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Don Luigi Sturzo, az olasz keresztény demokrata párt elődjének, a kato
likus néppártnak a vezére, közel két évtizedes emigrációból visszatért Olasz
országba. A fasizmusnak nem volt még egy olyan engesztelhetetlen ellenfele,
mint ez a nagy katolikus államférfi. Don Sturzónak először sikerült olyan nagy
szabású katolikus reformpártot - nem kis intellektuális csoportot - meg
alkotnia, amely a katolikus hitelvek és erkölcsi követelmények teljes fenntar
tását és érvényrejuttatását igen gyökeres. szociális reformokkal kivánta egybe
kötni. Don Sturzónak ez a programja sokkal erősebben áthatotta pártját, a popo
láríkat, mint a szociális reformtörekvések a német centrumpártot, amelynek
mindig volt egy igen erős reformellenes jobboldala. Az olasz katolikus néppárt
nak nem volt Papenje, Mussolíní sokkal jobban gyülölte a katolikus néppártot,
mint a szélsőbaloldali pártokat, amelyekkel összekötötte őt minden eszmei ellentét
dacára, saját multja, legfőként pedig az eszmék megvalósítása érdekében alkal
mazott módszerek nagyfokú azonossága. Don Sturzót, akinek nagy érdemei
vannak abban, hogy az amerikai közvélemény megismerte a fasiszta veszély,
igazi valóságát, nagy megbecsüléssel fogadta Olaszország katolikus és szabad
ságszerető közvéleménye.Multja alapján valóban méltán éri az a kitüntetés,
hogy ő nyissa meg a keresztény világnézeti pártok Zürichben a közeljövőben

összeülő kongresszusát.
Don Sturzo, az Egyesült Államokból való visszatérése utáni első nyilat

kozatában, az Il Tempo napilapnak adott interjúban a középosztály válságának
kérdéséről nyilatkozott. Teljesen tévesnek minősítette azt az állítást, hogy a
középosztály szerepe teljesen megszünőben van, a középosztálynak nincs többé
hivatása. A válság - mondotta -, nem azonos a megsemmisüléssel. A közép-

. osztály valóban válségban van. Gazdasági alapja megrendült. Elproletárizáló
dott. fiai egy része a .munkanélküliek és az elégedettlenek számát szaporította
s ezek éppen sajátságos lebegő, gyökértelen helyzetüknél fogva könnyen csat
lakoztak a náci-fasiszta mozgalmakhoz, vagy a szocíalízmus balszárnyához és a
kommunizmushoz. A középosztálynak ez a gazdaságilag deklasszált része, amely
hez elég nagyszámú lelki deklasszált is csatlakozott, új eszméket keresett, mert
eltávolodott középosztálybeli léte igazi tartalmától. A középosztály létének tar
talma a keresztény ideálok követése, ami azonos az európai kultúra ápolásá
val és a szabadságeszmékhez való ragaszkodással. Amíg csak egy kis szabad
ság lesz - mondotta a katolikus államférfi -, addig a középosztály fenn fog
maradni és teljesíteni fogja sajátos misszióját, azt a missziót, amely nem egyéb
mint az isteni rendben gyökerező szabadsághoz és az emberi méltósághoz való
feltétlen ragaszkodás és a szolgaság minden válfajának elvetése. Az ernberek
ben újra nagyon megerősödik a szabadságvágy - fejezte be Don Sturzo - s
ezzel együtt a középosztály, amely a sajátos nyugati fejlődés folytán azonossá
vált az örök értelmiségi réteggel, újból szerephez fog jutni; csakhogy a közép
osztálynak, az értelmiségnek meg kell érteníe azt, hogy az elnyomottak élére
kell állnia a gazdasági és szellemi elnyomás, az elnyomás minden fajtája elleni
küzdelemben.

Úgy látjuk, hogy a mai európai gondolkodás nem ismeri fel kellőképen 
helyesebben ezt a felismertést korunk zavaros szellemi és gazdasági helyzete
erősen elhomályosítja -, hogyaközéposztály feladatára és hivatására nézve,
saj áto san európai képződmény s hogy, sorsa és szerepe már az antik világ kez
deményezései után, mennyire összefügg a kéreszténység európai missziójával.
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Az, ami Európát Európává teszi, illetve amí tágabb körben a fehér emberiség
civilizációjának szociális alapjait megadja, éppen a középosztály különleges
funkciója. Ma, amikor technikai civilizációnk rossz oldalai is oly élesen meg
mutatkoznak, nagyon sokan érthető módon kétségbevonják, hogy a kultúra
összefügg-e egyáltalán a civilizációval? Sőt, nem egy gondolkodó hajlamos arra
- különösképen és nem véletlenül éppen német történetbölcselők -, hogy a
civilizációt a kultúra szöges ellentétének, antipódusának tüntessék fel. Az sem
véletlen, hogy azok a gondolkodók, akik kultúra és civilizáció között éles sza
kadékot vonnak. rendszerint kételkednek kultúránk további fejlődésében és
hivatottságában. Ezek a történetbölcselők, akik a legélesebben elhatárolják a
kultúrát a cívílízécíótól, egyúttal pedig maguk előtt látják keresztény művelt

ségünk közeli "Götterdammerung"-ját, többnyire összetévesztik civilizációnk
egyes elfajulási jelenségeit, annak igazi értelmével. Mert mi egyéb értelme van
civilizációnknak, amely szorosan összeforrott a keresztény élet fejlődésével.

mint ez: az Isten képére teremtett, tehát természetfeletti rendeltetésénél fogva
szabad embernek, akinek a számára a megváltás révén ismét egyesült a termé
szet a természetfelettível. hozzá méltó külső életkeretet biztosítani. E törekvés
nélkül, amely civilizációnk igazi értelme, egész európai keresztény fejlődésünk

elképzelhetetlen.
A fehér emberiség szellemi fejlődésének éppen az a jellegzetes vonása,

hogy más műveltségekkel ellentétben, kultúrája szervesen összefügg civilizá
ciójával. Ez a sajátos értéke és ebben rejlik számára a nagy veszély és kísér
tés. A keleti műveltségek nélkülözik ezt a szükségképeni civilizációs jellem
vonást. Ez a magyarázata annak, amiért Keleten minden új civilizációs vivmány
előbb-utóbb mintegy betokoződott, elsorvadt, egészen addig, amíg a keleti em
beriség meg nem ismerkedik a fehér emberiség cíwílízácíójával. amely távolról
sem hozza az egyedüli igazi műveltséget, de mindenesetre az egyedüli igazi
civilizációt. Úgyszólván minden civilizációs kezdeményezésnek, még a techni
kai civilizáció vívmánytinak is Kelet a bölcsője, azonban a keleti világban soha
nem alakulhattak ezek a kezdeményezések a civilizáció egységes rendszerévé.
Ehhez keresztény talajra volt szükség, ahol az Istenember élete és halála révén
belső kapcsolat jött létre a természetfeletti 'és természeti világ között. Ez a kap
csolat pedig a civilizáció alapja. Nem tagadjuk, hogyacivilizációban benne
rejlik a démonikus anyagelvűség, a pusztító lélektelenség veszélye, de ezért
ne a civilizációt okoljuk, ne a gépet, vagy a villamosságot, sőt az atomerőt

sem, mert különben úgy cselekszünk, mint a finnugor ősvallásnak azok a hívei,
akik a vadász fejszéjét okolják az imádott medve megöléséért, hogy elhárit
sák a felelősséget magáról a vadászról. A civilizációt, a technikai civilizációt is
meg lehet tölteni élettel, igaz, hogy kizárólag keresztény élettel, ez éppen ter
mészeténél fogva szervesen hozzátartozik értelméhez és céljához. Az életteljes,
tehát a végső természetfeletti célt szolgáló civilizáció több, mint a mágia, amely
viszont a keleti ember nagy veszélye és .kísértése, a Kelet demonológiája. Sokan
vannak ma, akik azt hiszik, hogy ha a nyugati demonológiát, a technizált életet
felcserélik a keleti demonológiával, a mágiával - nevezzük ezt akár spiritiz
musnak, akár jogának,' - közelebb jutnak a megoldáshoz. A lélektelenül gyó
gyító orvos kevesebb a mágusnál. a lélekkel gyógyító orvos több a mágusnál.
Az orvos tiszteli a szabad akaratot és a jó orvos valahogyan hozzájárul a maga
alkotó, gyógyító odaadásával az idegen lélek és akarat szabadságához, a mágus
leigázza az idegen akaratot, akár annak érdekében, akár pedig annak ellenében
cselekszik.

Ahogyan civilizációnk összefügg keresztény. műveltségünkkel, úgy alap
szik ez a civilizáció, lényegében már antik előzményeitől fogva, a középosztály
különleges szerepén és feladatán. A keleti társadalomnak nincs középosztálya.
Van értelmisége, de nincs olyan társadalmi rétege, amely ami középosztá
lyunkra jellemző kiegyenlítő szerepet töltene be. A keleti társadalmak szociá
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lis struktúrájukat illetően a mérhetetlen vagyon és a mérhetetlen szegénység,
egyfelől a korlátlan ragyogás és duskálás, másfelől a szenny és a totális földhöz
kötöttség szociológiai és pszichológiai kettősségén épültek fel, s miután a kettő

között nincs semmiféle kiegyenlítődés, szükségképen abszolutisták, Szabadság
és mérték szociológiailag egymással korrelációban lévő fogalmak, s éppen ez
a korreláció, ez a köztük létrejött egyensúlyi állapot az, ami az igazi demokrá
ciát jellemzi - és ez az igazi demokrácia éppen azért keresztény demokrácia,
mert a szabadság és a mérték közti egyensúlyon alapszik. Ennek az egyensúly
nak az őrzése a középosztály különleges missziója volt. Ö védi a szabadsiigot és tölti
be a mártéket. Ha a kettőt nem tudja védeni, akkor feladatát többé nem képes betöl
teni. Haa szabadságot feláldozza, akkor a mértéket is odadobja és fordítva. Sokan
nem veszik figyelembe, hogyaközéposztálynak, ennek a különlegesen európai és
keresztény intézménynek a története a kiegyenIités, az áthidalás története.
A középosztály életformája szinte akaratlanul egyképen irányul a mértéktelen
nagy gazdagság és a mértéktelen nagy szegénység ellen. Gondoljunk itt a szo
ciális pápai enciklikáknak ama megállapítására, hogya nagy gazdagság és a
nagy szegénység egyformán isten és a lélek ellen való, az Isten képére terem
tett emberhez méltatlan állapot. A középosztály tagjait tekintve, teljesen átala
kulhat, de akkor is, ha merőben új emberekből fog állni, szükség lesz különle
ges missziójára egészen addig, mig a szabadságot védelmezni kell és a mértéket
meg kell tartani, amíg tehát szükség lesz arra, hogy a társadalom egy rétege
kiegyenIitő szerepet töltsön be a különféle szélsőségek között, amelyek követé
sére a megromlott emberi természet különösképe hajlamos.

