könyvtárosa, Vergiliust
és ai antik szerzöket míntegy száműzte a monostor szellemi életéből. De megfelel
e magatartás az egykorú magyar viszonyoknak is, nevezetesen annak a szellem
nek, mely Pannonhalmán uralkodott, s mely a klasszikus mílveltséggel szemben
ugyancsak ilyen tagadó és azt csak eszközl értékűnek nyilvánító álláspontra
helyezkedett.

Szent Gellért korának egyik élvonalbeli szelleme volt. Magyarországi mun
k:ásságával a tizenegyedik század vezető teológusai köiöttfoglal helyet. Tudós
nak époly nagy volt, mínt térítőnek. S a "Deliberatio" nemcsak a magyar, hanem
6.ltalábanaz európai irodalomnak is kivételes értéke. Sajnos, erről az európai
tudomány' előbb vett tudomást, mínt a magyar, Dom Morin és Manitius például,
kik Gellértet míntegy "feifedezték" s értékére rámutattak. Újabban Kühár Flóris
lbráilyi Ferenc, Ivánka Endre és Bodor András tanulmányái jelentenek végre
döntő lépést e nagy szellem és nagy lélek megismerése és értékelése felé.

Rónay György

VILÁGPOLITIKAI SZEMLE
Nagy" feltűnést keltett nemcsak Franciaországban, hanem világszerte, hogy

ll" francia egyházfők a felszabadulás óta" most először bizonyos, mértékben bele
..vatkoztak a választási 'küzdelembe és "a felsőházi választások alkalmával nem"
is titkoltanbefolyásolni igyekeztek a szavazókat. A francia egyhtlzfőknek ez 8'

magatartása, amelyre - hangsúlyozzuk '"'- a nácik kiílzése óta nem volt példa,
ll' kiéleződött politikai helyzet következménye. Franciaországban ma már nem
szociálís programok állnak szemben egymással, harrem világnézetek. A szakadék
él kommunista párt és a katolikus köztársasági népi mozgalom között nem szo
ciális, hanem világnézeti. Franciaországban már többé-kevésbbé bekövetkezett "8'
politikai életnek és a politikai eUentéteknek az a redukciója végső állásfogla
lásokra, amely alighanem előbb-utóbb mindenütt be fog következni. Azok a kér-'
dések, amelyeket ma a politika fölvet, minden egyes emberhez és az egész
emberhez szólnak, ,a politika ma már nem jelentheti azt, hogy egyik-másik
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gyakorlati kérdésben ma ennek, vagy amannak a pártnak programját teszem
magamévá. A francia egyházfők így vélekedtek, amikor a kommunista pér]
ellen - de semmiképen sem a kommunista párttalvaló további koalíciós koro,
mányzás ellen - igyekeztek befolyásolaí hív~iket. A kÖztársasági népi ,mozo,
galmat - a katolikus pártot. - ssocíélís téren'nem sok választja el sem a,,$zol::ia·,
listáktól, sem' a kommunistáktól. A párt irányitói kezdettól fogva gyökeres, szo
ciális reformokat követelnek és nem riadnak vissza olyan erélyes beavatko
zásoktól sem, amelyekre eddig a katolikus politikában gondolni sem mer-.
tek, - néhány magányos szellem kivételével. Igaz, számba kell venni azt is,
bogy a népi köztársasági mozgalom, a katolikus párt híveinek Jelentés része
nem lelkesedik ezekért a reformokért. Azonban mintha a francia kispolgárság,
és parasztság többsége is tisztában lenne már azzal, hogy a régi .világot,~zt ~

régi világot, amely az összeomlással oly szömyü bizonyítványt állított ki m,agá~'

-ról, nem lehet többé feltámesztaní. A katolíkua-párt tehát megegyezik .abban
a szocialistákkal is és a kommunistákkal ís.. hogy szocíálts téren át k,eIlalakíj
tani Franciaországot, s éppen az a megegyezés volt az alapja az, eddigi koalíciós
kormányzásnak; ezen alapult a három vezetőpártnak az együttműködésre való
készsége. Azonban a .szocíálís téren való elvi egyetértés ellenére szinte állan;
dósultak a súrlódások a két határozott világnézeti alapon álló párt között, amiból
kiviláglott, hogyha a végsó konzekvenciák merőben különbözóek, akkora giYa~.

