
SZEMLE
A VILÁGKERESZTÉNYSÉG SZEMLÉJE

XII. Pius pápa karácsonyi szózata az egész emberiség számára époly
fontos és lényegbevágó megállapításokat és intelmeket tartalmaz, mint általában
az utóbbi évtizedeknek a szeretet ünnepén elhangzott pápai szózatai. A pápa
beszédének gazdag tartalmából négy vezető eszme hangzik ki, a beszéd monu
rnentálís építménye, úgy érezzük, ezen a négy oszlopon nyugszik, négyoszlo·
pon, amelyek Péter sziklájáról emelkednek a magasba.

A pápa szózata a legteljesebb és legnyomatékos-abb békebeszéd. amely
valaha is Szent Péter székéből elhangzott. A pápa a betlehemi csillagot, amely
a bölcseket és a pásztorokat az isteni gyermekhez vezette, azonosítja a béke
csillagával. Krisztus a béke. Akik Krisztusra, az üdvösséget hozó gyermekre
vágyakoznek, azok a mindent betöltő igazi békére vágyakoznak. S az igazi
béke útja nem lehet más, mint amely a bölcseket és a pásztorokat a gyermek
hez vezette. Ez a teljes azonosítása a lelkeket és a külső világot betöltő teljes
békének a betlehemi kisdeddel, a megtestesülés és megváltás misztériumával,
annyira mély gondolat, hogy szinte alig tudjuk felrnémi. Intelem a számunkra,
olyan intelem, amelynek semmibe nem vevése az emberiséget feltétlenül rom
lásba dönti. Soha még a pápai székből nem ítélték el határozottabban és átfogób
ben az erőszak míndentéle nemét, mínt XII. Pius pápa karácsonyi szózata, Ennek
a nagyszerű azonosításnak az a tanulsága, hogya béke megvalósítása minden
ernber személyes feladata, tekintet nélkül állapotára és a világban elfoglalt
helyére. Nemcsak írott békére van szükség, üzeni a pápa" hanem a lelkek
békéjére és az erőszak szellemének kiküszöbölésére. Az erőszak szelleme pedig
mindegyikünkben benne van, közvetlen összefüggésben az eredeti bűnnel s az
ember egyik fő földi feladata az, hogy ezt a szellemet önmagában és a világ
ban visszaszorítsa és legyőzze. A pápa karácsonyi szózatában mintegy keresz
tes hadjáratot hirdet az erőszak minden megnyilatkozása ellen, amely meg
mérgezi az emberi lelket és az emberi közösséget.

Egy másik Ínegállapítás, amelynek a jelentőségét szinte nehezen tudjuk
felmérni:d pápa az erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatban a legnyomatéko·
sabban az egész emberiség közös ügyéről, a humanitás közös ügyéről beszél.
A humanitás, az emberiesség tanításának zászlóhordozói az utolsó két évszázad
ban nagyon gyakran szembehelyezkedtek az Egyházzal. Különböző, itt nem
részletezhető okai vannak annak, amiért a legújabb 'kor humanizmusa nem
ritkán az Egyház ellen fordult. S most íme, az Egyház feje, a Gyermek ünnepén
mintegy felszólítja' a humanitás minden hitvallóját, s mögöttük az egész embe
riséget, mint tökéletes eszmei egységet az erőszak elleni közös küzdelemre.
Amikor az Egyház feje a humanitás közös ügyéről beszél, akkor mínden különb
séget felold, amely az embereket és az embercsoportokat külsőleg elválaszt
hatja és elszigetelheti egymástól és mintegy magához öleli azokat is, akik
eddig az emberiesség ügyéért küzdöttek ugyan, de nem találták meg az utat
Krisztushoz.

Hasonló erővel hangoztatja a pápa karácsonyi szózatában minden ember
nek az élethez és a javakhoz való jogát. Mindenkinek el kell ismernie, hogy
minden embernek joga van az élethez és az élet javaihoz. Az ezt követő

mondatok bizonyos összefüggést állapítanak meg' az embernek, minden ember
nek az élethez és a javakhoz való joga és a béke egyetemes posztulátuma között.
Az emberiség egész külső történelme annak a története, hogy az erősebb miként
tagadta meg a gyengébbtől ezt a két alapvető jogot. Es tudjuk, hogy az erősebb
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ez alapvető jogoknak a megtagadására hányszor. használta fel kendőzésnek a
kereszténységet. Az Egyház feje karácsonyi szózatában világosan kifejezi, hogy
minden emberi élet szent és tiszteletreméltó s hogy az eroszak művéhez, a rossz
szellem tevékenységéhez hozzátartozik ennek az alapvető jognak a tagadása.

A fizikai leszerelésen kívül - mondotta a pápa karácsonyi üzenetében 
meg kell szűnníe a gyülőlködésnek, a kölcsönös bizalmatlankodásnak, az erő

szaknak, az államok vezetésében éppen úgy, mínt a társadalmi és a magán
életben. Nem szabad az emberekét és embercsoportokat egyoldalú áldozatokra
és olyan szenvedésekre kényszeríteni, amelyek végzetes elkeseredés forrásai
lehetnek. A pápa szózatában ki akarja küszöbölní az erőszak minden meg
nyilatkozását, mind az egyén, mind pedig a közösségek életéből. Az államveze
tés több-kevésbbé mindig erőszakon alapult, híszen maga az államalkotás is az
erőszak ténye, egy hódító réteg uralmi szervezete a gyengébb, földhözkötöttebb
meghódítottak felett. Ennélfogva a pápa szózata értelmében az államvezetés
nek, az állami szervezetnek gyökeresen meg kell változnia, híszen csak így
remélhető az, hogy az erőszak szelleme és gyakorlata az államí berendezkedésből

kíküszöböltessék. Erőszak nélküli állam - ez utópiának hangzik, holott való
jában előbb-utóbb az államilag megorganizált erőszak alatt nyögő emberiség
egyetemes ísmertetőjévé fog válni. Bízonyos, hogy a szenvedést nem lehet és
nem is szabad kiküszöbölni az emberi életből. Egy nagy egyházellenes modern
gondolkodó, Bertrand Russel, amerikai élményei alapján abban látta az amerikai
szellem felületességének okát, hogy ebben a hatalmas birodalomban a szociá
lis életben sikerült a szenvedést nagymértékben kiküszöbölni és az emberek
éppen ennek folytán váltak lélektelenekké. Bertrand Russel megállapítása
felületes, hiszen a szociális helyzetből származó szenvedést távolról sem sike
rült Amerikában megszüntetni, de az angol gondolkodó mindenesetre rámutat
kultúra és szenvedés mély összefüggésére. Azonban tudatosan, megfontoltan
szenvedést mérni embertársainkra a legnagyobb bűn. Súlyos, az egész emberisé
get megmérgező bűn forrása az olyan szervezet, amely tudatosan, megfontoltan
mér szenvedést a kormányzata. alá tartozókra. Ezért kívánja a pápa karácsonyi
szózata, hogy az államí szervezet gyökeresen változzék meg, ne alapuljon erő

szakon. A gyermek ünnepén a pápa az emberíséget meg kívánja szabadítani
azoktól a szenvedésektől, amelyek forrása az erőszakon alapuló államí szervezet.

Az amerikai katolikus sajtó egyetlen idegen országról sem' cikkezik
annyít, mint a kínai birodalomról. A Catholic Times részletesen ismerteti Francis
Xavér Ford, adélkínai Kaying püspökének előadását. A püspök megállapítja, hogy
Csángkájsek marsall, a mai Kína nagy megszervezője a háború alatt és azóta
is,"minden beszédében .a kereszténység szükségességét hangsúlyozza és ez a
körülmény reményt ad arra, hogy a kínai nép között a' katolicizmus erősen

terjedni fog. Ha Kínát a katolicizmushoz akarjuk vezetni - mondotta az ame
rikai püspök - most van itt az alkalmas pillanat. Az iskolákban és az egyete
meken valóságos szellemi éhség tapasztalható a keresztény tanok iránt, s
ugyanez a mély érdeklődés hatja át a felnőtt kínai intelligenciát is.

A Kelet nagy szellemi válsága már évtizedek óta magával ragadta a mai
világ legősibb kultúrnépét is. A kínai műveltség szelleme évezredek óta lénye
gében keveset változott, ez a nagy értéke és egyben ez a nagy fogyatékossága
is. A kínai birodalom politikai válságánál is sokkal komolyabb a kínai művelt

ség Válsága. A Birodalom sokezeréves fennállása óta talán most történik- elő

ször, hogy ez a kultúra alapjaiban kezd megrendülni. Mindazok a kísérletek,
amelyek az ősi konfúciánus hagyomány nyugati szellemben való megújítására
irányultak, egyelőre gyökértelerieknek bizonyultak. A derűs Lin-Yutang, aki a
szelíd irónia szárnyain igyekszik a fehér emberiség műveltsége és életformája
fölé emelkedni, nem egy új életideál hitvallója, hanem egy gyakran nagyon
lapos, jóllehet mindig szeretetreméltó raisonneur. További elképzelhető meg-
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oldás a vallásos színezetű nacionalizmus, vagy a vallásos színezetű osztály
harc. Csangkájsek egyénisége mélyebben gyökerezik egy több évezredes kul
túréban. mintsem hogy ezt a ket évezredes megoldást népe számára elfogadható
nak találja. S a két megoldással, vagy a kettö kereszteződésével szemben esek
egy harmadik lehetséges és ez a kereszténység. Nemcsak Csangkájsek látja
így, hanem nagyon sok kínai, fiatalok és öregek. Természetesen gyakorlatilag
csak úgy válik a kínaiak számára elfogadhatóvá, ha idegen politikai érdekek
minden ballasztjától függetlenül.