Juhász Vilmos

A MAI ANGOL KATOLICIZMUS
Miss Ward Oxfordban és a Sorbonneon végezte történelmi és
közgazdasági tanulmányaít, majd az Economic diplomáciai ro
vatának szerkesztője lett. So!cat szerepel az angol rádióban is
és a B. B. C. "agytröszt jének" egyik legkedveltebb tagja. Az
itt közölt cikk a párizsi Chrétienté-ben tartott és a Vie Intellee
tuelle-ben közzétett előadásának átdolgozott és John Murray
nak a Sword-mozgalomról írt cikke néhány adatával kíbőví

tett szövege, (ez utóbbi cikk az Etudes októberi számában
jelent meg.)

Vallásos élet az Egyházon kívül.

Az utóbbi húsz évben valósággal szembeszőkö az anglikán tömegek
dekrisztianizálódása, főleg John Weysley halála óta, aki a maga módján szent
volt és egyéni példájával hatott. A mai anglikán ifjúság, és még inkább a "SZd
bad egyházakhoz" tartozók (baptisták, methodisták) nagy tömegeikben kimon
dottan vallástalanok. Ezzel szemben az elit köréből mind többen fordulnak a
kereszténység, sőt a katolikus Egyház felé. Hogy csak a legismertebbeket említ
sem, itt van Aldous Huxley este, vagy Gerald Hetutié, aki valaha marxista volt,
majd a hindú misztikán keresztül eljutott a kereszténységhez. T. S. Elia t, aki a
legnagyobb hatású író k közé tartozik, könyveivel az érdeklődest szintén a val
lás felé fordítja. Nagyon jellemző tünet, hogy Dorothy' Sayers, a népszerű de
tektivregények írója (ezeket a regényeket mély pszichológia és kitűnő stílus
jellemzi), újabban az angol rádió számára misztérium-sorozatban feldolgozta
Krisztus egész életét és oly nagy hatást keltett, hogy az első előadások után
a B. B. C. tizenötmilliós közönsége egyenesen követelte a folytatást. Az írónő

-a Szentíráshoz híven,de merész, dús fantáziával, teljesen modern nyelven írja
meg jeleneteit, naiv, üde hangon, mely sohasem tiszteletlen. Vállalkozása a?-ny~ra
katolíkus íhletésű, hogy bizonyos quaker körökben botrányt keltett. Egyebkent
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a sorozat könyvalakban is megjelent The Man who was born King (Az Ember,
aki királynak született) címmel.

Az angol rádió nagyhatású előadói közül megemlítem még a közkedvelt
load doktort, aki a B. B. C. legnagyobb nyilvánossága. előtt beszélt a keresz
ténységhez való vísszatéréséről, úgyszintén a rádió közönsége előtt jól ismert
C. S. Lewis oxfordi tanárt, aki jóllehet anglikán, teljesen katolikus szellemben
beszél és ír, bár állandóan hangoztatja, hogy nem szereti a katolikusokat ...

A katolikus Egyházon belül.

Mi, angol katolikusok a negyvennyolCmillió brit népességnek csak cse
kély töredéke vagyunk: körülbelül hárommilliónyian. Hogy hitünk a Reformáció
óta fennmaradt, az főleg a családoknak köszönhető. A családi élet lazulásával
a családok ezt a szerepüket ma már kevesebb eredményességgel töltik be, de
azért minden katolikus angol lelkében él a .xecueance" hagyománya, mint
illetéktelennek, az anglikán egyháznak visszautasítása.

Az angol katolikusok nagy része ír származású, ami helyzetünket inkább
nehezíti, mert az írek nem túlságosan népszerűek Angliában. Papjaink nagyrészt
egyenesen Irországb61 jönnek hozzánk, anélkül, hogy előbb Rómát vagy Saint
Sulpicet megjárták volna, ezért kissé kívül esnek a világkatolicizmus nagy áram
latain, sőt akad köztük nem egy olyan emberkerülő, aki legmélyebben katolíkus
világi híveivel sem képes együtt dolgozni.

Ez nagy kár, mert jelenleg Angliában a három keresztény felekezet kö
zött kétségkívül a katolikusok képviselik a legnagyobb vallásos erőt, hiszen
közülük valók az igazán hivő és természetfölötti életet élő emberek. Míg a
többi felekezet vallásos élete évről-évre hanyatlik, nálunk, ha rohamos fejlődés

ről nem is, de állandó növekedésről lehet beszélni.

Az angol katolikusok és a nemzetiszocialista propaganda.

1940-ben a német propaganda elárasztotta Angliát és már-már sikerült
félrevezetnie a katolíkusok egy részét. Szerencsére az első pillanattól kezdve
nem kisebb angol ember és a katolíkus Egyháznak nem kisebb fia helyezkedik
szembe a nácízmussal, mint Hinsley kardinális, akinek az angol közvéleményre
való hatása Churchill-ével vetekedett. Az életszentségéről ismert bíboros, aki
maga a megtestesült jóság volt, ha az angol rádióban a nácikról beszélt, szinte
brutálisan erős kifejezéseket használt.

A "Sword of the Spirit" ("A Szellem kardja") mozgalom.

Mikor a kardinális látta, hogy a félrevezetett katolikusok egy része a
náci propaganda szirénhangjaira figyel, sürgősen (1940 júliusában) megalapi
totta a .Bword of the Spirite" mozgalmat, melynek első titkára én voltam. A moz
galom célja eredetileg a nemzetiszocialista veszedelem elleni védekezés volt,
ezért hirdette, hogy az emberi és keresztény értékek megvédésére a háborút
folytatni kell a németek ellen, (mert akkoriban erősen háborúellenes volt II
hangulat éppen a német propagaada hatása alatt.)

Ezután jött London bombázása, amikor is kitűnt, hogy az angol társadalom
egységesen fordul a németek ellen, tehát ezentúl ilyen irányban fölösleges be
folyásolni. Viszont volt egy nagyszerü mozgalmunk, amit kár lett volna fel nem
használni. A Sword ol the Spirit színte "véletlenül" fejlődött abban az irány
ban, amit a helyzeti parancsol: a három keresztény felekezet testvéri együttmű

ködése felé. 1941 és 1942-ben sikerült is egy közös vallásos és szociális akció
keretében egyesíteni katolikusokat, anglikánokat és a Free Church ("Szabad
Egyház") híveit. Anglia, sőt a kereszténység történelmében is alig volt rá példa,
hogy három különböző keresztény felekezet egyházaik jóváhagyásával vallásos
és szociális síkon együttmüködjön. Igaz, hogy a mozgalom alapokmányát Hinsley
kardinális és Geolfroy Fischer canterburyi anglikán érsek az igazi keresztény
testvériség szellemében, páratlan nagyvonalúsággal és tapintattal szövegezte
meg, hogy egyik felekezet dogmáiba se ütközzék. Az okmány leszögezi, hogy
szociális síkon közös, vallásos síkon pedig párhuzamos akciót fejtenek ki. Kö
zös alap a természetjoggal alátámasztott természetjog, közös cél: dolgozni
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Barbara Ward

azért, hogy megőrizzék a keresztény hagyományokat és a keresztény
:anítást érvényre juttassák a szociális, gazdasági és állami életben, nem.
csak Angliában, de nemzetközi viszonylatban is. Tehát ők komolyan vet.
.ék XI. és XII. Pius pápa felszólítását a jóakaratú emberekhez, hogy a keresz
:ény elvek alapján építsék újjá a nemzeti és nemzetközi életet. A mozgalomba
sz Angol Légierő is bekapcsolódott, a katonai hatóságok legmesszebbmenő tá
nogatásávaI. A három felekezet közös szociális heteit és lelkigyakorlattal eg~e
capcselt week-end-jeit nemcsak Angliában, hanem a Közel- és Közép-Kelet szá
nos városában megtartottáka háború alatt. A Légierőhöz a Katolikus Munkás
Jjúság mozgalma, a belga-francia mintára megszervezett J. O. C. is csatlakozott.

A szociális heteken és week-end-eken kivül az igazi mélyreható munka
l tanulmányi körökben folyt, ahol kisszámú elit dolgozott együtt és az aktuális
szociális kérdésekről közös munkájuk eredményeként könyveket is kiadott.
A. keleten állomásozó angol pilóták és a hadsereg kötelékébe tartozó egyéb
Sword-tagok ujságot is kiadtak Catholic World (Katolikus Világ) eimmel, ezen
kívül hatalmas kongresszusokat rendeztek.

Hinsley kardinális 1943-ban bekövetkezett halála nagy csapás volt a
mozgalomra. Ebben az évben nem kevébé fontos kérdésben kellett együttmű

ködní, mint a hítvalldsos iskolák ügye.

A katolikusok és az iskolareform.

1943-ban nyujtották be a törvényjavaslatot, melynek bizonyos záradékai
sérelmesek voltak a katolikusokra, mert a hitvallásos iskolákat nem tekintette
az államiakkal egyenrangúaknak. A Sword hatalmas mozgalmat szervezett a
törvényjavaslat ellen, melyben a Szabad Egyház csak kevéssé támogatta, nem
lévén annyira érdekelve az ügyben (az ő iskoIáinak nagy része Ú. n. single
urea-school lévén, mindenféle felekezetü, sőt felekezetnélküli gyermekeket is
tanított.) A katolikusok úgy érezték, magukra maradtak, ami az együttműködést

meglazította. Az angol parlament ennek ellenére elég méltányosan oldotta meg
a kérdést, nem lévén komoly antiklerikális irányzat az angol politikai életben.
Az angol kormány hisz a hitvallásos iskolák fontosságában, ezért nálunk nem
fenyeget a laicizált iskola veszélye. Angliában ez szinte ismeretlen fogalom:
a tanítás még az állami iskolákban is, mindennap istentisztelettel kezdődik.

A katolikus szociális mozgalmak jövöje.