korlati kérdésekben is nehéz megegyezni, mert hiszen ezek a praktikus problé
mák, még a látszólag legkonkrétebbek is, mégis csak összefüggenek a végsö
állásfoglalásokkal. ,

A francia egyházfók megnyilatkozása nem azért volt meglépő 'és nagy
horderejű, mert a kommunizmus ellenében a hiveket egy katolikus világnézeti
párt 'követésére buzdította, hanem sokkal Inkább azért, mertjryílten vés 'IlYOl1J,a~

tékosan elismerte azt, hogy ezt az ellentétet nem szociális télen Játja, sőt éppen
ellenkezóleg, helyesli azt a szociális alapot, .. tehát a 'gyökeres reformok 'pro
gramját, amely eddig a koalíciót összetartotta, amely tehát Iehetővé' tette ,a
katolikus párt együttműködését a baloldalimunkáspártokkal. Az egyházfók nyo
matékosan azokért a pártokért szálltak síkra, amelyek szociális reformokat
kívánnak végrehajtani s ilymódon eddig egyedülálló nyiltsággal kimondották
azt, hogy nem helyeslik azoknak a pártoknak. a magatertását, amelyek, az adott
szocíálís helyzeten nem akarnak változtatni, vagyis amelyek a társadalo:m ..élj

.a gazdaság régi szerkezetéhez óhajtanak visszatérni. A francia egyházfók hivei,
ket nyiltan óvták attól, hogy az egyház ügyét .ezonosítsék a szociális reform
munka ellen dolgozó jobbpártok ügyével. Sajátos módon a radikális szocialista
párt, az 1940-ben megbukott Franciaország vezető .. pártja is a jobboldalí rpértok
közé sodródott. A radikális szocialista pártnak kétségtelenül nagy érdemei van
nak abban, hogy Franciaországot polgári állammá alakította át, és hogy míndíg
síkraszállott a szabadságjogok védelmében, azonban radikalizmusa csaknem
mindig egyedül egyházellenességben nyilatkozott meg, komoly szociálís pro,
gramja úgysz61ván soha nem volt. A párt elkeseredett harcot, vívott a jobboldali
politikus katolicizmussal, amely számára a katolikum' nem volt egyéb, minta
régi rend palladiuma. Ellenfele,' a reform- és haladásellenes politikus katolicíz-.
mus nagyon sokat ártott a katolikus ügynek" éppen azért., mert nagyon i~

világi célok érdekében használta fel az egyházpresztizsét. Most ezek,',d'régi
ellenfelek egymás közelébe sodródtak, abba a csoportba, amely Franciaországnak
il második világháborúban összeomlott régi rendjét akarja .vísszaállítaní settól
a' tábortól kívánták az egyházfók elkülöniteni oa franciaországi katolíkus: egy',
\láz ügyét.

Ma nem egyszer találkozunk azzal a jelenséggel a politikai élet1;>en,hogy
cl ,szabadságeszme,amelykülönösen drága kinccsé vált azóta, hogy 'az emberi
ség tanuja lett borzalmas megtiprásának, a' ~~abadságezelótti elnyomói~,akjavát