Nem részletezhetjük itt, milyen jelentőséget tulajdonított XI. Pius, a
missziós pápa a kínai kereszténységnek s hogy mennyire ugyanez a hit tölti be
utódját is. Csak utalunk arra, hogy Kína az első exotikus kultúrterület, amely
Tien Tamás érsek személyében bennszülött bíborost kapott, utalunk az Egyház
nagy díplomatájának, Spellmann bíboros, newyorki érseknek kínai küldetésére.
Csak még egy jellemző adatot kell megemlítenünk. Amerikai katolikus föiskolá
kon létesített alapítványok lehetövé teszik, hogy néhány éven belül ötszáz
kínai ifjú nyerhessen kiképzést az Egyesült Államokban, hogy hazájába vissza
térve.. a katolikus hit és egyúttal a keresztény szabadságon alapuló civilizáció
apostola legyen. Az 1900-ban kitört szerencsétlen boxerlázadás leveretése után
a gyöztes fehér hatalmak, miután alaposan kifosztották Pekinget, és még egy
néhány kínai várost, kemény hadisarcot róttak Kínára. ezt be is szedték. illetve
a fizetés elmaradását kemény gazdasági privilégiumok szerzésére használták fel.
Az egyetlen kivétel az Egyésült Államok volt, amely a hadisarcot kirótta és
beszedte ugyan, azt azonban teljes összegében kínai ifjaknak az Egyesült Álla
mokban való iskoláztatására használta fel. Ezzel a nagylelkű és bölcs gesztus
sal nyerte el az Egyesült Államok a kínai intelligencia rokonszenvét, azt a mély
rokonszenvet, amely komoly világpolitikai tényezövé vált. Mintha ugyanez a
bölcsesség vezetné azokat az amerikai katolikusokat is, akik nagy alapítvá
nyokkai teszik lehetövé, hogy többszáz kínai fiatalember amerikai főiskolákon

képezhesse ki magát. Ennek az új szellemi kapcsolatnak azonban a katolikum
a közvetítöje s ezért a kínai kereszténység történetének fontos eseményét kell
benne látnunk.

Az egyetlen olyan missziós terület, ahol magyar hitterjesztök nagyszám
ban működnek és komoly eredményeket értek el, a kínai birodalom. A kínai
misszió szentéletüt is adott a magyar katolikus Egyház történetének, Szabin
testvért, a tisztaszívű ferencesfrátert, akinek a levelei arról tanuskodnak, hogy
az igazak még akkor is jól megértik egymást, ha a hagyományok, szokások és
elöítéletek vastag fala' választja öket el egymástól. Több jele van annak, hogy
a magyar hitterjesztök ismét tevékenyen vesznek majd részt Kína katolizálásá
nak világtörténeti feladatában. Emlékezzünk meg a szociális testvérek társulaté
ról, akík Magyarországon, alapításuk színhelyén és külföldön is mindenütt a
Szentlélekben való, minden embertelen különbséget feloldó szeretet jegyében
működnek, A mult év szeptemberében indult útnak Los Angelesböl Horvath
Friderika fönöknö Candida Way kínai bennszülött testvérrel Sanghaiba, hogy
ott megalapítsák a Szociális Testvérek Társulatának kínai ágát. Azóta egy másik
kínai testvér is vísszatért Los Angelesböl hazájába, egy elektromérnöknö, aki
tehát hivatásánál fogva is alkalmas arra, hogy a katolikus üggyel együtt a
tisztult személyes felelösségen és szolidaritáson alapuló civilizáció ügyét szol
gálja.

Juhász Vilmos
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MODERN KATOLIKUS IRODALMUNK

ANKÉT
Mcdern katolikus irodalmunk történelmi és szellemi szerepének

tisztázása megítélésünk szerint fontos és sürgős feladat. Utat keresünk
s hiszünk ennek a feladatnak, a magyar katolikus irodalom utatkeresé
sének jelentőségében. A megtett utat fel kell mérnünk, tisztán kell lát
nunk, máskülönben lépéseink bizonytalanok, tétovák lesznek. Ezért
éreztük szükségét ankétnak, többek hozzászólásának a megadott .témá
hoz. Már ebből is következik, hogy Kósa János tanulmánya, a szerző.

személyes állásfoglalása, (felfogásunk szerint számos érdemes, sőt nem
egy nagy név is hiányzik belőle).

*
A századforduló idején irodalmunkat valamilyen szomorú, szürke tespe-

dés jellemezte. Iróink működése kimerült abban, hogy Petőfi és Arany formai
hagyományát ismételték, egyre kevesebb önállósággal, egyre halványabban. Az
epigon-nemzedék szorgalmasan dolgozott, mennyiség dolgában nem hogy hanyat
lott, inkább fejlődött az irodalom, csak éppen valami eredetit, önállót, magával
ragadót nem tudott felmutatni.

Ugyanez jellemezte katolikus irodalmunkat is, csakhogy azzal a különb
séggel, hogy utánzandó mintaképeit nem találhatta fel a XIX. századi nagy
ságokban, mert hiszen ilyenekkel nem rendelkezett, hanem még messzebbre volt
kénytelen visszanyúlni a történelemben. A barokk- és a biedermeier-kor hit
buzgalmi és vallásos iróiálltak még mindig előtte követendő mintakép gyanánt,
tehát százéves és még régebbi formákat követett. Hogy a katolikus irodalom
egyik legjellegzetesebb műíormáját említsük, az imakönyvek 1900 körűl még
ugyanazokat a gondolatokat tartalmazták és ugyanolyan körmondatos dagály
Iyal adták elő, mintha a barokk kor valamelyik nagyszombati kiadványát vagy
Albach Szaniszlónak, a biedermeier népszerű hitszónokának az irásait forgatnók.

Éppen ezért nem lehet véletlen játéka a sorsnak, hanem a mélyen dolgozó
társadalmi és szellemi erők természetes következménye, hogy a katolikus iro
dalom megújulása a világi irodalommal egyidejűleg következett be. De az már
a katolikus egyház szervezetéből következett természetszerűen, hogy amig a
Nyugat-kor esetében a fiatalok nemzedéke vivta meg a maga diadalmas harcát
az öregekkel szemben, addig a katolikus irodalmi megújulás vezérei, Prohászka
Ottokár, Schütz Antal és Sik Sándor semmiféle nemzedéki igénnyel nem léptek
fel, sőt inkább olyan viszonyban állottak egymással, mint mester és tanítvány.
Am ez a korbeli különbözés semmiféle .nebézséget nem okozott együttrnűködé

sükben és ugyanazt a szerepet töltötték .be katolikus vonalon, mint Ady és
Babits nemzedéke a világi literatúrában.

Hármójuk közül Prohászka a szűkebb értelemben vett vallásos, hitbuz
ga1mi irodalmat modernizálta. A diadalmas világnézet meg az Elmélkedések az
evangéliumról fényesen bebizonyították, hogy az apologetika meg a Krisztus
követés crok mondanivalóit a modern ember számára modern módon is elő

lehet adni. Époly gyökeresen szakított az eddigi sablónokkal, mint Ady Endre
vagy Szabó Dezső és amikor a természettudomány alapvető kérdéseit, a kapita
lizmus meg a szociológia időszerű problémáit vezette be a hit irodalmába, épp
olyan úttörést végzett, mint Adyék, akik a modern ember lelki életének egy
új és addig ki nem fejezett részét tárták föl. Ezekhez hasonlóan új stílust
teremtett új mondanivalói számára, amely hol numerikusan zengő körmondatok
ban, hol meg szaggatott tőmondatokban tökéletesen simul a tartalomhoz. Igaz,
hogy ez a stílus olykor mesterkéltnek vagy idegenszerünek hat; de nem lehet
hasonló kifogást felhozni Ady Endrével, sőt még Szabó Dezsővel szemben is?

Prohászka tehát a Nyugat-körtől függetlenül, sőt nála hamarabb meg-
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indította a szükségessé vált forradalmat a katolikus irodalomban és az új
problémák bevezetésével meg-az új kifejezési formák megteremtésével valóban
kimozdította régi tespedéséből. Ebbe a folyamatba kapcsolódott be a teológiai
tudomány terén Schütz Antal, aki a neotomizmus hiveként a tudomány meg
reformálásának egyik magyarországi vezetője volt. Könyveiben az időszerű

világnézeti kérdéseket tárta az olvasók elé és bőven ömlő stílusa, nagy tudása
mind a korszerűséget jelentette.

Harmadik és legfiatalabb a sorban, Sík Sándor, a katolikus Iírát újította
meg. Már az is forradalmi cselekedetnek számított, hogy szakítva az eddigi,
erősen konvencionális hitbuzgalmi költészettel, az egyén vallásos élményeit
szólaltatta meg. Az új tartalomhoz új formát is kellett teremteni és már első

verseiben is felhasználta mindazt a formai és stiláris lehetőségeket, amit Adyék
teremtettek meg. (Szembe a nappall) Iránytadó jelentőségét még csak növelte
csodálatos fejlődöképessége, amelyhez kortársai közül csupán Babitsé fogható
és amellyel az egymást rohamosan követő költészeti irányzatok közül egyiknek
a divatja elől sem zárkózott el. Akárcsak Babits, minden szellemi áramlatot ma
gába szívott és feldolgozott, anélkül, hogy egyéniségének alapjellegét megváltoz
tatta volna és csak így történhetett, hogy immár egyemberöltőre terjedő költői

pályájának minden időszakában korszerű és modern tudott maradni. Mindig
a XX. század emberéhez szólt I

Hármójuk munkássága azonban távolról sem különült el mííformák vagy
munkaterületek szerint, hanem sokszorosan összefonódott, találkozott és támo
gatta egymást. Igy született meg többek között a Sík-Schütz Imakönyv, amit
távolról sem helytelen ilyen irodalmi összefüggésben fölemlegetni, mert nem-

.csak hogy bizonnyal legelterjedtebb imakönyvünk az Officium Rakóczianum óta,
hanem egyúttal azt is fényesen bebizonyította, hogy az imakönyv ősi műforrné

jának meg lehet találni a maga irodalmilag, szellemileg egyaránt magas és
ugyanakkor modern formáját is.