A Swordon kívül még két nagy katolikus szociális mozgalmunk van: a
Catholic Social Guilde, melynek figyelme kiterjed" az egész szociális életre és
az Egyetemí Hallgatók Szövetsége, mely a Pax Romana tagja.

A háború után legsürgősebb teendőnk a felnőttek nevelése, mert sajnos,
a katolikusok nagy része nem ismeri vallását, sem korunk szociális problémáit.
Eme tervünk megvalósításánál kamatoztatjuk majd a Royal Air Force-né,l szer
zett tapasztalatainkat. Ahogy azt a Swórd alapokmánya is leszögezi, igen fon
tosnak tartjuk a lelkiélet elmélyítését, ezért helyezünk nagy súlyt a rekollek
ciós napokra és lelkigyakorlatokra. Minden angol katolikus mozgalom nagy
gondot fordít a természetfölötti nevelésre. Az ifjúsággal meg kell értetni, hogy
csak a szentség tud igazán hódítani, ahogy azt Pater Louvel mondotta. Az angol
katolikusok meg vannak győződve arról, hogy az erőszak, brutalitás, gyűlölet

és bosszúvágy ellen nem lehet csupán természetes eszközökkel harcolni, ahhoz,
hogy a küzdelem eredményes legyen, elsősorban életszentség kell, amint azt
Hinsley kardinális példája is mutatta.
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FREUD ÉS AZ ISTENHIT EREDETE

Nem csupán a kulturális jelentőségében hatalmasan megnövekedett modern
lélektannak, hanem az egész modern kultúrának igen jelentős alakja Freud.
Új utakat tört, új világszemléletet hozott. Forradalmat csinált a saját tudomá
nyában. Ama kevés bátrak közé tartozott, akik egyáltalában gondolkodni meré
szelnek. Bajnoka volt az önmagunkkal szemben való őszinteségnek. Leleplezte a
lélek ama földalatti utait, amelyek megismerése folytán ma már egészen más
ként látjuk a korai gyetmekkor lelki életét, a jellem kialakulását, a betegsége
ket, és sok egyebet is.

Freud valláseIlenes és materialista nézeteket vallott. E ponton túllépte
illetékességének körét, és nagysága veszedelmet jelent. A keresztény gondolat
felsőbbrendűsége azonban azt mondja, hogy ·minden, ami szép, igaz vagy jó,
egyúttal keresztény is. Ami Freud tanítésaíból valódi tudományos érték, az
voltakép sohasem fog összeütközésbe kerülní a vallásossággal, és nem fog
annak kárára válni. Ahol pedig Freud, szembekerült a vallással, ott olyan téve
déseiről van szó, amelyek tisztán 'tudományos vívmányait is érintik. Itt ugyanis
az a veszély, ho~y Freud eltagadja az idegéletből azt, ami egészséges, a lelki
életből pedig azt, ami magasabbrendű, és mind a kettőt a betegesből és alacsony
rendűből származtatja. Alkalmazza az égészségesen és magasrendüen emberire
míndazt a tapasztalatot, amit a betegeknél és lelkileg atavisztikusan leépültek
körében szerzett.

A lélektan tudománya eddig egy tekintetben némi balszerencsétől volt
üldözött. Nevezetesen nem található a legkiválóbb pszichológusok sorában sem
olyan, akit a lángelme megjelölésével illethetnénk. Egyetlen egy pszichológus
nevezhető meg mégis, mint az a valaki, akinél legalább is lángelméjű allute,
lángelméjű velleitás fedezhető talán fel, és ez Freud. De ez az egy pszichológus
sem teljesen tudós, hanem tudósnak és költőnek keveréke. Elragadja a fantá
ziája. Ez a körülmény azért is különös, mert Freud egyébként, a szellem más
területein vagy a magánéletben inkább képzeletben szegénynek mutatkozott.
A tudományban fantáziára szükség van, l!.e a tudományos képzelet csak enge
delmes szolgája lehet a tárgyilagosság és a bizonyíthatóság követelményeinek.
Freud fantáziája ezeken a korlátokon nem egyszer túlveti magát. A szinte
zseniális mozzanat mégis olymódon mutatkozík meg nála, hogy a logikailag
jogosulatlan előfeltevésekből gyakran le tudja vezetni a valóságnak megfelelő

eredményeket és jelenségeket. Ebben d körülményben áll részben hatásának
titka és veszedelme is. "

Alapvető előfeltevése a fejlődéstani elv, úgy, amint az már egy Darwin
tanításait is sugallta. Eszerint mindaz, ami "magasabbrendű", alacsonyabbrendű

forrásokból ered, ezekből fejlődött ki és ezekre visszavezethető. A szaktudomá
nyokban a fejlődéstani elv termékenynek bizonyult. Ha azonban világnézetet
akarunk csinálni belőle, akkor van egy botrányköve, mégpedig az a körülmény,
hogy úton-útfélen kénytelen ageneralio aequivoca segédeszközéhez folyamodni.
Olyariféleképen, amint ezt először Haeckel tette, az életet az élettelen anyag
ból akarván származtatni. A szaktudomány ilyenkor túllépi hatáskörét és ille
téktelenül belekontárkodik metafizíkaí kérdésekbe.

Nos, talán sehol sem öltött a generatio aequivoca szükségmegoldása gigan
tikusabb méreteket, mint Freudnál, mert ő ebből a szükségből erényt csinált.
Kevés logikai előfeltevéssel dolgozik, alapvető nála a fejletlen, a kezdetleges, az
alacsony, az animális, az egyszerű. Az ösztön és a libido. De' ezeket a fogalma
kat zseniális huncutsággal, a bátor igazság-akarásnak és az önkénynek mesterí
elegyítésével, szofisztikus árnyalatoknak művészi kihámozhatatlanná-tételével
úgy szerkeszti meg, hogy okvetlenül az óhajtott következtetésekhez jusson el.
Ha Platon Politeia-jánák barlang-hasonlatát Freud módszerével lélektanilag ele-
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meznök, elhibázhatatlanul kisüthetnénk róla, hogy az urerus jelképe. Es való
ban, a beteg idegzetű emberek álmaiban a barlang gyakran ezt a szimbolikus
szerepet tölti be. Csak épp azzal a magyarázattai maradunk adósak, hogy mi a.
különbség szellemi érték tekintetében Platon barlang-hasonlata és ama barlang
szimbolum között, amely egy őrült álmában vagy hallucinációiban fordul elő. 
Nincs kétértelműbb fogalom, mint a libiqo. Ha akarom, tisztára cszexuélís jel
legű, máskor meg a lelki élet általános hajtóerőjének fogható fel. Ugyanígy, a
korai gyermekkor számos megnyilatkozását; a gyermek gyönyörkeresését és
gyönyörnyerését a szopással, székeléssel kapcsolatban hol kifejezetten szexuálís
jellegűnek fogja fel Freud, hol meg ennél jóval általánosabb karakterűnek.

Ezzel a lélektaní alchymíával lehet aztán a libido-ból muzikalitást, gondolatot,
jóságot és még sok más hasonlót csinálni. Mindez azonban csupa, de csupa
generatio aequívoca.

Az egyistenhitet Freud maradék nélkül az Oedipus-komplexumra vezeti
vissza, az Isten-eszmét azapa-ímago-ra. A vallást az emberíség neurózisának
tartja. - Az újkori tudományt, gondolkodást és az egész újkori szellemet áthatja
egy törekvés: kiábrándításra, varázs-eloszlatásra. Max Weber helyesen vette
észre az Entzauberung der WeIl fogalmában, a világnak varázsos mozzanatok
tól való megfosztásában az újkori tudomány legmélyebb rugóját.

Freud ís die Zukunit einer 1llusion és más hasonló címkék alatt ír a vallá
sosségról. Utolsó nagy művében Mózesről- és az egyístenhítről értekezik vagy
inkább fogalmi regényírást művel, megragadó erővel és valami sudár, karcsún
magasbaívelő szellemi lendülettel. Az atheisztikus gótika pompás szellemi épít
ményét alkotja meg. A mű mostanában jelent meg magyar fordításban.'

Kétségtelen, hogy Freud nem az első azoknak a törekvéseknek sorában,
amelyek a kereszténységet az emberfeletti eredet helyett megpróbálják valami
csak-emberi forrásból levezetni. Az is kétségtelen, hogy míndezek a törekvések
egyvágásúak, az egyhangúságig ugyanannak a próbálkozásnak változatai. Vala
mennyit egyaránt jellemzi, hogy az okozatból többet akar kihozni, mint amennyi
az okban benne volt. Noha nem egy az ílletéktelenül felhasznált tudományos
ság zászlajával takaródzik, mégis minden esetben a tudomány alapvető elve
ellen vétenek, ama tétel ellen, amely szerint: causa aequat effectum. Freud is
szem elől téveszti, hogy az ember nem tudhat önmagán felűl építeni, még az
ösztönnek, a tudattalan ősvalaminek segítségével sem. - A kereszténység igazi
forrásáról tudjuk, hogy jelle lett, amelynek ellenemondanak. Ellenemondanak
régen és ma egymással homlokegyenest ellentétes érvekkel és vádakkal. "Mert
eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondják: Ordöge vagyon. Eljött az
Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: Ime a falánk és borissza ember, a
vámosok és bűnösök barátja," (Máté 11, 19.)

Freud vélekedésével szemben tehát a kereszténység elmondhatja önmagá
ról: iam alios vidi ven tos. Valóban, a kereszténység a szellemi élet területén is
látott és túlélt különb viharokat. Elhangzott Nietzsche vádja, hogy a keresztény
erkölcs nem más, mint a gyenge, silány élet titkos irígysége minden erővel,

nagysággal, szépséggel, örömmel, gazdagsággal szemben. Elhangzott a törté
nelmi materializmus vádja is, hogy, épp ellenkezőleg, a kereszténység az erősek

nek, az uralmon lévőknek eszköze az elnyomottak gazdasági kizsákmányolá
sára. Elég e két példát említenünk a kereszténység téves és egyoldalú felfogá
sának és eredeztetésének érzékeltetésére. A példákat azonban úgyszólván tet
szőleges számban szaporíthatnók.