;.
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izoigálja. A brit köz-vélemény, ez a csodálatos erejű tál'aad4Imiés erk&esi ki)z
vélemény, amelynek nincs is szüksége politikai megn~.- kénysze.
rft~tta 1'-- brit kormányt a német hadifoglyok elbocsátására, jóllehet ezeknek -ca
munkájára igen nagy szükség volt a brit mezőgazdaságban. Ez a brit társa.
dalmí és erkölcsi közvélemény egyszeruen nem tudta elviselni azt, hogy Anglia
földjén több százezer embert fogva tartsanak és kényszermunkára fogjanak csak
ezért.unert a meggyöződésüket követték; nem tudta ezt elviselni, holott ezt a meg
gyözqdést a brit közvélemény ma élesebben elítéli, mínt akár a háború folya
mán és azt is érzi, hogy ezek a hazaengedett német hadifoglyok részben ma
is úgy gondolkodnak, mint amikor Angliát és az egész világot rabszolgasorba
akarták taszítani. A brit polgár úgy érezte, hogy mIntegy az ő meggyőződésé

nek a szabadságát és a szilárdságát ássa alé az a tény, hogy százezreket ellen
tétes meggyőződésükért bizonyos fokig mint szabad akaratnélküli dolgokat, tár
gyakat kezelnek. Ezért nem tesz semmit a munkáspárti kormány Mosleyék, II

brit nemzetiszocialisták ellen sem.
Ennek a magatartásnak a megértésére egy olyan területről álljon itt egy

példa, ahol a győztes demokráciák az előtt a feladat előtt állanak, hogy felszá
moljanak a legyőzött fasiszta .rendszerrel, Francis Scott amerikai katolikus
tábori lelkész, aki összekötő tisztet tölt be az amerikai katonai hatóságok és
• bebörtönzött japán háborús bűnösök között, a "The Catholic: Tímes't-ben
Ismerteti a japán háborús bűnösök életmódját. Scott megállapítja, hogyelhelye
eésük és élelmezésük annyira emberséges, hogy alig akad valaki, aki panasz
szal fordulna a vezetőséghez.. Nagyon gyakran fordulnak például a háborús
bűnösök a katonai hatóságokhoz azzal a ,kéréssel, hogy agg szüleík elől titkolják
el, hogy fiúk be van börtönözve, --,- ennek a kérésnek a vezetőség mínden
esetben eleget tesz. A foglyok használati tárgyakat készítenek maguknak,
könyvtáruk van, folyóíratokhoz jutnak s általában emberi életet élnek.

N.em tévedünk talán, ha úgy véljük, hogy a demokráciáknak ez a maga
fart,sa, amelynek következménye az, hogyaszabadságeszmék a szabadság
ellensilgeinek javára szolgálnak, a demokráciák sajátos időszemléletével, Idő

érzékével függ össze. A fasiszta rendszerek az időre-éppen úgy gyanakodtak,
mínt az emberekre, féltek az időtől, ellenséget láttak benne. Emlékezzünk a
magyar fasizmus közkeletű jelszavaira, ,,1938 a miénk", ,,1939 a miénk" és igy
tovébb. A fasizmus a katasztrófák szemlélete, és miután bizalmatlan az idővel

szemben, az időt szeretné kikapcsolni, türelmetlen minden iránt, ami nem a
Jelen, legyen az akár a mult, akár pedig a jövő. A fasiszta rendszerek mlndíg
azonnali megoldást hirdettek, idóélményük a pillanatok alatt ható robbanás
volt. A demokráciák háborús magatartásának egyik alapvető jellemvonása az
Időbe vetett bizalom volt, az az ösztönös hit, hogy az idő valamiképen szoros
kapcsolatban áll az erkölcsi principiumokkal, tehát az idő valahogyan az igaz
ügYet támogatja és juttatja diadalra. Ez az ídőszemlélet kétségtelenül nagyon
Ilok izgalmat okozott az elnyomott népeknek, gyakran, amikor a börünkröl, az
életünkről volt szó, nem is tudtuk megérteni; nem kétséges, hogy nagyon sok
emberéletbe került, de kétségtelenül bebizony,osult, hogy valamiképen összefügg
az erkölcsi principiumunk érvényrejutásával. Ez vonatkozik a demokráciáknak
azon magatartására is, amely nem ritkán, látszólag a szabadság ellenségeinek
és üldözőinek kedvez s olykor mintha az ó érdekeiket és ügyüket mozdítanák
elő. A demokráciák sajátos ídőszemléletével függ össze, hogy nagylelküek
tudnak lenni ellenfeleikkel szemben. Bergson bizonyos egyoldalúsággal bens6
összefüggést konstruá:It id6 és szabadság között, Bergson természetesen kizár~