Ugyancsak hármuk közös munkájával indult mega század elején az a
nagyarényú szervezkedés, ami a katolikus irodalom kereteit hosszú időn át meg
adta. Igy hozták létre a Zászlónk ifjúsági folyóiratát, amely nemcsak jó ifjúsági
irodalmat igyekezett adni, hanem hasábjain megszólaltatta azokat a fiatalokat
is, akik aztán hamarosan a katolikus irodalmat gazdagították műveikkel. Iro
dalmi szempontból még jelentősebb volt az Élet hetilap megindítása, amely már
bölcs címével is azt hangsúlyozta, hogy nem akar távol állni a tömegek életétől

és különösen az 191O-es években, Izsó! Lajos és Pethő Sándor szerkesztése alatt
maga köré gyüjtötte a katolikus tollforgatök majdnem teljes táborát.

Közben kiderült, hogya diadalmas világi irodalom sem áll - nem is
állhat - egészen idegenül a katolicizmussal szemben és a Nyugat nemzedék
nagy tagjai is megtalálják vele kapcsolatban a mondanivalójukat. Jellemző erre
Babits Mihály pályája: első kötetét In Horatium és a bűnhöz intézett óda vad
és pogányul fiatalos soraival kezdte. De amint az évek múlásával az öregedő

kor és a ránehezedő betegség kiterjesztette fölé szárnyait, visszatért gyermek
élményeinek világához és holtában az egyik legnagyobb katolikus költöt gyá
szolhatta benne az ország. A Balázsolás vagy a Jónás tökéletes. nyugalmú sorai
már ezt a katolikus megnyugvást mutatják.

Juhász Gyula szülőföldjéről hozta magával a mélyen gyökerező szegedi
katolikus hagyományokat és ezekhez a sors olyan sok hányattatása és beteg
lelkének szüntelerr viharai között talán soha egy percig nem lett hűtelen. Olyan
sok versében tulajdonképen csak egy hangulatot és csak egy tájat énekelt
meg ezerféle változatban. De egész életén át végigkisérő hangulatában kltörül
hetetlenül ott kísért a minden elmúlás fölött lebegő Úr képe és feledhetetlen
tájképeiben mindig elénk magasodik a tápéi Krisztús, "a magyar Krisztus, a
falusi szent", akihez nemcsak a maga nevében, hanem az egész magyarság áhíta
tával fordul:
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Feje fölött a nyárfa is magyar,
A fecske is és egy a zivatar.
Nem a magyarság sorsát hirdetik?
Es ki segít már, ha ő nem segit?

A katolikus irodalom élt, dolgozott, teljesítette a kötelességét. Altala
szinte minden országrész, minden táj elküldte a maga hangját a nagy centrumbar
viszont igaz, hogy gyakran a diaszpora-irodalomra emlékeztetett. Munkásai
magánosként éltek és irtak egy idegen tenger közepette. Harsányi Kálmán egy
budapesti, bús pénzügyi hivatalban vivta meg harcát nagy elmélyülés felé
törekvö filozófiai eszméivel, világtörténelmi indulatoktól mozgatott drámahősei

vel és harca közben csak belső világával társalkodhatott. Harsányi Lajos egy
Fertő-vidéki faluból lett Sik Sándorral együtt a katolikus líra egyik megújítója.
Verseiben a dunántúli vasárnapok minden szine csillog, falusi templomok lágy
harangszava hallatszik; máskor pedig, a keresztényszocializmus vezető elvei
értelmében, megszólalnak a kor szörnyű szociális kérdései. De ugyanakkor bő

lélegzetű halálmisztikájában, csodálatos viziójában mégiscsak társtalan marad:
sajátos és különös jelenség irodalmunkban. Tarczai György prózájában a fel
vidéki városkák hangulata elevenedik fel, a századok mélyén letűnt polgári
világ színes élete: céhek, reneszánsz festők, sólymászok, szenátorok világa
kavarog a történelmi eseményekben; de ennek az artisztikus polgári léleknek
is idegennek kellett maradnia kora parlagi Magyarországán. Kocsis László a
déli' Dunántúl szelíd halmainak költője, lágy színek és békés derű verselője.

mintha valóban Szent Ferenc kései tanítványa lenne a pécsi tájon. Andor József
ismét Budapestre vezet, a középosztály lakásaiba, ahol még erkölcsi kérdésekkel
foglalkoznak regényének hősei:' de eza katolikus középosztály ismét csak
kicsiny és irodalom iránt kevéssé érdeklődő réteg volt az országban I

Az első világháború meg az összeomlás a maga rengeteg szenvedésével
csupán hatalmi téren hozott döntést; a világnézetek küzdelJne folytatódott Euró
pában és még kiméletlenebbül, mint azelőtt. A katolikus irodalom tehát bővült

és gazdagodott, új munkatársakkal szaporodott; de lényeges változás nem követ..
kezett be helyzetében. Nagy nyereség volt számára, hogya 20-as években a
katolicizmus elvi kérdéseit tisztázták: Poulet Ákos a filozófiában, Szekfű Gyula,
a történelemben, Pethő Sándor a publicisztikában és il hozzájuk csatlakozó tudó
sok meg ujságirók serege, akiknek a javarésze ma is változatlanul folytatja a
munkáját és munkájuk külön méltatást érdemelne. Annyi bizonyos,' hogy a
katolikus tudomány révén új tényező jelentkezett szellemi életünkben, 'amely
már a multban is kitűnt bátorságával, hogy a hatalmon lévő politikai rendszerrel
szemben is bátran merte hirdetni a maga igazságát.

Irodalmi szempontból talán még nagyobb volt a jelentősége annak, hogy
a második generáció is' jelentkezett a katolikus irodalomban. Ennek írói a leg
különbözőbb tájakról indultak e( minden vidék és szellemi áramlat eszméit
magukba szítták; nem csoda, ha hamarosan a közönségsiker is melléjük szegő

dött. Tamási Áron Erdély levegőjét hozta el, sőt, ő volt az, aki ennek meg
hódította a magyar közönséget. A Szűzmáriás királyfi-ban a katolikus székelység
kiáltó ellentétekkel terhes világát állította elénk. Első regény volt, telve egyenet
lenséggel, szertelenséggel és mégis: a különös tehetség ezer jelével. Új világot és
új elbeszélő módot fedezett föl benne, amit aztán irodalmunk egyik legnép
szerűbb regényhősében, Ábelben olyan átütő sikerrel tudott kiteljesiteni. Szín
műveiben is egyre felbukkan valami mísztíkus, katolikus gondolat; a jó és a
gonosz harcában, a világ megjavításának gyönyörű ídeájában lépten-nyomon
valami katolikus gondolatmagra ismerünk. A Tündöklő Jeromos-ban a paraszt
komédia és a misztérium elemei keverednek és Tamási kedvelt erkölcsi példá
zatai hol bibliai, hol meg ősi vallási reminiszcenciákat idéznek emlékünkbe.
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Körülbelül ugyanakkor, amikor Erdélyben Tamási, tűnt fel a Felvidéken
Mécs László, modern katolikus irodalmunknak legkritikusabb alakja. Aligha akad
még egy katolikus költőnk, aki ilyen tüneményes népszerűségre tett volna szert.
Tömegeket mozgatott meg és lelkesített: kevés költőnk életútját kísérte akkora
siker. mint néhány esztendőn át az övét. Sikerét megmagyarázza, hogy sok
kiváló tulajdonsággal rendelkezett. Versei bő áradással ömlöttek, a formának és
a rímeknek valóságos büvészeés tematikája csodásan gazdag: a családi érzést,
a szerelmet, a vallásos és hazafias érzelmeket, a mindennapos gondokat egy·
aránt felölelte. Meg kell adni, egy időben csodálatos lelkesedéssel szólaltatta
meg az egyetemes keresztény gondolatot:

De szenteken túl, Krisztuson túl
Minden emberszív összekondul,
Ha jó, a Föld bármely helyén él,
Mert minden szív természeténél
Fogvást keresztény akkor is, ha
Nem érte a szentségi krizsma.

De ugyanakkor megmutatkoztak árnyoldalai is. Mindenekfölött kritikát
lansága, ami a napi politika útvesztőjébe vezette és amely szép verseinek a han
gulatát is megrontja. Verseinek jórészét egy bizonyos felületesség jellemzi, nem
gyomlálta ki belőle a laposságot és a közhelyeket. Valóban azon a keskeny kis
ösvényen járta be költői útját, amelyet csupán egy lépés választ el a fenséges
től, de csak egy lépés a vásári szentimentalizmustól.

Mécs Lászlóhoz sokban hasonló egyéniség Horváth Béla, ő is végletek
között mozog. Komor indulataiban, szertelen intellektuális élményeiben egyaránt
a legcsodálatosabb ellentétek között ingadozik: egyik percben harcos forradal
márnak. a másikban a nagyvárosok erőtlen, dekadens fiának látszik, egyszer
szent-ferenci alázatossággal fordul az egész világ felé, máskor szinte bibliai színű

átkokat szór ellenségeire; egyik versében a külvárosi proletárok, a pinceoduk
ablakán hetekintő Szent Tamások ihletét költi meg, a másikban már a nagyváro
sok gigerlijét szólaltatja meg. De az életnek ezek a legkülönbözőbb árnyalatai
mégis emberien és megkapó erővel törnek ki hatalmas retorikájú verseiben. a
csengő rímei és egymást űző, zsúfolt sorai szinte szavalásra termettek; van ben
nük valamí prófétai erő; habár a gyakran megbicsakló életű prófétákat idézi
elénk.

Tamási, Mécs László, Horváth Béla népszerűsége nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy az 1930-as években a fiatal katolikus irodalomnak sikerült elérnie
az; a nagy eredményt, amit bátran nevezhetünk a közönség felé való áttörés
nek, anélkül, hogy ezzel az előző évtizedek nagy munkáját lekicsinyelnők. Nagy
eredmény és nehéz munka volt ez az áttörés, hiszen sok minden megnehezítette.
Ilyen volt mindenekelőtt a hivatalos katolicizmusban mutatkozó bizonyos nehéz
kesség és élettől való idegenkedés, amit irodalmi téren legjobban a Katolikus
Szemle esete illusztrál. A katolicizmusnak ez a nagy multú és mindenkor emel
kedett szempontok szerint szerkesztett folyóirata kiváló írókat tömörített maga
köré; bátran szembenézett a kor minden időszerű problémájával. Es mégis, szavá
nak nem támadt igazi visszhangja és bár sokan olvasták, tulajdonképen csak
egy olyan szűk kör értékelte, mint valamilyen szaktudományos folyóiratot.