Freud szerint mindennemű vallásosság ősi formája a totemizmus volt.
A fiúgyermek élete legkoraibb szakaszában anyjával szemben szexuális vágya
kat táplál. Atyját ezért vetélytársának tekinti, gyűlöli, és halálára tör. Ha az
egyén a saját életében nem is ment esetleg keresztül ezen az élményen, a belőle

t Siegmund Freud: Mózes és az egyistenhit. Bibliotheca, 1946. F. Ozorai ü. forditása.
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származó lelki traumát, az Oedipus-komplexumot örökli őseitől. Ugyanakkor
azonban, ambivalens módon, szereti is atyját, azért, mert az gondot visel reá.
Bizonyos "állat-fóbiák" révén a gyermek az atyáról a gyűlöletet gyakran vala
mely állatra viszi át. Ezzel az állattal rokonságban érzi magát. Az atyák öregebb
korukban is maguknak foglalták le a kezdetleges horda összes nőit, a fiatalokat
is. A fiúkat féltékenységből elkergették, esetleg férfiatlanitották is. A fiúk végre
is összefogtak. Megölték és megették apjukat, birtokukba vették a nőket. Az
elfogyasztás aktusa által azonban azonosították magukat apjukkal. Egy-egy
darabjának elfogyasztása által mindegyikük birtokába került az apai erő egy
részének. Ezzel azonban az apa ellen érzett gyűlölet kielégűlt, és az iránta
érzett gyengédség és megbánás a bűntuqat formájában felülkerekedett. Amit
az apa azelőtt létezésével megakadályozott' (a törzs nőinek birtokbavételét), ezt
most ők maguk tiltották meg maguknak a lélekelemzésből jól ismert "utólagos
engedelmesség" aktusával. Visszavonték tettüket is, olymódon, hogy tilosnek
nyilvánították a totem-állatnak - az apa-pótléknak - megölését. Igy keletke
zett a tabu. Innen vette eredetét Freud szerint minden társadalmi berendezés,
erkölcsi korlátozás és vallás. A fiúk bűntudatából fakadt a két alapvető tabu:
a totemet nem szabad megenni és a totem-társakat nem szabad nőülvenni. Ezek
megfelelnek az Oedipus-komplexum két elnyomott vágyának: az anyát nőülvenni

és az apát megölni.
Mózes volt az a nagy ember, aki a zsidó népre rányomta bélyegét. A nagy

ember hatása az apához való hasonlatosságon alapul. A nagy ember gondolatai
nak határozottsága, akaratának szilárdsága, tetteinek magávalsodró ereje, de
főleg önállósága, függetlensége, isteni nemtörődömsége: apai vonás. Az apa
volt az, akit gyermekkorunk6an "nagy ember"-nek tartottunk. Freud feltételezi,
hogy a zsidók Mózest megölték. A feltámadt bűntudat az ősi apagyilkosság
"eredendő bűnév-nek tudatával vált azonossá, annak felújítása lehetett. A neuro
tikusok lelki életéből jól ismert "ismétlési kényszer" hatása alatt a zsidó nép
időről-időre újra elkövette ezt a gyilkosságot, amennyiben sorra megölté prófé
táit, vagyis azokat az egyéneket, akik a Mózes által hirdetett egyistenhitnek
szószólói voltak. Valószinűleg nem volt könnyű különválasztani Mózes képét
Isten képétől sem, hiszen utóbbi nem más Freud szerint, mint az "apa-imago",
tehát egyúttal a "bevetített" Mózes. Jahve "kérlelhetetlensége" és "hirtelen
haragúsága" Mózes személyes jellemvonásai voltak.

Az egyistenhit tehát Freud szerint olymódon keletkezett és keletkezik
ma is az emberek lelkében, hogy az ősidőkben volt egyetlen személy, és ez
akkor mérhetetlenül nagynak tűnhetett fel, aztán pedig istenné felnagyítva tért
vissza az emberek emlékezetébe. Egyes személyek lélekelemzéséből ugyanis úgy
tapasztaljuk, hogy legkorábbi benyomásaik, azok, amelyek még ebből az időkből

valók, amikor a gyermek még alig tud beszélni, valamikor kényszerű hatásokban
fognak megnyilvánulni, anélkül, hogy maguk a benyomások tudatosakká válná
nak. Egyik ilyen hatás volna az egyetlen hatalmas Isten eszméjének felmerülése.
Egy ilyen eszmének kényszerjellege van. Hinnünk kell benne.

Az elfojtottnak visszatérése lassan következik be. A megölt apa helyét
elfoglalja a tetem-állat tisztelete, ez pedig előbb olyan isteneknek adja át helyét,
amelyek emberformájúak. Előbb az emberformájú isten még az állat fejét viseli,
esetleg kíséretében jelenik meg az állat, de csakhamar feltűnik egy főisten esz
méje. A gyermek érzelmei egészen más mértékben intenzívek, mint a felnőtté,

Ezeket az érzelmeket csak a vallásos extázis ismételheti meg. Igy az Isten iránt
való alázatosság az első reakció a nagy ősapa visszatérésére. A fejlődés további
menete már túlnő a zsidóságon. Egy zsidó férfi volt az, akinek lelkében először

tört utat a felismerés: azért érzünk bűntudatot, mert megöltük istenatyánkat. Ez
a férfiú, Saulus avagy Paulus a jó hir téves eszméjének ruhájába öltöztette fel
ismerését: fel vagyunk oldva a bűn alól, mert egy közülünk életét áldozta fel,
hogy bűneinkből megváltson minket. Míután a keresztény vallás - így képzeli
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el a dolgot Freud - sok más forrásból is vett fel magába alkotó elemeket,
lemondott a tiszta monotheizmusról. Főtartalma ugyan az atyaistennel való
kibékülés és a rajta elkövetett bűn bocsánata maradt. Azonban a fiú, aki magára
vállalta a bűnhödést, maga is istenné lett az atya mellett és voltakép az atya
helyett. Apavallásból kiindulva, a kereszténység fiúvallássá lett. Sorsát nem
kerülhette el:' az atyát el kellett távolítania.

Minden keresztény ember előtt világos, hogy az a tudományos elemek
ből szőtt regény, amit Freud előad, a legelemibb vallásos tényekkel ellenkezik.
A tudomány előtt világossá vált, hogya történelem és az ethnológia elemi
tényeivel is teljesen felelőtlen és felületes módon ellentétben áll. Először is: a
totemizmus nem kezdeti stádiuma az emberiség fejlődésének. Ismerünk_ethnoló
giailag öregebb népeket, amelyeknél nincs totemizmus. Ilyenek a pigmoidok, az
ázsiai és afrikai pigmeusok, az ausztráliai kurnai-k, az ainu-k (Japán őslakói},

az ős-eszkimók, a korjak-ok, a szamojédok földünk legészakibb pontján, az észak
középkaliforniaiak, az ős-algonkin-ok, Észak-Amerikában, és a gez-tapuya tör
zsek Délamerikában, a tűzföldiek messze délen stb. Ha tehát még egyebekben
helyt is állana Freud elmélete, a vallás eredetét nem tudná megmagyarázni.
Másodszor: a totemizmus mint későbbi fejlődési fok sem található meg minden
népnél. Épp a 3 uralkodó népcsoport: az árják, az uralaltájiak és a hamito
szemiták eredetileg nem ismerték a totemizmust. Harmadszor: ethnológiai lehe
tetlenség az az állítás, hogy ti totem-áldozat, a rituális elfogyasztása és meg
ölése a totem-istennek, a totemizmus általános vonása volna. Negyedszer: d

totemizmus-előtti törzsek nem ismerték a kanníbalízmust, tehát az apagyilkosság
náluk szociológiai, ethnikai és lélektani lehetetlenség lett volna. Otödször: egy
olyan "őshorda", amelyben általános nőközösség vagy csak csoportházasság is
állott volna fenn, amelyben az atya valamennyi nőt magának tartotta volna meg
és a fiákat elűzte vagy épp kasztrálta volna: a mesék birodalmába tartozik.
Volt idő a tudományban - de ez az idő már lejárt -, amikor egyesek el akar
ták hitetni velünk, hogy az emberek lekötöttsége családban, házasságban, társa
dalomban stb., valami kigondolt,' kikényszerített dolog, amely nem felel meg az
"ősállapot"-nak. Ez az "őshorda" azonban, amelyből hiányzott volna állítólag
minden kötöttség, csak szobatudósoknak az íróasztal mellett született mestersé
ges kiagyalása. Hiszen még az állatvilágban is ritka az olyan állapot, nagyon
kevés példa található reá, amikor egészen szabály nélkül való a párosodás.
A legtöbb állat családban él és neveli fel kicsinyeit. Ami pedig az embert illeti,
nem találunk történetében olyan korszakot, amelyben a házasság és a család
mai értelemben vett intézménye teljesen hiányzott volna. Az ethnológia kiderí
tette, hogy a monothoizmus ősibb a politheizmusnál, a monogámia pedig ősibb

a poligámiánál. Aki az ethnológiának. idevágó eredményeivel tüzetesen meg
akar ismerkedni, annak ajánljuk W. Schmidt alapvető munkáját.2 Hatodszor:
nem csupán ethnológiai, hanem lélektani szempontból sem helytálló Freud taní
tása. Elővételezi azt, amit meg akar magyarázni. Ahhoz, hogya fiúk az ősapa

megölésén bűntudatot érezzenek, már bírniok kellett az erkölcsi értelemben vett
jóságra és gonoszságra való képességet, ismerniök kellett a felebaráti szeretet
erkölcsi értékét, lelkiismeretüknek kellett lennie, hogy bűntudatot érezzenek a
szeretet megsértésén, a gyilkosságon. Ellenkező esetben az állatoknak is volna
Oedipus-komplexumuk.

Azután meg Freud az emberi lelket túlságosan individualisztikusnak látja,
olyannak, amelyet csupán a magánélet problémái foglalkoztatnak. Holott az
ember - amint már Aristoteles megmondotta - társas, közösségi lény. Freud
a hanyatló polgári társadalom individualizmusának szószólója, és jól festi a
válságba jutott polgári lélek idegzetének bomlását. Nem érti meg ellenben az új
embert, a szocializmus és kollektivizmus számos vívmányát az örök emberi ter-

• W. Schmidt: Das Oedipuskomplex und die Ehegestaltung. 1929.
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mészet ama szükséglete szóhoz juttatásának tekintetében, hogy az emberek ma
életük új értelmét a közösség szolgálatában keresik.