lag a szabadság ideológikus és metafizikai szférájáról beszélt ebben a vonat
kozásban. Azonban az ideológikus és a gyakorlati szabadságeszme között nel'8
tagadható az összefüggés. Az az ember, akinek magatartását nem .ez erő

szak és a félelem két pólusa szabja meg, az idót jóakarójának, barátjának véIi1l
önkénytelenül is az a hit hatja át, hogy az idő nem vonatkoztatható el Isten
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és ember viszonyától. Igaz, hogy ezt az embert sok csalódás. fogja érni, s bizo
nyos, hogy sok csalódás fogja érni a demokráciát is. Lehet, hogya szabadság,
amely összefügg az I idö iránt megnyilatkozó bizalommal, kedvező pozíciókat
fog még teremteni átmenetileg a fel-felvillódzó fasiszta kísérletezések számára.
Az elégtétel nem evilági, de mégis összefügg ezzel a világgal s ennélfogva
összefügg az idővel is. Egy ilyen magatartás nem azonos a passzivitással. Véde
kezik a támadó ellen, de nem tartja feltétlenül szükségesnek a támadó teljes,
totális megsemmisitését, éppen azért, mert hisz az időben. A fasizmus félt a:i
lelőt,;;l és ezért igyekezett totálisan megsemmisíteni mindazt, ami nem hozzá
tartozott. Az erőszak régi tényei mind összefüggtek az idővel szembeni bízal
matlansággal és félelemmel. Ezért volt a kínvallatás, amelynek folyaman a kín
és gyötrelem maximumát igyekeztek az emberekre mérni, hogy teljesen meg
semmisítsék azt, ami bennük éppen emberi. Hiábavaló vállalkozás volt, és ennek
A felismerése a demokráciák egyik legszebb diadala. J h' V'lu asz J mos:

A SPIRITUÁLIS BARTÓK
Kérdés: mível akarjuk szembeállí

tani? Egy másik Bartók-portréval-e, az
-ösztönössel, érzékivel, a nem spirítuá
lissal, vagy egy másik, nem-spirituális
zeneszerző egyéniségével? Egyikfa}ta
kérdésfeltevés sem célunk. Nem is d

szembeállitást érezzük feladatunknak,
de sőt: inkább a spirituális és érzéki
zene sokak szerint élesen húzódó ha
tárvonaláról szeretnénk bizonyítani,
hogy ez a határvonal igen elmosódott
és éppen Bartók életműve is jó és igaz
példa a szembeállítás eröltetettségére,
a szembénállés valótlanságára.

Kííndulópontul keressünk valami
szilárd helyet, túl a zene birodalmJ'm,'
a keresztény erkölcs tanítéséban.
Troeltsch, a>: ismert vallástörténész és
történetfilozófus, a keresztény egyhá
zak és a keresztény szekták között
abban látja' a legfontosabb különosé
get, hogy míg a szektg az ösztönöket
eleve gonosznak, erkölcstelennek ítéli,
addig az egyház erkölcs és ösztön kő

zött nem hirdet háborút, a kettő bé
kéjét, harmóniáját keresi. Számunkra
ebből az fontos, hogy a kereszténység
erkölcstanában test és lélek nem kibe
kíthetetlen ellenfelek. A kettő szétvá
laszthatatlan egység; nincs élet test
nélkül s nem élet az élet lélek nélkül.

Ami igaz az egész életet felölelő et
kölest tanításban, igaz kell legyen a
zpnében is. Az érzpki, és spiriluálls
zene merev elkülönítése durva sérelem
a zene valódi természetén. Minden
zene érzéki és minden zene spirituális.