Még nyomasztóbb ballaszt volt az a katolicizmus - vagy helyesebben:
kereszténység -, amit a napisajtó vásári áruként, politikai cégérként hirdetett,
ami bevonult a pártok politikájába és egy semmiképen sem katolikus, de min
denképen igazságtalan rendszert szolgált ki. oA fiatal katolikus irodalomnak
mindenekelőtt be kellett bizonyítania, hogy semmi köze nincs ehhez a vezércikk
katolicizmushoz, ehhez a politikai kereszténységhez és tulajdonképen ezzel a
divatos áramlattal dacolva kellett a maga munkásságát kifejteni.
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Ilyen nehézségek között is kiterebélyesedett a katolikus irodalom. Uj
orgánumai indultak' meg. A Korunk Szava, majd a Jelenkor Széchenyi György

. eszményi alakjával indult harcba és korai halála után az ő eszméit igyekezett
továbbtáplálni. A modern problémák és külőnösen a szociális kérdés észbontóan
nehéz megoldását vitatta meg hasábjain, szembeszállt a nácizmussal és büszkén
hirdette a humanizmust és a demokráciát, mint a keresztény gondolat modern
megjelenési formáját. Hasonló eszmekör vezette a Vigiliát is, a fiatalok szépiro
dalmi folyóiratát, amely már tudatosan a megújhodott francia katolicizmus fényes
példáját követte.

A katolikus íróknak immár a harmadik nemzedéke jelentkezett a 30-as
években és ekkor megvalósult az a nagy cél, amit a század elején Prohászkáék
nemzedéke kezdett el megközeliteni: a modern életel való teljes azonosulás.
A harmadik nemzedék irói már merőben szakitottak az erkölcsi dualizmus szem
pontjával, amely pedig katolikus irodalmunkat oly hosszú időn át a dilletantiz
mus lejtőjéhez vitte közel; hirdették, hogy az emberek és a regényhősök nem
oszthatók a jók és gonoszok két, könnyen felismerhető és merőn szembenálló
táborára, hogy modern világunk erkölcsi élete rendkivül bonyolult, az emberek
legtöbbször épp a jó és a rossz határán botladoznak és csak igen finom, elmé
lyülő és lelkiismeretes analízís alapján lehet róluk erkölcsi itéletet mondani.
A harmadik nemzedék irói bebizonyitották, hogy a reális ta, sőt a naturalista
irányzatú irodalom époly katolikus lehet, mint akármilyen más; mert hiszen
a katolicizmus nem irányzatot, stilust, jeligét vagy sablónt jelent, hanem örök
eszményeket, amelyek a történelem folyamán már eddig is a legkülönbözőbb

köntösben jelentkeztek és napjaink bármilyen ruházatában egyformán meg
jelenhetnek.

Ez a nagy felszabadulás, a koreszmékkel való hatalmas vívódás jelle
mezte a legutolsó évek katolikus írodalmát. Possonyi László kereső, kutató ember
típus, aki regényeiben hatalmas feladatokat tűz maga elé, világnézetek harcába
állitja hőseit, hogy példájukkal mutassa be: csak a katolicizmus adhat meg
oldást. A polgári világ és a lelkiismeret problémáit szólaltatja meg Thurzó
Gábor; nyugodt és kiegyensúlyozott világában az erkölcs diadalával oldódnak
meg ezek a problémák. Thomas Mann-i világa a nyugalmas pontot jelenti az
örök forrongásokkal teli új katolikus irodalmunkban. Just Béla a középosztály
problémáit festi és regényeiben - ami modern katolikus íróinknál nem éppen
ritka - a kolostorok áhitata elegyedik a mondén világ zaj ával. Finom írás
művészete nagy népszerűséget biztosított. Ijjas Antal történeti regényeiben sem
időszerűtlen. Hősei, Szienai Szent Katalin vagy Pico della Mirandola ugyanúgy
világáramIatok ütközőpontjában állanak, mínt Possonyi modern emberei és
számukra is csak a katolicizmus adhat megoldást. Sötér István nagyon is modern

.regényeíben szinte az ellentétet képviseli Thurzó józan realizmusával szemben.
Alakjai a földi valóság fölött lebegnek, magukalkotta, álmokkal és fantáziákkal
teli világban élnek; itt érzik otthon magukat és ebben jól megértik egymást.
Kedvelt hősei akarnaszok, akik ifjonti merészséggel lázadnak föl a valóság
kényszere ellen: azt a lényeget akarják megragadni, ami a fogalmak körén túl
esik. Csodálatos hangulatok és bő. álomképek hullámzanak végig franciás stílusú
regényein.

A Urában Mécs László nagy népszerűsége valóságos iskolát teremtett.
Sokan utánozták őt kedvesen, sikerrel, anélkül, hogy valami lényeges újat
mondtak volna. Követői közül egy időben Puszta Sándor volt a legnépszerűbb,

inkább megnyerő előadókészsége, semmint mondanivalóinak súlya miatt. Bárdosi
Németh László, ha tanult is Mécstől. a dunántúli dombok és nyárfák megkölté
sével, mélabús életfilozófiájával az ősi, katolikus táj jellegzetes költője lett.
Rónay György független a divatos hatásoktól. kozmikus erővel, mély pátosszal
szélaltatj" meg a világot, filozófikus kérdések és játékos hangulatok egyformán
megragadják és szinte Claudel-re emlékeztető bő áradással verseli meg a világ
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nagy kérdéseit. Regényeiben a dosztojevszkij-i problémát, a bűn és bűnhődés

igazságát feszegeti egymásbakaroló és franciás hatású mondatokban. Nagy ígé
retet rejtenek magukban a fiatalok: Végh György, a lágy hangulatok és szelíd
őzikék költője, a színes Tüz Tamás és az 'erdélyi Kiss Jenő muzsikáló költészete.

Egy emberöltő alatt nagyon nagy utat tett meg modern katolikus irodal
munk. Magába olvasztotta és lítterátus módon tökéletesen kifejezte a kor jelen.'
ségeit: közönséget gyüjtött és írókat mutatott föl, hitet tett a. katolicizmus mel
lett és az emberiességet meg a művészetet szolgálta. Gyönyörű kibontakozására
- mint szellemi életünk minden ágára - szörnyű csapás volt a második világ
háborút követő összeomlás. A teljes anyagi válság közepette új könyvek alig
vagy egyáltalában nem juthattak el az olvasókhoz és a katolikus irodalom, ha
nem is hallgatott el, de nem tudott méltó formában megjelenni. Még most is,
amikor a helyzet szemmelláthatólag javulást mutat, rettenetes anyagi nehézsé
gekkel küzd, De nem szabad elfeledni: az anyagi válság távolról sem jelent
szellemi válságot. Mert szellemi téren sem hanyatlástól, sem visszaeséstől, sem
elnémulás tól nem szabad félni. A szellem perspektívái biztatók és ha a haladás
vonalához hű marad katolikus irodalmunk, még bizonyára gyönyörű fejezeteket
fog írni a szellem eljövendő történetébe ...

A KATOLIKUS ÉHTELMISÉG NEMZETKÖZI
ÖSSZEFOGÁSA

Á nemzetközi élet mai ziláltságában, csalódottságában sokszor készakarva
húnynak szemet az igazi "egyetemesség", a katolicizmus mindent átjáró szava
nak ereje felett. A .béke vajndása közben pedig éppen a katolicizmus nemzet
közi szervezete tette a leghatározottabb lépéseket a béke keresztény fogal
mának terjesztése, emberséges elfogadtatása érdekében. Az Egyház régtől

hirdette, a béke semmi más, mint a "rend nyugalma", nincs jó béke rend
nélkül, nincs valódi rend igazság nélkül, és nincs élet az igazságban, hacsak
azt át nem járja a szeretet, Szent Ágoston a béke fogalmának pilléreiül szol
gáló mondatai (De Civ. Dei. XIX. 13.) mesterséges ködben mosódnának el"
Szent Tamás Pax-ot lehellő sorai (Summa contra Gentiles III. 130) szélnek
eresztett galambok lennének, ha a világ katolíkus értelmisége nem ismerné
és nem - terjesztené az igazi béke fogalmának a világ lelkiismeretét mégis
csak nyugtalanító fogalmát. Az ő feladatuk, hogy Krísztus szavaiból kisarjadt
pápai szózatokat a világ négy tája felé szórják: tévedés azt hinni, hogy külső,

igazi béke ~öhet létre emberek és népek között, ha nem uralkodik szívükben
a belső béke.

Nemzetközi Katol1kus Békeszövetség

gondolatát Szent Ágoston, Szent Tamás és az egyházatyák tanainak magya
rázata, XV. Benedek Pacem Dei Mundus encyklikája feletti elmélkedés hozta
létre 1926-ban az Egyesült Államokban, a CAIP, Catholic Association for Inter
national Peace elnevezés alatt. A világ katolikusai már előre érezték a vesze
delmet, amíg a világ fiai kardokat élesítettek. addig a szeretet gyermekei
a megbékélés lehetőségének érveit kovácsolták.

A CAIP-ot (ismételjük: Cath. Association for Int. Peace - Nemzetközi Kat.
Békeszövetség) a chicagoi eucharisztikus kongresszus idején alapították, ami
dőn Mgr. JOHN A. RYANa nemzetközi katolikus kapcsolatok lehetőségét
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körvonalazta. A bizottság tagjai 1927 húsvétján újból találkoztak Washing
tonban és ezzel a CAI P a húsvéti PAX TECUM békecsókjának zálogában hiva
talos keresztelőt kapott.