De feltételezve - per absurdum -, hogy Freud tanítása sem ethnológiai,
sem lélektani sikon nem volna az a felületes és tartalmatlan vélekedés, ami, ha
nem helytálló volna: akkor is illetéktelen és logikailag téves dolog volna mínd
azt az atheisztikus következtetést levonni, amit Freud levon. Köztudomású,
mennyire meglepően csekély érzéke és tájékozottsága volt Freudnak filozófiai
téren. Igy elmulasztotta megtenni a fontos megkülönböztetést eszméink kétféle:
lélektani és logikai eredete között. Ha az Oedipus-komplexum meg is magya
rázná azt az időbeli, lélektani utat és módot, amelyen az Isten-eszme létrejött,
ezzel még nem tártuk volna fel az Isten-eszme szellemi, logikai bizonyítékait.
Tételezzük fel, hogy az Isten-eszme valóban úgy keletkezett, hogy az apa
imagot felnagyítottuk. Ez akkor is csak a lélektani értelemben vett keletkezést
jelentené. Logikai alapja ugyanis az Isten-eszmének természetesen nem az apa
imago tartalma, hanem az ismert isten-érvek, a világ amaz esetlegessége, amely
elégséges magyarázatul feltételezi a nem esetlegesen létezőt. Nincsen relativum
abszolutum nélkül. Míért van egyáltalában ez a világ, és míért nincs inkább a
semmi? Sem az egyes létezők, sem ezeknek összessége, a világ nem hordják a
saját létezésüknek indokolását és szükségképiségét önmagukban, és az sem
látható be, hogy miért épp ez a világ, míért nem egy másféle világ létezik. 
Míndennemű szellemi felfedezés, alkotás vagy tevékenység bizonyos ösztön
kiélést is jelent vagy jelenthet, mindennemü kulturális termelésnek megvan a
maga pszichológiája. A pszichológiai eredet azonban semmit sem mond ki (akár
mellette, akár ellene), az esztétikai, logikai vagy ethikai érték tekintetében.
Shakespeare és valamely füzfapoéta esetleg ugyanazokat' az ösztönadottságokat
élik ki, amidőn alkotnak, de ez nem határozza meg a költői értékminőséget.

Newtorz felfedezéseit se be nem bizonyítaná, se meg nem cáfolná, ha ki tudnók
mutatni, hogy ősztönlélektanilag milyen folyamatok segítségével érte el ered
ményeit. Ugyanígy Isten létére vonatkozólag sem jöhet számításba, hogy milyen
ösztönlélektani utakon és módokon jutottunk el felismeréséhez. Hogy Isten fogal
mának köze van vagy lehet az apa-imago-hoz, az csak azt jelenti, hogy az ember
hitét az határozza meg, amit életében értékesnek ismert meg. Az istenek azok
a hatalmak vallástörténetileg, amelyek ezeket az értékeket képviselik. Az ég
azoknak az értékeknek összessége, amelyeket ismerünk. Azok a magasabb
lények, amelyekben az emberek hittek vagy hisznek, az értékek előharcosai, és,
ha a vallásosság alapja néha a félelem, akkor az annak elvesztésétől való féle
lem, ami az adott színvonaIon az életnek értelmet ad.

Hogyan lehetséges, hogy Freud ezeket az alapvető igazságokat szem elől

téveszthette1 Hiszen Freud-ra magára és tudományos tanításaira is lehetne al
kalmazni a saját eljárását. Lélektanilag ki lehetne elemeznünk, milyen ösztön
igények, vágyak, törekvések voltak a tanítások létrehozói1

Kimutathatnók, hogy Freud egyéniségének nagysága és tehetségessége
mellett egyoldalúsága és pathológiája is volt. Szellemi egyoldalúság és az ér
zelmi életnek bizonyos szkizoid elsivárosodása jellemezte. Autokrata is volt,
sok ridegséggel és egy sajátos hatalomvággyal. Nem érdekelte a hírnév, gaz
dagság, szerelem, nem hitt semmiben, nem <értette a filozófiát, a zenét, nem vol
tak barátai, családjához is merev és zordon volt. Minden szenvedélye a lelke
ken való uralomvágy volt. A lélektanba sok paranoid nagynak-lenni-akarás
vihető bele. A lelki kezelés is alkalmas erre. Akit analízisbe vesznek, az' az em
ber az analítikussal szemben egészen fel kell, hogy adja magát, ki kell, hogy
táruljon, ki .kell szolgáltatnia magát. A lélekbúvár viszont kiterjeszti a saját
"én"-jét a másik ember bensejébe. az átvesz belőle valamit. Az analizált szinte
lelki hűbéresének érzi magát (Hörigkeit-nek nevezik ezt az általuk jól ismert,
é. szakirodalomban sokszor említett és tárgyalt jelenséget az analítikusok].
Az analízis az a gyógyító lélektani eljárás, amely többek között indulat-áttételIel
(Ubertragung) dolgozik. Evekre rajongója, szerelmese lesz sokszor az analizált
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az analítíkusnak, Evekig kinlódik, amíg ettől az Irreális érzelemtől meg tud
szabadulni.

Azonban amidőn Freud az ő felfogását és tanítását írásban vagy élőszó

val kifejtette, nyilvánvaló, hogy olyan tételeket akart megfogalmazni és közölni,
amelyeknek érvényessége, tudományos helytállósága független az ő saját ősz

tönalkatától, és más ösztönalkatú egyének számára is bebizonyítható. Igy ön-,
magát cáfolta meg. Az. az állítás ugyanis, hogy minden kulturálís alkotás, tehát
minden tudományos felfedezés is csak az ösztönélet függvénye, az egyéni ösztön
élettől független, niindenkinek ösztönéletére egyaránt alkalmazható érvényes
ségűnek tartja saját magát, és igy önmagának ellentmond. Az egyistenhitet és
a kereszténységet sem volt képes Freud ösztönlélektani tényezőkből leszármaz
tatni. Kisérlete csak újabb bizonyitéka szent Agoston nagy felismerésének az
igazság szükségképí és örökváltozatlan érvényéről: Nullo modo igitur occidet
veritas. (Soliloquia II. 2.)

Noszlopi László

ÉTIENNE GILSON
A FRANCIA HALHATATLANüK KÖZÖTT

Gilson akadémiai kitüntetésével a francia szellem egyetemessége, misz
suos hite, középkori hagyományokban gyökerező ereje került a rég várt meg
becsülés őt megillető helyére. Gilson neve, Kanada, az Egyesült AlIamok egye
temeinek programján tündököl, ő maga jelenleg a francia forradalomtól felszen
telt College de France-on ad elő. 1884 június 13-án született Párizsban és 1932
óta tanít a College de France-on. Kevés francia filozófusnak volt annyi nemzet
közi tanítványa, mint neki, kevés francia dicsekedhetett azzal, hogy az 6- és
az új világot az opus francigenum skolasztikájával tudja összekötni és a francia
bölcselkedő szellem iránti érdeklődest a szédületes forgalom üzleti kavarodásá-

~ ban a szenvedély erejéig tudta fokozni.
Könnyen, francia bájjal, szinte világias választékossággal beszélt. A ta

nárt elnyomta benne a rétorok lelkesedése, talán csak Abélard szólalt meg
valamikor ennyi szenvedéllyel, ily világos logikával, kritikai erővel, mindenki
számára élvezetes stílussal, Szent Genovéva hegyén.

Descartes kutatójaként tűnt fel. Tárgyilagos, világos francia esze nem
nyughatott bele, hogy Proclus és Descartes között tíz évszázad "Senki .földje 
No man's land"-je terülj ön el. Descartes tüzetes anaIízisével a nagy kételkedő

középkori örökségét tárta fel, kérlelhetetlen éllel mutatott rá arra a skolasz
tikus hagyományra, amelyet Descartes. lépten-nyomon felhasznált. Gilson kuta
tásaíval, a középkorí keresztény filozófiának az eszmék láncolatában illő he
lyet jelölt kj és ezáltal részére polgárjogot szerzett.

A középkorí filozófia történetének' (La Philosophie au Moyen Age, Vrin)
, immár második kiadása jelenik meg. E kor valamennyi nagy gondolkod6ját rész

leges vizsgálat alá veszi és az olasz renaissance gyönyörű ecsetelésével búcsú
zik olvasóitól. Egy-egy hatalmas kötetet szentel a keresztény gondolat nagy
fáklyáinak: Szent Agoston, Szent Tamás, Szent Bonaventurának, de az értelem
lobogásán túl a misztikus sziv rejteimébe is betekint Szent Bemát teológiájáról
készült művében.

Héloise és Abélard-ról irva a világ legnagyobb szerelmének adja filozó
fiai és lélektani hátteret. egyúttal Burckhardt-ot javitva, mindenütt világosan
rámutat a középkori embernek a klasszikus Irók iránt megnyilvánuló tisztele
tére, körvonalazva a XII. szézad humanizmusát, amely e kor emberét hatal
mába ejtette. A XVI. századi hellenizmus veszit újdonságából, ha Szent Albert
és Szent Tamás arisztotelesz-lelkesedését, héber-görög-arab iskolák szöveg
fordításait figyelembe vesszük. Erazmus és más teológusok vitája is az irodalmi
és filozófiai humanizmus kétféle fogalmának összekeverése következtében lán
golt fel.

Gilson hatását tanítványai nagy száma mutatja igazán. Henri Gouhier,
Maurice de Gandillac a Sorbonne-on, Paul Vignaux a College de France-on
viszi tovább a mester módszerét. -
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A "laikus" Gilson az egyháziaknak is megmutatta, hogya skolasztikus rend
szereket történelmi korban kell elhelyezni, az idő távlatát kell közelebb hozni
történeti áttekintéssel kell az egyénekhez közeledni és így jobban szét lehet
választani a porlandót attól, ami örök. A középkorí szellem, irodalom, művészet

történetéhez ismeretlen adatokat közlö Archives de Théologie et de Philosophie
médiévales, valamint Revue des Sciences Philosophiques et théologiques szel
lemi irányításával a középkcrí ember nagy munkateljesítményének a horizont
ját adja. Ha ezekhez hozzávesszük a Kanadában létesített Institut des Etudes
Médiévales d'Ottawa kiadványainak az irányítását, franciás szellemének egye
temességét kétségbevonni nem lehet. A keresztény filozófia létezésének kérdé
sét mestermunkájában Esprit de la Philosophie médiévale-ban fejtette ki.