Érzéki, mert testi érzékelés útján köze
litünk feléje (már pedig a testi él",éJte
lés önmagába involál bizonyos érzéki
séget) éi; spirituális, mert az ösztWJö~

riyersessége mindig feloldódik, szublí
málódik benne. Megengedjük, van In
kább spirituális és inkább érzéki zene.:
Az egyik mélyebben és ellenáUhatat
lan abbul mozgatja meg a test erőit. II

másik a testet aránylagos nyugalom.
ban hagyja s a metafízíka magasságdit
érinti. A jazz pl. jobban felcsigézza dZ
érzékeket, mínt egy Baéh-Otatotiu1l'l,
Bach viszont elevenebben vág a téleIt
húsába. mint a mai tánczene kanök
ritmusa. Míndez igaz. Az ellentét ..lion
ban mégsem akkora, hogy az egyikre
mindenestül rádrhatnánk az "érzeki~
"ketegőriéjénak ajtaját, a másikat pe
dig földtől-elszakadt, spirituális szfé~

rákba emelhetnénk. .
Bartók Béla múvészetében ez a:a

ellentét látszólagosan a végsőkig ki
éleződik. Az Allegro barbaro kegyet
len kopogása, pattanásig feszült szen
vedélye, a Tánc-szvit dübörgő, há.
borgó, vagy nyugtalanul kúszó rít
musa, az V. vonósnégyes szaggatott
felkiáltójelei, a Csodálatos mandarin
őriiletté bomló vád vágya: ha van ér
zéki, a test ösztöneinek melegéből eló
bu~gyanó zene, hát ez igazán az. G'm
doliunk viszont még csak nem is a szé
kelyestét festő lágy, finom és ringató
színekre, de a késői Bartók-mG.vek
lassú tételeire, a vonósokra és ütőhal)~'
szerekre írt Zene fúgájára, a Hege<l4-



ver:serty'éSu :Dívertímento kÖzépsöi~.

, szére, ':a: Hegedúszólószonáta Melódiá·
jáia') Ami ezekből, kicsendül, csak
Bach; vagy az öreg Beethoven anyeg-:
talan, :.;1 szellem titokzatos világában
Iebegö müveíhez mérhető, Mintha a~

, előbbiekből a cívílízálatlan, prímítlv
emberlmeatelensége, utóbbiakból pedig
~gy:ideálisnak·,rajzolt, csupa-szellem,
cs~pa-Ielek ember arca' jelenne meg
előttünk. Az "állati" és a ."szent" ío
galmai': jutnak eszünkbe s elképzelhe
tő-e :lélek, ,mely-átfogja a-kettő roppant
távolságát? .
'.' BJxley (aki magyarorszagl népsze
rűségét nem annyira eredeti és alapjá
ban konstruktiv filozófiájának, de in
kább,~Qrábbi, regényeiböl kicsapó. szel
lemés :destrukCiójának köszönheti)' az
;;l!l;miílrtakáz .évekr-ben három foko
~diot 'k~IÖnböztet meg az ember fejlő
UéSé1)eri., Az állati (mondhatnánk: em
ber-etattí) fokot, az emberit s az embe
ren' tülít; ember-fölöttit. Szerinte csak
4Z'~1~Ö ésharmadík fokozat "jó", it. kö
'zép'$Ő: •rossz. Mikor az ösztönök még a
\udat J 'bállasztjától mentesen, oszintén
1tiélJÍetik magukat s mikor már a, tu

,'dat,: a .szellem harmónikusan és diadal
;masaJt kormányzó teljhatalmú úr:' rnlnd
:~ k~fesetben, ha más módon is, a "jó"
~rvéIlYesül., A közbülső fokozat. vívó
~ása;' küzdelma, disszonanCiája azon
bán: a "rossz",' talaja, termőföldje.