Szervezete ma az Egyesült Államok legbefolyásosabb katolikus egyesü
lete. A szeretet terén annyira tevékeny Cath. Welfare Conference egyik ága
ként sugározza tevékenységét, ezért vezérkara Washingtonban a fentemlített
kat. jóléti szervezet (N. C. W. c.) mellett székel. Főtitkára a boldogult emlékű

JOHN A. RYAN után Fr. RAYMOND A. Me. GOWAN. Társadalomtudomény.
külügyi ismeretek, nemzetközi jogban tájékozottsággal rendelkező tagjai külön
féle bizottságokban (Etikai, Történelmi, Háború utáni kérdések, Nemzetközi'
jog, Jóléti ügyek, Ázsia, Afrika, Pánamerikai, Gyarmati stb.) apróbb munka
közösségek által megvitatott kérdéseket röpiratban adnak ki. Nevezetesebb
közleményeik: Mr. JOHN EPPSTEIN: The Catholic Tradition and the Law of
Nations, valamint Principles tor Peace hatalmas kötete, amelyet a kiváló angol
katolikus történész, A. C. F. BEALES: The Catholic Church and the Inter
national Order (1942) c. munkájában felhasznált. A konvertita BEALES, jomaga
is haszonnal gyümölcsöztette a CAIP elgondolásait, ennek eredménye a The
History of Peace (1931) című munkája lett. .

A Nemzetközi Kat. Békeszervezettel van kapcsolatban- több egyetem és
főiskola, valamint a Nemzetközi Kapcsolatok. Club-ja (International Relations
Club), amely a News Letter hasábjain közli elgondolásait és terveit, vala
mint az újdonságokat alapos bibliográfiai beszámoló útján ismerteti. Ez a szer
vezet elsőnek hivta föl a figyelmet a nácizmus és fasizmus veszedelmére, első

nek magyarázta XV. Benedek és XI. Pius eléggé nem méltatott tanításait, vall
juk be oly időben, amidőn kevesen látták még oly borúsnak a tornyosuló
fellegeket.

A náci összeomlás után minden figyeImét a háború utáni' kérdésekre
fordította. Hivatalos megfigyelőt küldött San Franciscóba és a londoni
UNO-ra. Egyik legutolsó ülésén a lefegyverzés és az atomenergj.a ellenőrzé

sének problémáit 'vitatták meg.
A magyar katolikusoknak is meg kell ismerni a világ katolícizmusának

erőfeszítését a béke megszilárditása érdekében, és mindezt bárki áttekintheti,
ha a CAIP, a (Cath. Ass for. Int. Peace) Nemzetközi Kat. Békeszövetség mun
kásságát és kiadványait figyelemmel kiséri.

Az értelmiségi Világszövetség.

A mindig békén fáradó katolicizmus az újkori ember háborgó, .nyughe
tatlan lelkének mély ismeretével alapította a PAX ROMANA-t, a Kat. Ifjúsági
Egyesületek Világszövetségét Fribourg-ban, Svájc-ban. (8 Rue de I'Uníversité.]

A nagy világégést követő idők mutatták meg leginkább, hogy az ifjúság
csoportosulását nyomon kell követni az értelmiségi tényezővé vált felnőttek

későbbi kézfogásának, Ezért nem véletlen, hogy éppen 1945-ben, a fegyverek
elhalkulása után, a Pax Romana londoni regionális gyülésén vetették fel a
Post Graduate Movement, az Akadémikusok Világszövetségének gondolatát.

A katolikus értelmiség megszervezése körül jogosan léptek föl az angol
szászok javaslataikkal, mert a gui/d-ek, az együttdolgozó, kisebb baráti cso
portok révén, az egyéni francia kezdeményezések mellett, ők rendelkeztek e
téren legdúsabb tapasztalatokkal, és legkitartóbb szervezetekkel. Ezen értel
miségi munkaközösségek közül legkiemelkedőbb volt a külföldi kapcsolatokra
törekvő, 1920-ban Liverpoolban alapított Newman Association, amelynek 1200
jogász, orvos, gazdasági szakember, tudós tagja van. Célja a katolikus élet
ébrentartása az angol egyetemeken, a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápo
lása a Pax Romana-val való állandó érintkezés folytán. Nemzetközi bizott
sága Londonban a Park Streeten székel, itt fogadják az idegenből jövő Iáto-
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gatókat. Vele kapcsolatban újabban aSword oi Spirit-mozgalom a The Sword
lapjain tanulmányozza a külföldi katolikusok helyzetét. (A. Beales, Mar
jorie Ries.]

A Newman Association elnöke, HUGH O'NEILL kezdeményezte a Nem
zetközi Katolikus Kapcsolatok Intézetének (Catholic Institut for Internationals
Relations) felállítását. Véleménye szerint az Intézetet valamely Egyetemhez
kellene' kapcsolni, a hallgatók Carnegie- és Rockefeller-ösztöndíjakból része
sülhetnének. A résztvevők a világ különféle tájáról meghívott katolikus tudó
sok és előadók irányitása mellett dolgoznénak.

A PAX ROMANA sugarai.

Amíg a katolikus értelmiség a világ öt táján soha nem tapasztalt ön
tudattal szervezkedik a Graduates, Laureati, Altakademiker mozgalmakban
(L. XII. Pius pápának 1946 január 6-i beszédét az olasz diplomás katolikusok
hoz) és keresik a testvéri kapcsolatot egyedül azért, hogya lelki újjáépítés
munkájában tevékeny erővel vegyenek részt, addig a fiatalság a Pax Romana
keretében gyüjti össze erejét, hogy segítségére induljon a sok lelki és testi
nehézséggel küzdő egyetemi ifjúságnak.

A Pax Romana sugarai a világ minden tudományos munkahelyén szor
goskodó fiatalságra rávilágítanak, hogy áldozatos szívükből fiatalos hévvel
bontsa ki a nemzetközi ifjúsági kérdések katolikus megoldását.

PÁRIZSBAN

a Francia Katolikus Diákszövetség (Fédération Francaíse des Etudiants Catho
liques. F. F. E. C. 61 Rue Madame. Paris VIe) ez évben a párizsi Institut
Catholique-ben adott találkozót belga és svájci ifjúságnak, Az Angers-í kon
gresszusuk programja: A katolikus diákszövetségeknek miért és mennyiben
kell érdeklődni a nemzetközi problémák iránt. A Földmíves Fiatalság (Jeunesse
Agricole Chrétienne), a Tanuló Ifjúság (Jeunesse Etudiante Chrétienne) J.
E. C., a Munkásifjúság (Jeunesse Ouvriere Chrétienne) J. O. C. szervezeteinek
kongresszusai a nemzetközi delegációk jelenlétében szoktak lefolyni.

A PORTUGÁL

egyetemek hallgatói rendkívül élénk és hatékony munkát fejtettek ki. Lis
bonne, Porto és Coimbra egyetem hallgatói Ale című kéthavi folyóiratot adnak
ki. A mult évi kongresszusukon a Katolikus Egyetem felelősségét vitatták meg

HOLLANDIA

katolíkus íöískolásaí a mult évben .Drakenburgh" Baarnban tartottak sereg
szemlét a louvainí belga egyetem hallgatóinak részvételével. Osszejövetelü
ket a koncentrációs táborokban elpusztult kiváló katolikus tanárok emléké
nek szentelték.

DÁNIA

kevésszámú katolikusok közül igen buzgó munkát fejt ki .az ebben az évben
50 éves fennállását ünneplő Academicum Catholicum. Tagjai akopenhágai
és aarhusi egyetem hallgatóiból verbuválódnak. Negyedéves folyóiratuk, a
Catholica egyetemi kötökben nagy megbecsülésnek örvend.

A DÉLAMERIKAI PÉRUI

katolikus egyetemi mozgalmak, ugyancsak a katolikus értelmiség felelősségének

kérdését vetették fel limai kongresszusukon. A kérdést hazai, kontinentális és
világpolitikai viszonylat szempontjából vitatták meg. Égető problémákra kisé-
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reltek választ adni: Mit adhat a katolikus egyetem állampolgári kötelességre való
nevelés terén? Mi a délamerikai katolikus egyetemek feladata amerikai viszony
latban? Az egyetemes kereszténység újjászervezéséhez mikép járulhatnak
hozzá a katolikus tudományos szérvek? Megannyi probléma, amelyről elhang
zott viták ismerete nem lehet közömbös a hazai katolicizmus számára sem.

A ROMAI ÉRTELMISÉGI

kongresszus témája a FUCI rendezésében a keresztény művelődés kérdését a
katolikus egyetemek szempontjából vitatta meg. A fiatalok a Lateran Aula
jában gyűltek össze, míg a díplomások.. a Laureatí-k az Angelicum Alma Mater
jében cserélték ki problémáikat. Corsebego ügyvéd a kereszténységnek a mai
civilizáció válságában az antiintellektualizmussal szemben való fele,lősségét vizs
gálta meg.

*
Az Egyháznak minden nemzetközi szervezettel csak egy célja van, a köl

csönös bizalom, megértő szeretet láncával a háború démonát megkötni, a fiatal
ság, az értelmiség szívébe a Pax Romaná-t csöpögtetni, de ez csak akkor lehet
séges, ha ezek a jóakaratú emberek egymással találkozni tudnak. Ahogy
Griffin kardinális épp az egyik értelmiségi kongresszus alkalmával oly szépen
mondotta: A békét nem politikai mesterkedés, nem egyéni érdekek kergetésé
vel, nem pártszempontból, nem összeütközések támasztásával, new hamis vád
dal, ... nem saját érdekeink mások kárára való erőszakolás útján, nem a régi
hibák emlegetésével, hanem a jövőért folyó munka megindítésa által vívhat
juk ki. A béke ügyét úgy karoljuk fel, ha Krisztus szellemét az igazság. jó
akarat, szeretet terjesztése által az ember-közösségek szívébe visszük. Békét
köztünk és más népek között baráti kapcsolatok megszilárdításával akarjuk
megszilárdítani. Ez az egyedüli eszköz a béke megóvására. Az érintkezés elhes
segeti a gyanút, az érintkezés megbecsülteti velünk mások véleményét. az
érintkezés megérteti velünk mások problémáit. Pax Romana egyúttal Pax
Christiana-t, Pax Catholica-t jelent. Az .egész világot átkaroló béke, Krisztus
Egyháza által terjesztett egyetemes, tehát katolikus béke lehet csak. Ezt a békét
nem a nagyhatalmak, nem dübörgő hadsereg ereje, nem diktátori akarat villa
nása, hanem a jóakaratú szívekben uralkodó és értelemtől szabályozott Krisztus
békéje adhatja meg.