Gilson a középkori gondolat kutatója, filozófusi minőségében nem tudott
kora problémáitól sem szabadulni. A haladó szellemű Sept, a Temps Préseni előd,

jében közölt cikkeit Pour un ordte catholique címrnel könyvvé növesztette, és
ebben a modern társadalom keresztény vonalú felépítésének lehetőségeit

adta meg;
Etienne Gilson akadémiai választásával a francia egyetemi hagyományo

kat becsülték meg, az Universitas Parisiensis varázsát, amelyben a nemzet
köziség szent békéjében, egyéni és nemzeti visszásságon felülemelkedve a filo
zófia árnyékában pihenték ki a zaklatott szellemek felidézte mulandó idők,

mulandóbb háborúságait.
Gábriel Asztrik

A VILÁGKERESZTÉNYSÉG SZEMLÉJE
Pax Christi néven mozgalom indult meg Franciaországban azzal a céllal,

hogy kialakitsa a megbékülés légkörét népek és országok között s eloszlassa azt
a kölcsönös gyűlöletet és gyanakvást, amelyet a háború okozott. Különleges fel
adatának pedig azt tűzte ki a mozgalom, hogy a kölcsönös megbékélést istápolja,
s a gyülöletet és gyanakvást eloszlassa Franciaország és Németország, tehát
a győzelemben ésa vereségben legmélyebben érdekelt két ország fiai között,
A mozgalmat viannei Szent János, az arsi plébános, a szelídség; türelem és enge
dékenység csodálatos szentjének védelme alá helyezték. A mozgalomnak már
külön folyóirata is van, amelynek legutóbbi száma Saliége toulousei bíboros
él sek cikkét közli.

Franciaországban ma az egész közvélemény, a jobboldali csoportoktól a
kommunistákig a németekkel szemben való kemény és erélyes eljárást követeli;
ez nemzeti prograromá vált Franciaországban, amelynek minden párt kénytelen
hódolni, ha nem akarja elveszíteni, vagy növeini kívánja népszerűségét. A francia
pártok színte kivétel nélkü! alkalmazkodnak a politikaí és' társadalmi közvéle
ménynek ehhez az ösztönös követeléséhez, sőt igyekeznek egymást túllicitálni.
Még szélesebb körben, minden politikai pártra kiterjedően megismétlődik az,
ami a századforduló körül történt, amikor az uralkodó baloldalt egyetlen közös
programpont fűzte egybe s éppen ezért ezen a téren igyekeztek egymást túl
licitálni: az egyházellenes politika; egyébként szociális téren a legnagyobb ellen
tétek választották el őket egymástól s az uralkodó radikális szocialista párt
éppen a kíméletlen egyházellenes kurzussal leplezte azt, hogy szociális programja
egyáltalán nincs. Mintha ma a francia politikai élet egyetlen kötőanyaga ez a
kiélezett németellenes kurzus lenne. Nem állítjuk azt, hogy az ellenkező poli
tika,a megbékülés és kiengesztelődés politikája nagyobb sikereket érhetne el a
német kérdés megoldása terén, mint az erős kéznek ez a politikája, amelyet ma
a négy megszálló hatalom közül Franciaország képvisel a legnyomatékosabban.
A világ egész közvéleményének, a szellemi embereknek éppen úgy, mint a poli
tikusoknak, a közgazdászoknak és a katonáknak be kell vallaniok, ha őszinték

akarnak lenni, hogy még nem ismerik a német lelkek megbéküléséhez és a
német kérdés megoldásához vezető utat. Mintha a mai idők egész politikai és
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szellemi zűrzavara,amely remélhetőleg termékeny zűrzavar és valami 'új meg
oldás felé mutat, a német kérdésben teljesednék ki. A franciákat meg lehet
érteni. Ámde éppen azért, mert "a természet rendje" és a politikai élet törvé
nyei szerint, a Franciaországban, mint minden demokratikus államban oly erős

közvélemény nyomása alatt minden franciának a németekkel való kemény
elbánást kellene követelnie, különös jelentősége van annak, hogy az egyetlen
olyan mozgalom, amely teljes megbékülést kíván a német néppel, s a németek
iránti legalábbis emberileg érthető gyanakvást és gyűlöletet el akarja oszlatni,
a katolikus hivők és a katolikus Egyház kebeléből indult ki. Egyedül a hivő

franciák mernek ellene szegülni az ima erejével egy olyan árnak, amelynek
minden párt és világnézet átadja magát. A francia hivő, úgy érezzük, felteszi
magának a kérdést és alighanem egyedül ő teheti fel magának így a kérdést:
"Vajjon célravezetőnek mutatkozott-e bármely fél számára a gyanakvásnak és
gyűlöletnek az az atmoszférája, amely a két szomszédos nagy nép viszonyát
évszázadok óta megmérgezi. Nyilván nem gyanakodnék és nem gyűlölnék, ha
nem kívánnék rosszat ellenfelemnek. a hiba tehát egészen biztosan bennem is
rejlik, nemcsak benne. Mert hogy a németek felett úrrá lehettek a nácizmus
démonikus erői, azért az én magatartásom is kétségtelenül felelős. A világban
történtekért a felelősség nem szünik meg a Rajnánál. Megkísérlem, hogy az
eddigi fegyverek helyett, amelyek egyike sem tudta az ellentéteket végleg meg
oldani, hatásosabb fegyvert alkalmazzak, az ima és a hit fegyverét. Hiszem azt,
hogy ez a fegyver megsemmisiti a németekben éppen azt, amitől nekem tarta
nom kell". Egy franciának kettős oknál fogva is különösen nagy lelki erőre

van szüksége ahhoz, hogy ezt a gondolatot magáévá tegye. Mint francia végte
lenül sokat szenvedett a németektől, mint ember a náci embertelenségtől.A náciz
mus mérgét, amely neki és nemzetének annyi szenvedést okozott, nagyon nehéz
kivonni és elvonatkoztatni a német néptől, mint mérgező és ugyanakkor meg
mérgezett anyagtól. Ezenfelül a legtöbb francia számára még a katolikus kit
is egybeforr egyfajta fanatikus nacionalizmussal, a különleges nemzeti hivatás
tudatával, amely még az olyan' nagy szentéletűeknek is a gondolkodását és
müködését is betöltötte, mint amilyen például Charles de Foucauld volt, avagy
még jellemzőbb, más nemzetek szentjeitől annyira különböző módon a pásztor
lány, aki visszaverte az idegen hóditókat és legyőzte a francia széthúzást.
A francia különösen nagy áldozatot hoz, amikor legyőzi önmagában azt a vallá
sos nacionalizmust, amely olykor legjobb fiainak tetteiben és szavaiban is meg
nyilatkozik és éppen az, hogy természetes ösztönei és szenvedélyei ellen .cselek
szik, teszi áldozatát· különösen értékessé. Csodálatos párhuzam: az A c t i o n
F r a n c a i s e önimádó és totalitárius nacionalizmusa, amely a katolikus hitet
a nemzeti eszme szolgálóleányává tette,' egyenesen a náci szolgasághoz és a
francia nép legnagyobb megaláztatásához vezetett. A "Krisztus békéje" mozgalom,
amely a hit szárnyán a nacionalizmus szűk keretei fölé emelkedik, alighanem
jelentős mértékben hozzá fog járulni a francia szellem békés győzelméhez a
földalatti nácizmus démóniája felett, amely ismét megfertőzheti és lángha borít
hatja az egész világot.

A louvaini katolikus egyetem filozófiai és irodalmi fakultása Paul Claudelt,
a nagy francia katolikus írót tiszteletbeli doktorává avatta. Nem mindennapi
kitüntetés, akár a jutalmazó testületet, akár a megjutalmazott személyiséget néz
zük. Találkozásuk az adományozás aktusában nem nélkülözi az általános jelentő

séget. A louvaini egyetem 1926-ban ünnepelte fennállásának 500 éves jubileu
mát, tehát Európa legrégibb ma is működő, sőt különösképen virágzó egyetemei
közé tartozik - ez egyetlen olyan középkori eredetű egyetem, amely ma is még
teljesen alapításának egyházhű katolikus intencióit követi. A késő középkor
ban a szkolasztikus bölcselet fellegvára volt s a századforduló körül ezen az
egyetemen bontakozott ki az újszkolasztikus filozófia. Aki valaha ebben a kis

8 113



belga városban járt s ott látta a belga és amerikai, a magyar és német teológu
sok mellett az indiai és kínai növendékeket, az átérezhette, hogy ez a kisvárosi
egyetem mennyire életteljesen képviseli a világkereszténység szellemét, szabad
ságnak' és hagyományhűségnek azt az egyensúlyát, amely a Nyugat legtisztább
ideája. Voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy az egyetem jelentősége meg
szünt, mert a tanítás, amelyet hirdetett, megmerevedett. De mindig megújult és
úgy újult meg, hogy hű maradt önmagához és visszatért szellemi hagyatékának
eredeti forrásaihoz. Ehhez a szellemhez maradt hű a louvaini egyetem akkor is,
amikor Paul Claudelt tiszteletbeli doktorrá avatta. Claudel feltételnélküli hű

fia az Egyháznak, ezen a téren nem ismer megalkuvást és kiegyezést. Ám de
ez a gazdag és szabad szellem mindig meg tudta különböztetni a hit és az Egy
ház örök értékeit és céljait olyan pillanatnyi politikai és társadalmi érdekek
től, amelyek szívesen ruházták fel magukat az Egyház köntösével. Claudel volt
az, aki több más nagy francia katolikus íróval együtt rámutatott arra, hogy
Francóék magatartást a' spanyol polgárháborúban legalább annyira keresztény
ellenes, embertelen és istentelen, mint ellenfeleiké. Claudel volt az, aki mély
katolikus hitével összeegyeztethetőnek érezte a keleti emberíség ősi nagy val
lásos és kultúrértékeinek megismerését és megértését. Claudel különös szere
tettel kísérte figyelemmel a dunavölgyi katolicizmus történeti életét s tudjuk'
azt, hogy különös érdeklődéasel fordul' Szent István királyunk személyisége felé.
Akinek életéről n)\ilván egy nagy drámai, vagy költői mű előkészítése érdeké
ben kötetre való jegyzetet gyüjtött. A Iouvaíni egyetem tehát azt a katolikus
írót tüntette ki a tiszteletbeli doktori oklevéllel, aki egész művével a keresztény
szabadság eszményét szolgélta és aki elmondhatja azt magáról, amit ma nem
sokan állíthatnak, hogy nem volt része az "írástudók árulásában" .