_: . .Messzíre kanyarodnánk, ha Huxley
t~tE;iét beható vizsgálat alá fognénk.
'Nincs js rá szükségünk. Igaz, vagy
'il:ém: ''döntsék el, az illetékesek. Szá
munkra, most csak az lényeges, hogy
e~ á kétségtelenül nagy szellem olyas
valamit mond, amivel összeköthetjük
'Bartók művészetének imént vázolt két
$ZIÚSQ pólusát: az, állati ösztönök za
h6látians1\gát a spirituális magasságok

,kaJ -. Jól tudjuk, sántít az .analőgia. De:
ha .Huxley az ember-alatti .és ernber-

\" (.1,1"-'" , ' ,

feletti fokozatokban lát valami közö-
'f?et,r,talán' mí is megkísérelhetjük, hogy
a Két Bartók-arc közös őse, közös for-
tása után kutassunk. " '
" 'É~~e:z,etőül, rámutattunk már az' ér
'~ék{~s, spirituális .zene hamisan merev
'k~ttéYá)asztására.Bartók, sem lehet kí
·v~teL.$Őt: míntha arra tanítana az ő
'tt111vészete, hogyalátszólagosan vég-

sökig kiéleződött ellentétek, akemé··
nyen szétfeszitett pólusok a géniusz
alkotóműhelyének mélyén nagyon is
közeli töszomszédságban volnának egy
mással. A vonósokra és ütőhangsze

rekre írt "Zene" első és harmadik té
tele a spirituális, metafizikus Bartók
hangja, a második és negyedik: az ösz
tőnemberé. Mégsem állítja senki,' hogy
ezt va hatalmas remekművet heterogén
anyagból formálta volna. Egységnek
érezzük, nem csodálkozunk és nem
csóváljuk fejünket az ellentéteken.
Miért? Azért, mert - mint már mon
dottuk - az ellentét csak látszólagos.
Ellentétet fejez ki egyik legnagyohb
művének címe is: Cantata profana. A
zeneművészet ' régebbi kantátái mind
vallésos-térgyúek s a műfajt éppen II

Legspirituálisabb szerző: Bach J. Sebes
tyén fejlesztette a legmagasabbra.
Profán kantáta: nemcsak hogy nem
vallásos tárgyú,' hanem egyenesen pro.
fán, tehát míntha kérkednék is azzal,
hogy semmi köze a valláshoz.

A "Zene" jételeínek, vagy a Can
tata profana címének látszólagos, szinte
szántszándékkal felállított ellentétei
megszűnnek ellentétek lenni, ha élő

valóságukban, csorbítatlan teljességük
ben halljuk a műveket, A szilaj ritmu
sok, az "ösztönéletnek ezek a spontán
kitörései és az anyagtalan, lebegő dal
Iamok-szfnek ugyanannak a léleknek
forróságát lehellik. Ebben a forróság
ban feloldódnak ösztön és lélek ellen
tétel. A spirituális részletekről letörül
hetetlen az érzékiségközvetlensége, a
nyers ösztönök vitus-tánca viszont min
dig a lélek húrjára van transzponálva.
Igaz, Bartók kezében egészen máskép
spiritualizálódik a tánc, az ösztönök
nek eza szabadon lüktető zenéje, mint
a nyugati nagymesterek műveiben. Ok
stilizálták, megfékezték, szelídítették a
tánc ősi féktelenségét. Bartók alkotó
géniuszában viszont az ösztönök nyers
és meztelen valósága változik át meta
fizikummá, akárcsak a bor .és ostya
'Krísztus. vérévé-testévé. A test az /)
.zenéjében úgy alakul lélekké, hogy' II

test, is csorbítatlan marad. De Bartók
zenéje lélekké, átlényegült test s I~a

mégoly, erővel csapong ís az ösztön
indulata benne, mindig a ,szellem, II lé-



lek régióiba tör, a lélekhez szól, lelket
erösítő, nevelő táplálékká nemesedik,

Bartók Béla Ady Endre mellett má
sodik volt a nagy magyar alkotók so
rából, akit az elmúlt évtizedek híva
talos szellemi fórumai a vádlottak pad
jára ültettek. A támadó nyilak nem
egyszer a vallás és erkölcs képviselői

felől röppentek művészete felé. Vád
pontnak elég volt annyi, hogy Bartok
az, ösztönök vad hajszáját míntázza
liangokká, hiányzik zenéjéből a lélek,
a szellem, a metafizikum.