Gábriel Asztrik

VILÁGPOLITIKAI SZEMLE
Egyetemes világtörténeti jelentőségüvé vált a délázsiai bennszülött kultúr

népek harca fehér uraik ellen: India, Indonézia, Indokína, a Közelkelet egyrésze,
Egyiptom, mindezek hadszinterei lettek a fehér "elnyomók" elleni küzdelemnek,
amely aktiv és előbb-utóbb kétségtelenül eredményesnek kínálkozó szakaszába
lépett. Ezt a harcot tömören így szokás jellemezni: a bennszülött elnyomottak
harca a fehér elnyomók ellen. Nem kétséges, hogy az idegen uralom súlyosan
nehezedett mindezekre a népekre, főként a gazdasági kizsákmányolás. amelynek
a politikai hatalom többé-kevésbé szolgálatába szegődött. A tétel azonban még
sem ilyen egyszerű. Amennyire a fehér emberiség nem a farkasszívű elnyomók
és kizsákmányolók kompakt masszája, annyira nem merő ártatlan, szelid és nyá
jas bárány a bennszülöttek tömege. Mielőtt a fehér emberiséghez tartozó gyarma
tosító hatalmak leigázták Dél-Ázsia bennszülött népeit, ezek a népek saját uraik
éppen nem könnyű és szelid igája alntt szenvedtek; ezeknek a bennszülött szul
tánoknak, rádzsáknak, návaboknak, törzsfőnököknek a kényuralmát nem-enyhí-
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tették a kereszténység és humanizmus tökéletlenül megvalósított, de mindig el
pusztíthatatlan letétet reprezentáló eszmén amennyire az ősi vallási hagyomá
nyok fékezték a zsarnokságot, legalább ugyanannyira meg is szilárdították és
meg is jsrősítették. Brít-Indía egy része közvetlen angol kormányzat alatt áll, má
sik része felett még bennszülött fejedelmek uralkodnak és il brit rezidensek a
bennszülött fejedelmeket kormányozzák. Azok a bennszülöttek, akik saját uraík
hatalma alatt állanak, sóvárogják a közvetlen angol kormányzást, mert a fehé
rekkel való kapcsolat csak megnövelte bennszülött fejedelmeik féktelenségét.
Ma már természetesen szó sem lehetúrról, sem Brit-Indiában, sem Indonéziában
vagy Indokínában, hogya fehér uralom megszüntével a régi bennszülött uralko
dók, a régi zsarnokok kezére szálljon vissza a hatalom. De sokkal jobbak lesznek
az új bennszülött urak? Kikből fog állni az új bennszülött vezetőréteg és milyen
eszmék szolgálatába fog, szegődni?

A délázsíaí kultúrvilág minden szférájában, Egyiptomtól J áváig egy' új
bennszülött vezetőrétegvan kialakulóban, elnyomott testvéreik zsírján meghízott
újgazdagok,kalandorok, a régi uralkodóréteg megmaradt elemei, az európai civi
lizáció külsőségeit, de 'csak külsőségeit elsajátító stréberek és törtetők. mallettük
kétségtelenül jószándékú és tisztalelkű intellektuellek is, akik őszintén és áldo
zatosan javítani akarnak néptársaik sorsán. Az új vezetőréteg nagy tömegében
holmi levantinus társadalom, amelynek .gondolkodásában és tevékenységében ősi

-mágikus praktíkák veszedelmesen egyesülnek a fehér emberiségtől ellesett tech-
nikai és üzleti élelmességgel. Ennek az új vezetőrétegnek a hitvallását így hatá
rozhatjuk meg: mágikus nacionalizmus, és elfogultság nélkül megállapíthatjuk, ,
hogy ennél a mágikus nacíonalízmusnál silányabb világszemléletet elképzelni
sem lehet. Ez az új vezetőréteg nagy tömegében azt a szemléletet és azokat az
ösztönöket képviseli, amelyeket a levert európai nácizmus reprezentált. Igy pél
dául a brit-indiai társadalomnak ez a rétege nem Gandhiért és Nehruért rajong,
hanem Boseért, aki második Japánt akar csinálni Indiából. Ganéza a hinduk egyik
legkedveltebb népi istensége, az elefántfejű isten, a bőség és az áldás osztója, a
szelíd és kegyes jóindulaté, amely táplál és gyarapít. Külföldi lapokban fényképet
látunk egy ganézakörmenetről,ahol az elefántfejű isten egyúttal Boset ábrázolja
oldalán karddal, abban a pózban, amint a brit oroszlán fejére tapos. Nagyon ko
motyan ,kell tartani attól, hogya .nacíonalísta mozgalmakat irányító új vezető

réteggel együtt az a szellemiség fog győzni Keleten, amelyet a bőség és jóindulat
rohemsísekos katonának: öltöztetett szobra fejez ki.

Mi, nyugati intellektuálísok, a szellem emberei, mindig mély fiúi tiszte
lettel adóztunk a Kelet csodálatos szellemi hagyatékának s ez a tisztelet annál
jobban növekedett, minél erősebbé vált bennünk a kételkedés technikai civilizá
ciónk egyedül üdvözítő voltában. Hittük, hogy a keleti ember kevésbé vesz
tette el a lelkét, mint mí, nyugatiak, közelebb áll az egyedül fontos végső dolo
gokhoz. Azonban az a köldökzsinór, amely a keleti lelket a földi élet viszonylatai
hoz fűzte, elszakadt. A keleti világban a földi élet emberi és társadalmi vonat
kozásban a nyers, vad erők és ösztönök küzdötere lett. A "keleti emberiség az
utolsó évszázadokban vajmi keveset tett annak az érdekében, hogy ezt a vllá
got és az emberi lényt, amely ebben a világban él, Istenhez méltóvá avassa,
Mély szakadék támadt benne és körülötte, isteni és emberi között és ez a sza
kadék míndjohban elméJ.yült;lényegében ez okozta a keleti világ fokozódó
szellemi sorvadésat. Ezt a szakadékot csak a kereszténység hidalhatja át, természe
tesen nem az a kereszténység, amelyet a gyarmati hivatalnokok, katonák és keres
kedők képviseltek, hanem az a kereszténység, amely a nyugati világ számára is
többé-kevésbé mindig posztulátum maradt, lippen a keleti világ példája bírt arra
bennünket, 'hogy ne nézzük le civilizációnkat, amely kereszténységünk szerves és
elszakfthatatlan tartozéka és produktuma. Csupán arra gondoljunk, hogy mi
ként a krísztusí- példát és az Egyház tanítását nagyon tökéletlenül követtük.
úgy civilizációnk igazi eszméjét is rendkivül hiányosan val6sitottuk meg. Nem
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az a feladatunk tehát, nyugati embereknek, hogy a keleti lélek módjára nn IS

elszakítsuk azt a köldökzsinórt, amely a lelket a földi élet és az arnberimaga
tartás adottságaihoz füzi. A mi feladatunk az, hogy megvalósítsuk az evangé
liumi példát, az isteni és az emberi egységét, s ezzel szoros összefüggésben töké
letesítsük civilizációnkat. Keresztényi és civilizációs feladatunk nélkül a keleti
világ sem fog boldogulni. A mi feladatunk, hogya keleti emberiséget megvált
suk egy teljesen anarchikus, fékevesztett vallásos nacionalizmus veszélyeitől.

India minden nagy szellemi vezetője tisztában van azzal, hogy a nyugati világ
tól való teljes elszakadás a szellemi, szociális és gazdasági anarchia minden
borzalmát zúdítaná a keleti emberiségre. Ez li felismerés nyilvánvalóan súlyo
san megterheli lelkiismeretüket. Népük teljes szabadságát kívánják, s ezért
küzdenek minden áldozatra készen teljes erejükkel, de ugyanakkor érzik, hogy.
ez a szabadság nagyon könnyen az eddiginél sokkal nyomasztóbb szolgasághoz
vezethet. Az új mágikus nacionalizmus kísértéseitől és szörnyűségeitőJ csak az
mentheti meg a keleti világot, ha. új, magasabbrendű, kereszténységen, civilizá
ción és szabadságon alapuló szellemi és politikai egységet tud létrehozni a fehér
embeIiséggel. '

A katolikus Fuldaer Volkszeitung-ban cikket olvasunk a politikai s világ
nézeti közömbösökről, helyesebben utilitaristákról. A cikkíró szerint ezek a kö
zömbösek sokkal veszedelmesebbek, mint a megrögzött nemzetiszocialisták. Ez
az a réteg, amely soha nem tett semmit a nemzetiszocialista uralom ellen, sőt min
den úton-módon helyeselt annak, amíg ez hasznos volt, de ugyanakkor' nagy
titokban elsugdosott. Hitlerellenes élcekben élte ki náciellenességét. Ez a tömeg
akkor náci volt ~ írja a cikkíró -, ma pédig demokrata, de' éppen olyan rossz
és haszontalan nácí volt akkor,. mint amilyen rossz. és haszontalan demokrata
most. Ezek azok az emberek, akik azt mondják maguknak, és azt susogják csa
ládtagjaiknak és barátaiknak is: "Sohasem lehet tudni, hogy mi jön ezután. Lám,
milyen rossz soruk' van azoknak, akik a náci uralom mellett exponálták magu
kat, míg mí, akik csupán szavaztunk és helyeseltünk, végeredményben ma, is
megvagyunk valahogyan. Lehet, hogyademokratákkal is ugyanez fog tör
ténni, visszatér a régi világ s akkor megint azoknak gyűlik meg a baja, akik
a demokrácia ügyéért síkraszálltak." Ezek az emberek - írja a fuldai katolikus
lap -, épp oly bűnösek a történtekben. mint a náci fanatikusok. S a német
közéletet mindig az prostituálta, hogy ehhez aréteghez Németországban nem
csak kevéssé felelős helyen álló kisemberek tartoztak, hanem feles számmal
olyanok is, akiknek feladata az irányítás és kezdeményezés lett volna. A német
társadalom - írja a lap - a "mitliiuferek" társadalmává vált, a különböző

önkényuralmak mitliiufereinek társadalmává s ma is nagy .mértékben a demok
ratíkus mitliiuferek társadalma, olyan embereké. akik nem hísznek abban az
ügyben, amelyhez csatlakoztak s ennélfogva semmiféle áldozatra nem hajlan
dók. Ezek az emberek', ha nem sikerül őket fe1rázni és megváltoztatni, előbb

utóbb egy új tömegőrület híveiül szegődnek és így hozzájárulnak majd Német
ország tökéletes megsemmisüléséhez.