Juhász Vilmos

JÉZUS ÉLETE CIONISTA SZEMMEL
Várakozással nyúlunk a jeruzsálemi héber egyetem tanárának könyve

(Josef Klausner, Jézus és kora. Káldor György kiadása) után, hiszen az a híre,
hogy a békülékenység és megértés jegyében készült, a tudósnak nem csupán
korszerű szemIéletével, hanem egyúttal megbízható tárgyilagosságával. Hátha az
elfogulatlanul kutató tudomány v i l á g o s s á g a megint egyszer elvezetett vala
kit a világ V i l á g o s s á g á h o z és hidat épített a modern zsidóság számára
annak mindig megtagadott és jobbjaiban mégis mindig áhitott Megváltójához.

De nem, csalódtunk. A könyv nem ujdonsága a tudománynak, egy éppen
húsz éve megjelent könyv fordítása van előttünk. S olvasása közben hamarosan
megvilágosodik, amit nyiltan csak a 320. lap közöl velünk, hogy t. i. "nem
csupán az a célja, hogy Jézus életét ismertesse, hanem hogy megmagyarázza,
miért nem fogadta el tanitásait a zsidó nép, amelyből ő származott".

A magyarázat nem sikerült, de nem ís sikerülhetett. Gondolatmenetei
érdekesek ugyan és közben nem egy részlettel bővítik a Krisztus-korabelí
zsidóságra .vonatkozó ismereteinket, de nem győznek meg; az apologizáló célzat
állandóan ott settenkedik mögöttük, sőt egyre-másra ki is ütközik. Hasztalan
látja igazolva az olvasó a szerző képességeiről hallott elismerést és gyönyör
ködík előadásának élénkségében, stílusának egyszerű világosságában, fantáziá
jának mozgékonyságában és újszerű, merész feltevéseiben, ha egyszer a tárgyi
lagossága nem elégít ki.
, A fordító utószava ugyan éppen Klausner elfogulatlan és szenvedély
telen igazságkeresésében látja művének egyik legnagyobb jelentöségét. Sajná
latosan ez az elfogulatlanság inkább csak egyes, ma már általánosan elismert
történeti tények elfogadásában és egyes nem hivő irányzatokkal szemben való
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megvédésében áll. Igy elutasítja azt a képtelen feltevést, mintha Jézus nem
volna történeti személy, vagy Jézus árja származásának elméletét. hasonlókép
az apostolok rosszhiszeműségének és szemfényvesztésének lélektanilag ís tart
hatatlan gondolatát. "Egy vallás - úgymond - melynek milliók a követői,

nem alapulhatott szándékos csaláson." Azt is el kell ismerni, hogy az Udvözitö
jellemének és embert kiválóságának vizsgálatában a hagyományos zsidó fel
fogással szemben megengedi, hogy "soha a történelmi idők folyamán egyetlen
ember ekkora hatást még nem keltett". Készséggel meglátja benne a szerény
és alázatos, szelid és békeszerető, rendkívül- türelmes, könnyen kiengesztelhető

embert, aki nem túlságosan szigorú a bűnösökhöz, aki nem szolgálni jött és nem
uralkodni; igaz, hogy ugyanezeknek a tulajdonságoknak ellentétét is felismerni
véli benne. Dícséri példabeszédeit, epigrammaszerű mondásainak páratlanul
kifejező erejét, nem tagadja erkölcsi tanitásának bizonyos értelemben vett
fensőbbségéta zsidó erkölcstanítással szemben. Végül meleg szavakat talál az
ember Jézus rendkívüliségének, gazdag lelkí világának, majd "csalódásainak",
szörnyű testi-lelki kínjainak jellemzésére.

Ezeken túlmenő tárgyilagosságot nem várhatunk a szerzőtől: szövegileg
kifogástalan történeti tanuságok elfogadását és a belőlük folyó következmények
levonását akkor is, ha ez Jézus emberfölötti mivoltának elismerését jelentené.
Vagy azt, hogy a zsidó és liberális protestáns, általában racionalista irodalmon
kívül, amelyet bőségesen ismertet és felhasznál, Krísztus-hívő irásokkal is fog
lalkozzék. Hivő katolikus szerzőt az egyházatyák korán túl egyetlenegyszer
sem idéz!

Igy érthető, hogy az evangéliumokat késői eredetűeknek és legendák
kal át- meg átszőtteknek tartja s a szövegek közt a régebbi liberális szöveg
kritika felújításaként teljes önkénnyel válogat aszerint, hogyelgondolásaiba
beleillenek-e, vagy sem. A 12 éves Jézus jeruzsálemi története - Lukács legen
dája. Keresztelő Szent János halálának története - legenda. A betlehemi kis
dedek megölése - legenda. A kafarnaumi századosnak csak úgy nincs történeti
jelentősége, mint a szamariai asszony esetének. A tanítványok a távolból hall
hatták Jézus imáját: "Atyám, -ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár!", de már
a közvetlen folytatása: "De ne amint én akarom, hanem amínt te", későbbí hozzá
fűzés. Jézus beszéde Pilátussal - legendás kitalálás. A papi fejedelmeknek
Peszachkor és szombaton más dolguk volt, mint hogy Barrabás kiszabadítására
rábeszéljék a népet. Jairus leánya, akit Jézus feltámasztott, "talán" csak elájult.
A naimi ifjú és Lázár részletesen leirt feltámasztása költött csoda. "Túlzás",
hogy a kenyérszaporításkor a tömeg 4-5000 főnyi lett volna. Az inaszakadt
ember történetének első fele valóság, de már a meggyógyítés "legendás toldalék".
"Az a feltevés, mely szerint (Jézus) közölte volna, hogy megöletik s három nap
mulva feltámad, túlhaladja a tudományos valószínűség határait." - Ez igy foly
tatódik tarka változatossággaI. Az evangélium szövegkritikailag legbiztosabb
helyei is sorra bevonulnak a "legendák" vagy legalább is a "túlzások" szégyen
kuckójába.

Ez a rninden természetfölöttinek elismerése elől elvszerűen elzárkózó
"naturalizmus" föleg akkor kerül nehéz helyzetbe, mikor a történetileg semmikép
meg nem támadható csodákat kell csoda nélkül megmagyaráznia. Amit a lele
ményes szerző ezen a területen 7 lapon összehord, épp olyan szánalmas, helyen
kint mosolyt fakasztó, mint az előző századok ilyen irányú erőfeszítései. Nem
csekély elégtétele a hitnek látni, hogy a kinyilatkoztatott igazság milyen válto
zatlan szilárdsággal áll- ellen ma is a kételkedés és tagadás évezredes táma
dásainak.

Az elfogulatlan történetírás eszményét jobban megközeIítené a könyv,
ha az evangéliumokra való hivatkozásai pontosabbak volnának. A lelőhely meg
jelölése nélkül való idézése pontatlanságokat eredményezhet. Az II\ég csak
szépséghibája az emlékezésnek, ha a tökéletesség feltételeit tudakoló ifjút Jézus
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betegei közt keresi. De vajjon melyik evangéliumban olvasta az író, hogy Jézus
és tanitványai "felkeresték a csapszékeket is"? Hogy Jézus ingadozó nádszálnak
mondta Keresztelő Szent Jánost, holott Máténál ennek éppen ellenkezőjét talál
juk? Vagy hogy Szodomának és Gomorrának azért lesz elviselhetőbb az ítélete
egyes városokénál, mert ezek "nem vendégelték meg" Jézus tanítványait?
(L. Máté 10, 5-15.) Mikor "tanította Jézus a házasság megszüntetését", mikor
"irtózott a m a g á n t u l a j d o n t ó l" és hol "mutatnak Jézus tanításai már elejé
től fogva valamelyes kommunista irányt", bár "az evangélium. nem ad k ö vet
k e z e t e s kommunista tanítást, m e r t - Jézus f ö l d i j a vak a t is ígér köve
tőinek" (mintha a kommunizmus nem ígérhetne földi javakatl)? Melyik evangé
lium állítja, hogy Keresztelő Szent János "nem evett kenyeret és n e m i v o t t
v i z e t1 (Lukács 1, 15. szerint: "bort és részegítő italt nem iszik".) Hol nevezi
Jézus önmagát Parakletosnak?

Ezek után azt sem talaljuk érthetetlennek, ha az előadásban kisebb-nagyobb
ellentmondásokkal találkozunk. Még a 349. lapon Jézus "sem a haláchával
(Szentírásmagyarázat és alkalmazás)... sem pedig a Bibliával magával nem
sokat foglalkozott", de már a 372. lap szerint "úgy ismeri a Bibliát, mint a leg
jobb farizeusok és a farizeus írásmagyarázatot is ismeri. ... Jól ismeri a régiek
hagyományaít, a farizeusok szabályait és az irástudók szavait". Előbb elismeri,
hogy Salome okozta Keresztelő János halálát; négy ívvel odébb ezt az elbeszé
lést mát költöttnek tekinti, Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz:
"vegyétek és egyétek, mert ez az én testem", de már a következő oldal szerint
"semmiesetre sem tételezhető fel, hogy Jézus azt mondja követőinek: vegyétek,
egyétek, ez az én testem", ~ Egy helyütt azt olvassuk - nem csekély csodál
kozással -, hogy "az emberiség töltötte be Jézus egész lelki világát, saját népe
nem jelentett számára semmit", másutt meg azt, hogy "Jézus sohasem gondolt
arra, hogy prófétája vagy Messiása legyen a nemzsidóknak. Ugyanaz a nemzeti
büszkeség fűtötte o • o" Sőt egy harmadik hely szerint "zsidó volt és az maradt
utolsó lehelletéig. Egyetlen célja volt: a Messiás eljövetelének gondolatát a n é p
szivébe ültetni",

Klausner egy lépéssel sem jutott közelebb Jézushoz és az ő evangéliumá
hoz s ennek magyarázatát nem a fönnebbi fogyatkozásaiban, hanem sokkal
mélyebben kell keresnünk. Jézus Krisztusban az Isten ígérte Megváltót fel
ismerni csak a kinyilatkoztatásban való p o z i t í v h i t t e l lehet s Klausner
lépten-nyomon modern racionalista tudósnak, liberális és szabadgondolkodó

'teológusnak bizonyul, így persze a zsidóság Krisztus-problémáját csupán nem
zeti, művelődésí és kortörténeti okokkal magyarázhatja s a nagy kérdés igazi
mélységeihez és lényegéhez el sem juthat. Szemmelláthatólag azon az állás
ponton van, hogy a vallás népi és történeti erők terméke s tanításai a reflexió
nak és külső hatásoknak nyomán állandóan fejlődnek. Jézus a mennyei Atyától
hozza tanítását, amely nem lehet változásnak alávetve. Sőt Klausner a zsidó
vallás lényegét nem is a tanitásban látja. Szerinte "a zsidó vallás nem annyira
hittételek összesége, mint inkább vallási alapokon nyugvó nemzeti világszemlé
let". S azért szerinte a zsidóság, mihelyt észrevette, hogy Jézus tanítása ebbe a
"nemzeti világszemléletbe" nem jól illeszkedik bele, esetleges igazságtartalmától
függetlenül elvetette. Jézust ugyan és tanításának összes elemeit teljesen zsidó
nak vallja Klausner és a zsidóságnak követeli, de megérti, hogy "a zsidóság hozta
létre a kereszténységet eredeti formájában (mint Jézus tanítását), de eltaszította
gyermekét, amikor az anyját egy halálos ölelésben meg akarta fojtani".