Ez a kritika abban tévedett a leg.
durvábban, hogy az ösztönök Bartókja
mellett egyáltalán észre sem vette a
spirituális Bartökot. De súlyosan téve
dett akkor is, mikor nem látta, vagy

KÖNYVEK
GONDOLATOK A KÖNYVTÁR.

BAN. Szerb Antal összegyüjtött tanul.
mányai. Budapest, 1946. Révai.' 649 1.)

A vaskos kötetben összegyűjtött ta
nulmányok jóresze a huszas évek vé
gén új utak felé induló magyar iro
dalomtudományelső jelentős megnyí
latkozásái közé tartozik. Irodalomtör
téneti tanulmányait Szerb Antal a
Könyvek és az ifjúság elégiája című

önvallomásában maga is a szellemtör
téneti iskola magyar megnyilatkozásai
közé sorolja S azok legfőbb inspiráló!"
nak a német George, Gundolf és Strich
nevét említi meg. Valójában azonban
Szerb Antal még annyira sem volt a
weimari Németország divatos szellem
történészeinek egyszerű tanítványa,
amennyire ezt maga vallja. Lényegében
nincs sokkal' több köze a német szel
lemtörténethez, mint a zsákutcába ju
tott pozitivizmus módszertelensége el

.JEm lázadó bármely más modern histő
rikusnak, aki elégtelennek érezte az
öncélú anyaggyüjtés kispolgári eljárá
sait és az' aprólékos részletkutatások

ivalemelves rendszerezésére törekedett.
Ez az igény viszont a német szellem
'történet gondolkozásmódjának elfoga
'dása, sőf ismerete nélkül ís fellépett s
a történetírás új útjait olyan kutatók
is. Iézesan rkeresték, akík eleve tagad-

nem akarta látni, ,hogy az érzékiség. az
ösztönök világa, il fegtillzté\bb .metafizj~
kummá szublímálődík müvészetében.

A keresztény erkölcs tanítására is
rosszul emlékezett ez a kritika. Nem
akarta tudomásul venni a test .és léle'k
kompromísszumét, a test létjogosultsé
gát, igényét és értelmét. Olyan templo
mot akart építeni a művészetnek,

amelybe a testnek nincs bejárata. Kép.
telen volt megérteni, hogy Bartók Béla
művészete - végső lényegét tekintve
- spirituális művészet s azt, hogy
Benne maga.sfesiült~égű met~f,izikumés

magasfeszültségű'érzékiség szikráíegy
szerre pattannak. villannak, együtt vi
lágítanak egy új világ tájai felé.

Járdá~yi Pál

ták ci szellemtörténeti munkák bölcse
leti alapvetésül szolgáló német idea
lista filozófia -tételeit. .

Kétségtelen, hogy a filozófiai ihle
tésű ií,odalmi'vízsgálathoz Szerb Antal
a német szellemtörténészektől kapott
ihletést, különösen első tanulmányai··
ban (Kölcsey, Stefan George). Az is
kétségtelen,' hogya pozitivizmus kicsi·
nyességeiben már-már elvesző ma
gyaruodalomtudománynak frissítő szel
löt jelentettek a szellemtörténet által
felvetett új szempontok. Am a meg
merevedett pozitivizmussal való leszá
molásra Szerb Antal egyébként ,nElJ!'
csalf a német szellemtörténettől ka
pott bíztatást. A modern . francia
irodalomtudomány kiváló képvíse
lőít is jól ísmerte. Igya, fran
cia pozitivizmus nagyvonalú kép-

,viselőinek hagyományait s a '·po·
zítívízmus franciás, lélektaní irányát
-továbbépítő érzelemtörténettől (Mor
net, Hazard) és az európai irodalom
egységét kereső lit/érature comparée
módszerétől is jelentős indításokat ka
pott. Sőt elsősorban talán épp .a fran
cia irodalomtudománynak köszönheti,
hogy a pozitivista kutatások adathal
mazát nemcsak afilozófiaiihletésü
szellemtörténet 'elj árásaival közelitette
meg, hanem a lélektani elemzés és