A probléma nagyon konioly. és sokrétű. Hogy Közép- és Délkelet-Európa
csekély kivétellel gyökerében mélyen antidemokratikus maradt, az részben
ennek a széles néprétegekbe mélyen beidegződött magatartásnak a következ
ménye. Ebben a világban az emberek megszoktákazt, hogy ,mindig az bukik el,
aki állást foglal és az kerekedik felül, aki az ügyét elárulja, "Vagy legalább is
semmiképen sem foglal állást. Ebben a magatartásban a feudális lelkiség év
századokkal túlélte a tulajdonképeni feudálizmust. Ahöl a közömbösek és' utílí
taristák tömege alkotja a társadalom zömét, sőt, a szellemi vezetőréteg zömét
is, ott nem alakulhat ki igazi társadalmi és erkölcsi közvélemény s ahol nem
alakul ki ilyen közvélemény, ott az emberek könnyen válnak az erőszak és a
téboly áldozataivá. Ez igaz. De van a problémának egy másik vonatkozása is.
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Ha az ember figyelemmel kiséri a mai angol, amerikai, olasz, vagy francia szel
lemi életet, akkor lépten-nyomon találkozik azzal a lelki magatartással, amely
útálkozva és megvetéssel fordul el az úgynevezett közélettől. mindenekelőtt

pedig a, politikától, a pártélettől. mert meggyőződése szerint minden politika,
minden pártélet megtísztíthatatlanul telítve van szennyel és mocsokkal. Ember,
magadra vagy hagyatva - alapjában ezt prédikálja a Franciaországban ural
kodó szellemi divattá vált exisztencializmus is. S a magárahagyott embernek ma
Európaszerte -nagyon sokan adják azt a tanácsot, hogy vállalj egy önkéntes
remeteséget, egy új Ermonvillet, s add fel önmagad számára a világot Ez a
magatartás pedig azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a fehér emberiség világa
az eddiginél is nagyobb mértékben az erőszak és a barbárság világává válik,
a lélektelenek és .lélekellenesek hitbizományává. Az igazi termékeny remeteség
az, amely befelé fordul, de a belső kincseket szétárasztja a világ felé s teljes
felelősséget érez mindenért, ami körülötte történik. Keresztény ember számára
ma csak ez' a magatartás lehetséges: a felelősség fokozása, nem pedig a felelős
ség feladása. Juhász Vilmos

A MAGYAR BAROKK ÉS MAULBERTSCH
(Emlékezés halálának 150 éves fordulója alkalmából.)

Mielőtt a százötven évvel ezelött elhúnyt Maulbertsch munkássá.gát mél
tetnók, egy kis kitéréssel barokk művészetünk különleges helyzetét világítsuk
meg.

Mí magyarok, mint nép, az újraépítők csoportj ához tartozunk. Felépítünk
valamit és leromboljuk. Földrajzi adottságunkból folyik, hogy itt Európa pere
mén, a Duna-medencében, időnkint mindig elülről kezdjük. Igen, ez már igy
vanr-önmagunket megismételjük. Felépitünk egy kultúrát két-háromszáz év
alatt s azután leszedjük az állványzatot, vagy kidöntjük a pilléreket s ha
lomra dől minden, amit több nemzedék egymásra rakott

Művészí emlékeink a nemzet hagyatéka, szellemi leltárunk. Hogy volt
művészetünk, erről gyakran csak a régész ásója nyomán szerezhetünk tudo
mást Jusson csak eszünkbe ősi kultúránk. Gombok, pitykék, kardok, tegyver
övek, tarsolyok stb. árulják el fejlett, egykor szasszanida hatás alatt álló művé

szetűnket. Az ezredik év körül nomád művelődésünk megszűnik, küldetésünk
höz hiven leromboljuk. hogy békés munkával, vagy vérrel-vassal újat építsünk.

Ezután belekapcsolódunk az európai stílusok rendjébe, mert nyugati
kultúrterület lettünk. Románkori művészetünk két század után odafejlödik,
hogy építészeket adunk a kü!földnek. (Például a bécsi Stephana-dómot a mi
jáki templomunk nyomán tervezik.) A tatárjárás ezt az érett románkori művelt

ségünket, mint szörnyű vihar veri el. Kő-kövön nem marad s mi újra előlről

kezdjük. Ugyanez a sorsa világra szóló gótikánknak és éppen csak megindult
reneszanszunknak. - Dicsérjük-e a gótikus kor legkiválóbb szobrászaít, a
Kolozsvári testvéreket? Méltassuk szárnyasoltárainkat, amelyből csak a hitvá
nyabbja maradt az utókorra, vagy Mátyás palotáját? Mindezt megint egy föld
rengés, a törökdúlás dönti halomra. S mire felocsudunk 150 év után, Európa már
a barokk közepén túljutott. Mi nem tehetünk mást, újrakezdünk, építünk. Friss,
egészséges vérsejtek kerülnek a nemzet testébe, az aléltság megszűnik, új életre
kél a magyarság.

Tíz évvel Buda visszavétele után már a zseniális építész-festő, a jezsuita
Andrea' del Pozzo fest képet a Koronázó-templom számára, Raffael Donner, az
európai hírű szobrász 10 évig él nálunk, s a pozsonyi dóm főoltára részére ké
szített Szent Mártonját - Esterházi Imre hercegprimás kedvéért -, magyar
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huszárruhában ülteti lóra, mert Szent Márton a pannóniai Sabariában, a mai
Szombathelyen született.

A nemzet élniakarása, az egyháziak és világiak áldozatkészsége nem
ismert határt. A művészet fejedelmi lelkű pártfogói, a művészek legjobbjaival
készittetik el néha gigantikus terveiket. Megteremtik korszerű városrendezéssel
a barokk városképet. Kij avíttat ják a városfalakat, templomokat, kolostorokat,
kórházakat, iskolákat, szegényházakat építtetnek serényen. Anton Hillebrandt,
Jakob Fellner. MeJchior Heffele, Lucas Hildebrand, Anton Pílgram, Athanazius
testvér, Andrea Pozzo tanítványa Christoph Tausch és a többi nagy barokk
mester hazánkba sereglik. Gondoljunk a budai királyi várpalotára, a pozsonyi,
kolozsvári, budai s pesti palotákra, melyek közül már csak a Péterffy-palota áll;
az eszterházai; gödöllői, cseklészi, edelényi, gácsi, gernyeszegi, zsibói és sok más
kastélyra, középületre, mint például a mai pesti városházára, amely ezer és ezer
rokkant katona befogadására készült. Aztán a remekművű templomokra: l

pozsonyi Szentháromság-, egri jezsuita-, pesti pálos- (ma egyetemi-), budai Szent
Anna-, jászói premontreí-, s a szentgotthárdira, a kalocsai székesegyházra, a
pesti Kálváriára. De ki győzné felsorolni a kulturális intézményeket, amelyek a
XVIII. század folyamán a földből nőttek ki s az egész országnak hihetetlen
gyorsan, barokkos jelleget adtak.

A mestereket másodkézből kaptuk. Főleg osztrákok. A magyar művészet

még nem ocsúdott. Egy-~ét piktorunk, mint a jó csendéleteket festö Bogdán
Jakab és a franciás ízű Mányoki Ádám, idegenbe szakadt.

Az építészet az ábrázoló művészet szülőanyja és így szobrászokat: Don
neren kivül Mollinárlo detto Müller, Joseph Rössler, Franz Xavér Seegen,
johann Georg Dorfmeister, Franz Xavér Messerschmidt és festőket: Johann
Lucas Kracker, Caspar Franz, Sambach, Johann Ignaz Cimball, Johann Bergl,
Franz Sigrist, aki Egerben egy óriási mennyezetet magyar kosztümös figurákkal
népesített be, Stephan Dorfmeister, ki viszont Zrínyi kirohanását örökíti meg
freskóján, - is írnportálunk. Mindközött azonban legkiválóbb Paul Troger, ak'
Győrben fest, és a nála fiatalabb Franz Anton Maulbertsch, aki élete legjobL
munkáit Magyarország számára készítette. Fél évszázadon keresztül dolgozik
nálunk.

Maulbertsch 1724-ben született Ausztriában s 1796-ban húnyta le örökre
szemét, Az osztrák Tiepolónak, mert így szokták nevezni, azonban - ezt valljuk
meg -, sem érzelmileg, sem technikailag Tíepolóhoz nem sok köze volt. Maul·
bertsch Bécsben tanul, Osztrák mesterek, s az olaszPiazetta, Píttoni, Bazzaní,
távolról Rembrandt hatottak rá. Mint látjuk, sokan hatottak rá,. de ennek ellenére
Maulbertsch eredeti, a maga lábán álló festő, akiben a barokk szellem él, s mint
ilyen, az osztrák művészet legnagyobbja. Fest freskót, táblaképet, főleg szent
képet, néha portrét (sümegi freskójáról ismerjük őt magát, meleg, szelíd tekinte
tét, élénk szemeit, pufók arcát, parókás, rizsporos fejét) és rézkarco!. Keresett
piktor, megrendelésekkel elhalmozzák. Ennek ellenére sohasem válik felületessé.
Szorgalmas, tevékenyen működík s mint az korában szokásos, sok segéddel, tanít
ványaival dolgozik. Ezek a dekorácíót, ornamentikát és az alapmunkálatokat
végzik el számára. . .

. Híre hazáján túl terjed. Meghívják Drezdába, Prágába s főleg hozzánk jön
gyakran. Bécsben és Innsbruckban is nagy. munkát vállal. Munkássága stílus
szempontjából három részre osztható. Első szakasza 1770-ig terjed. Ez időtájt

a tiszta barokk tradíció él benne. Alakjai megnyultak, jelenetei' mozgalmasak,
figurái mozdulata, gesztusa, heves. Szereti a halvány, megtört színeket. öröm
mel fest elvont, transzcendentális jeleneteket.

I Művészete második szakaszában klasszicízáló hajlandóság nyilvánul meg'
képeiben. Rajza világosabb, kompozíciója zártabb, lemért, nyugodtabb. Színe
zése, mozdulatai pontosabbak és egyszerübbek.

Harmadik szakaszában, élete végén, két felfogását szerencsésen egyesíti.
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Ebből a szintézisból származik előkelő, lehiggadt stílusa, s főleg ebben a korszak
ban tisztul, gazdagodik kompozíciója.

Magyarországon festett műveín végigkísérhetjük felfogását. Munkásságá·
nakperiódusokra való osztása azonban nem jelenti azt, hogyalapelveiből

engedne. Klasszicizáló, vágyódik a klasszikusra, de azért minden ízében késő

barokk-rokokó mester, mínt ahogy a korabeli magyar költőknél ugyanezt meg
fJgyelhetjük: a Hadik-huszárok kapitánya br. Amade Lászlónál, a derék jezsuita
Faludi Ferencnél, a vallás vigaszát kereső Arva Bethlen Katánál, a testőr Bes
senyei Gyölgynél, az érzelmes pálos-szerzetes Anyos Pálnál, az elégiaíró
Jezsuita Baróthi Szabó Dávidnál, ennek ellenfelénél Rajnisa Józsefnél, a kl asz
szikai iskola mesterénél Virág Benedeknél, a fiatal Batsányi Jánosnál s pályája
kezdetén Kazinczy Ferencnél. Ok a kor képzőművészeti felfogásának közvetve.
mozgatói. A magyar mecenások öntudatlan sugalmazói.

Maulbertsch hű marad korához: Nem lépi át, mert nem tudja átlépni 
saját árnyékát. A kor szellemét adja, a kor igényeinek alázatos kíszolgálója,
~ért ha őt, helyesebben műveit nézzük, a barokk lelkébe, szívébe tekintünk
A barokk-ember nem egyéniséget· hangsúlyozó, nem az Én az egyetlen értéke.
Ismeri a sors erejét, így érdekli a hit, amely szabad akarata mellett írányítja.
Ezt érezve ítél a kozmosz felől. Az ember a piramis aljában foglal helyet, innen
akar felemelkedrit a csúcshoz, a hétköznap fölé a nagysághoz, amelyet pornpá
bah .lát, hiszen Maulbertsch így ezt festi ünnepi bódultságában. A barokk ki
indul és beletorkollik a klasszikusból a klasszikusba. Ez 1750 után veszi kez
detét és már jelzi a barokk befejeződését. A barokk kezd bomlani, majd 1800
ban. málik szét. Maulbertsc1;lalkotásaiban korán tükröződik a romantika és ezt
felfedezhetjük. főleg szentimentalizmusában, pl. a váci főoltár mögötti freskó
ban, Mária látogatásánál. Természetes, éppen ezért Maulbertsch barokkja más,
mint Tintoretto, Greco, Velasque, Rubens festése. 1752-ben festi ki a bécsi
piaristák templomát. Nagy az út, 50 évig tart, míg a drezdai udvari templom
képéig .eljut. Ismeri a falfestés adottságait. Igy tudja, amit a XIX. századbari
elfelejtettek, hogy a freskó több, mint dekoráció. Ismeri, a feladat nagyságát.
A képet aszó szeros értelmében véve. organizálja és a részleteit az. egység érde
kében alá tudja rendelni az egésznek.

1158-ban Sümegen, az egyszerű, szemérmes, szerény, falusi búcsújáró
templomban kezdi. meg mint fiatalember, magyarórszági rnűkődését, ahol a
közeli Balatoll párás levegője csap arcunkba s ahol a távolabbi Bakony erdei
illatoznak felénk, ott bontakozik ki.

Megéllapíthatjuk. hogy okvetlenül kellett járnia Olaszországban. A velen
ceiek stílusát feltétlenül első kézből kapta. Itt Sümegen, még az olaszok fel
fogása érződik munkáín, ezt sugározza mínden, ecsetvonása. A sümegi freskó
az ífjú, feltörő festő első nagyszabású kíbontakozésa, már hirdeti jövendő nagy
ságát•. 0- és1,Íjtestamentomi jelenetekkel, a Mennybemenetellel, az Utolsó
ItéléÚel díszíti a templomot. Amikor megnyitja az Eget és megmutatja a
Mennyet, míntha illusztrálná a korában keletkezett pannonhalmi Mária-éneket:

"Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Tégy méltóvá irégí gráciákra".

A muvesz biztonsága, az anyag feletti uralma, iIluziónisztikus téralkotási
képessége - bizvást mondhatjuk - rejtély. Lélektani kibontakozása érthetetlen.
Egyszerre lesz naggyá. A kezdet kezdetén, éppen úgy, mint élete végén, az
alkotás vágya hatja át. Fény és árnyék, világosság és sötétség, valamint aszi·
nek minden optikai hatását, már .fiatalon ismeri. Misztikus, megtört, irizáló
rózsaszínjei, zöldjei, szürkéi, kékjei, sárgái olyanok, mintha illatos tömjén
szállná körül. Sümegen, noha áthidalja a nehézségeket. mégis láthatjuk, minden
küzdelme az ellenálló erők leküzdésére irányul. Ez a harc az anyaggal a jövő

ben is igy lesz.



Egy pár évvel későbben, a féltoronyi kastélyban fest menyezetképet.
Ezen, és az utána következő nagyszabású művein, ugyanúgy, mint Zrínyí és
Gyöngyösi a magyar barokk nagy költői mellett Maulbertsch is, magasra tö
rekvő époszok megalkotásához 'emelkedik. AlIegóriákat, fénysugarak áramlá
sét festi, amelyek a nézőre zúdulnak. 1763-ban, a bogoszlóí kápolnában varázsol
a falra barokk misztikát. 1767-68-ig Székesfehérvárott a karmelita-, ma Szemi·
nárium-templomban dolgozik. A győri, a pápai plébániatemplom, 'az egl"t líceum
kápolnája állomásai, melyekkel a katolikus restauráció gondolatát "szolgélta.
Majd a váci, és élete utolsó éveiben a szombathelyi székesegyházban ünnepli
ki lelkét. Komoly, ünnepélyes freskóin az :eg lakói leszállanak a templomba,
közénk. Az oltárokat körülzsongják az -angyalok és szentek, s a hódolat, a ta
[ongás, amely az alakokból árad, magával ragadja a nézőt is. Művein szívesen
festi Máriát, mint Patrona Hungariaet főhelyre, a magyar szenteket, akik, mint
az egri Líceum kápolnájában és Győrben, az égben gomolygó felhők közt, Szent
István körül csoportosulnak, mint a kortárs, Faludi Ferenc énekli:

"Dicső István na,gy királyunk,
Téged ég s föld magasztal".

Úgy hiszem, Marées egy levelében olvastam, hogya született művésznek

a Mindenható jóelőre valami eszményt rejt lelkébe és ez azjdeál az, amelyet
a művésznek tudatosítania kell. Ez válik életfelfogásává. A túláradóan, szinte
pazarlóan gazdag képzeletű álmodónak, Maulbertschnek művészetét is eszmény
irányítja. Akár lebegő alakok légióit festi a falra, akár szerény oltárképet alkot,
minden esetben átadja magát a lángolóátszelIémültségnek, hogy bennünket a
transzcendentálisba emeljen.

Jajczay János

KÖNYVEK
MARXIZMUS ss LOGIKA. Foga

[asi Béla. - (Szikra-kiadás.)
1. Ji:.. marxizmust mint nemzetgazda

sági rendszert és mint történelemből

csészetet ismerjük; tudjuk, hogy filo
zófiai alapjait Hegeltől vette és - mint
ahogy a marxizmusnak még oly hatá-

; rozott' ellenfele, mint Othmar Spann is
kénytelen volt elismerni - teljes egé
szében a gyengék és kizsákmányoltak
iránti részvét hatja át. Arról, hogy

'Mprx műveí a logika és ismeretelmélet
terére is kiterjednek, mindeddig alig
tudtunk valamit és Fogarasi Béla ér
deme, hogy erre felhívjafigyelmünket.
Tényleg érdekes problémának látszik,
hogy Marx, aki Hegel -dialektíkáját a
politikai gazdaságtanra alkalmazta az
előbbinek "misztikus" formája nélkül,
hogyan értelmezte a hegeli logika
Idealisztikus szempontjait, milyen isme
retelméleti eredményekhez jutott a sa-

ját, materialisztikus világnézete alap
ján.

Fogarasi' Béla megkísérli a marxi
logikát a nagy gondolkozó nemzetgaz
deság] és történelembölcseleti mun
káiból absztrahálni, kihámozni,miután

-Marx maga -sehol sem fejti ki össze·'
fűggő módon logikai nézeteit. Ebből kö
vetkezik, hogy "marxi" logiJea és isme
retelmélet tulajdonképen nincsen, és az
amit FogaraSi mint ilyent felépít, ín
kább rekonstrukció a marxi villignézet
szellemében.

2. Bárhogy is ítéljük meg azt az
ismeretelméleti felfogást, amely il dia
lektikus materializmus alapján kelet
kezett, mindenekelőtt le kell szögez
nünk;' hogy a marxi nemzetgaadaségi
álláspontnak általános-ismeretelméleti.
megalapozásra tulajdonképen semmi
szüksége sincsen. Marx megállapításai
a tőkés termelési rendszer lényegéről
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