Mit gondolhat ez a lapos felfogás Jézus messíásí öntudatáról, mínt hogy
"az önimádással határos" meg hogy "megszállottként .hisz a természetfölötti erők

ben"? Mit sejthet meg Jézus magános imádságainak megközelíthetetlen mélysé
geiből az.. aki nem Mózes sarútmegoldó tiszteletével közeledik Istennek ehhez
az égő és élő csipkebokrához? Könyvünk szerint ilyenkor a szívét vizsgálta s
gondolkozott a világ és az '-emberek felől, tetteiről számot adott önmagának és
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Isten segítségét kérte. Ebbe az elképzelésbe beleférnek alapvető tévedések Jézus
részéről hivatására, apostolainak megítélésére, sajátmaga sorsára vonatkozólag
épúgy, mint "kétségbeesése" és "pesszimizmusa", valamint "tanításának élet
ellenessége", úgyhogy "tanításait maga sem mindig tartotta meg",

A fordítás általában jól olvasható. Az evangéliumi idézeteket a protes
táns magyar Bibliából veszi. Kár, hogy nem héberből, hanem a német szövegből
fordít, ami árulkodó germanizmusokat, sőt félreértéseket is eredményez. A ke
resztény olvasó ugyancsak meghökken, mikor azt olvassa, hogy Szent Tamás
apostol a feltámadt Udvözítőnek testén ezúttaÍ nem a s z e g e k helyére kívánja
a kezét bocsátani, hanem a k ö r tn ö k nyomát keresi és a k ö r m ö k .helyét.
(A német N a g e I szó szeget is, körmöt is jelent.)

Ezt a könyvet zsidóknak irták. Evilágisága és az evangélium szelleme
iránt tanusított teljes érzéketlensége az európai gondolkodástól teljesen idegen
világot nyit meg előttünk. Hivő keresztény embernek nem olvasmánya, hacsak
azért nem, hogy újult tiszteletre hangolja a népek apostolának, Szent Pálnak
nagysága iránt, aki még ezzel a Galatákhoz irt levélben jellemzett gondolkodás
sal és néppel szemben is eredménnyel vivta meg súlyos harcait.

Ohmacht Nándor

MODERN KATOLIKUS IRODALMUNK
A VIGILIA ANKÉTJÉHEZ

Schütz Antal, a nagy dogmatikus író a "Magyar katolikus elbeszélők"

című kötet előszavában így aposztrofálja önmagát: - Mit keres Saul a próféták
között? Mit keres a teológus a költők között?

Kósa János a Vigilia januári számába cikket írt a modern magyar kato
likus irodalomról. A felsorolt nevekből azt látom, hogy modern katolikus s z é p
i r o d a l m u n k ügyét kívánta felvetni. Ezért nem tartom helyénvalónak, hogy
szépirodalmunk tényleges vezéreit a nagy ösztönzők közt keresi. Mindnyájan
büszkeséggel gondolunk modern tudományos irodalmunk nagyalakjaira. Tud
juk, mekkora ösztönzést, ihletést kaptunk Prohászkától, Giessweintől, Banghá
tól, Kornistól. Schütztől, Tóth Tíhamértól, hogy 'csak a legnagyobb neveket
említsük, De amint helytelen volna Vörösmarty, Petőfi, Arany helyett Széché
nyit, Kossuthot és Deák Ferencet megtenni költészetünk akkori aranykora
vezéreinek, épp-en így helytelen modern katolikus szépirodalmunk mai vezéreit
a felsorolt nagy egyházi írók között keresnünk, Orömmel vállaljuk őket, főként

Prohászkát, mint nagy ősztönzőket és ihletőket, de azt gondoljuk, többet ők

maguk se igényelnek. Történhettek részükről kirándulások a szépirodalom meze
jére, de ezeket a kirándulásokat gyakran elverte a zápor, mint Bangha példája
mutatta.

Helyeslem, hogy Kósa a katolikus költő fogalmát tágítani akarja és közénk
hozza Juhász Gyulát, sőt Babitsot is. Az Indokolás azonban, főleg Babitsnál.
nagyon hiányos és nem tudja feledtetni Babits irodalompolitikáját a Baumgarten
díjjal kapcsolatban. Tudjuk, hogya szegénység a legnagyobb kerítő, de azt is
tudjuk, hogy az öregség a legnagyobb - térítő, Néhány katolikus vers még
nem tesz senkit nagy, sőt legnagyobb katolikus költővé. Éppen Schütz írja
említett előszavában, hogy "Katolikus művészet és szépirodalom csak katolikus
megélésből születhet. Ennek egyetlen lehetséges termő talaja a katolikus
exisztencíalitás: hit és kegyelem, mégpedig a Krisztus titokzatös testével való
közösségből. Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto - ez a krísztusí
szó nemcsak Isten országának, hanem a katolikus művészetnek is belépője",

Hozzuk akkor közénk Vajda Jánost, Reviczkyt, sőt a derék Endrődi -Séndort is,
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akinek "Celli búcsú"-ja -és "Gyászbaborult egek"-je népünk millióinak ajkán él,
sokkal inkább, mint az öregedő Babits Jónás-ának - tökéletes nyugalmú sorai.

A felsorolt és fel nem sorolt nevekről nem szólok, De nagy hibának tar
tom Domonkos István nevének hiányát. Népies' irodalmunk virágzása .Idején
sorozatos kiadásban kellett volna életművét felmutatnunk. mint Mórával és
Tömörkénnyel vetekedő katolikus irodalmi értéket.

Harsányi Lajos

KATOLIKUS ÁLLÁSFOGLALÁS A DEMOKRÁCIA
I IDÖSZERlT KÉRDÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

Az Actio Catholica országos kulturális szakosztálya rendezé
sében lebonyolitott ankét anyaga. Közzéteszi: az országos elnökség.
Szent István-Társulat kiadása.

Még nem volt jelentősebb vallási tan, mely követői magatartása nyomán
nem hozott létre mélyreható társadalmi átalakulásokat és nem volt számottevő

erkölcsi parancs, mely nem igényelt magának érvényesülést a közhatalom gya
korlásának míkéntjében is. Ez a tény Abból az összefüggésből adódik, hogy az
ember, mint kötött és cselekvő 'alany, egyszerre szerepel a vallási és közélet
ben. Ember, bölcselet és mozgalom a két nézőpont találkozásai. És ez az össze
függés a kötet szerzői előtt kezdettől fogva tudatosan jelentkezik:

"A katolikus Egyház tanítása nem zárt politikai, társadalmi
vagy gazdasági rendszer, hanem vallás. Ennek erkölcsi törvényei
azonban mégis az ember bármely téren lejátszódó cselekvőségének

irányt szabnak. A. meghatározott helyen és időben kialakuló állami,
társadalmi és gazdasági rend viszont az emberi cselekvéseknek a
gyakorlati keretét adja meg. Ez a viszony az 'emberi élet két ténye
zője között megmagyarázza, hogy kétezer esztendőn keresztül a
vallás tanításából folyó cselekvési normák a keret minden - bár
míly gyökeres ~ változása mellett is meg tudták találni az érvé
nyesülés útját, bár maguk változatlanok maradtak". (Nizsalovszky
Endre, 4. l.)

De - és ez még csak fokozhat ja a jogos öntudatot - a mai nemzedékek
látóhatárán talán egyszer sem. mutatkozott meg e kölcsönhatás belső igazsága
olyan világosan, mínt éppen a mí napjainkban, amikor merőben laikus politikai
pártok, és társadalmi mozgaímak is oly égetően, keresik a kerek világszemlélet
és erkölcsi követelmények támaszát. Kormányzati és ellenzéki programok világ
szerte egyre katekizmusszerűbbek, agitátorok és államférfiak a tanhirdetés kül
detésének saját tévedhetetlenségük hitével eltelt megszállottjai, s a materíalíste
mozgalmak neves teoretikusai (pl. J. GARAUDY) anyegelvű erkölcstanok gyár
tását kisérelik meg. Igy tehát elfogultságon és saját logikánk okfejtésén túl
menően is áll, hogy

. "megtagadhatalan erkölcsi ígényeivel a korszerű demokrácia a
kereszténység korszerűségét igazolja". (Kecskés Pál, 47. l.)

Keresztény, közelebbről katolikus oldalról éppen azért nehéz teladat ,a
közéleti (politikai és társadalmi) demokrácia megközelitése, mert ekkora felelős

jléggel jár. A demokráciával szemben, de laikus pártjaival és mozgalmaival
-szemben is a megváltás parancsa kötelezi a katolikusokat. Ennek a hivatástudat
nak semmiképen sem felelhet meg az a korábbi magatartás, mely katolikus rész
ről egyes közéleti irányzatokkal szemben beérte az elítéléssel, elzárkózással,
ferdítő propagendéval vagy ellenséges állásfoglalással. Az ankét egybeállitói ezt
II követelményt megértették. A demokrácia ténylegesen ható erőit nemcsak tudo
másulvették, hanem tárgyilagossággal és megértéssel fordultak feléjük, indokai.
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kat és ideológiájuk birálati részét feltárták, koncepciójukat pedig olyannak
mutatták be, mint aminő. Jellemzően olvassuk Perneczky Béla cikkében:

"DAVIES szavai szerint a nemzeti szocialista filozófia olyan
kormányt alkotott, amely valójában a kereszténység altruista alap
jainak tagadásán nyugszik. A kommunista szovjetállam főbb céljai
ban - az emberek testvériességének szolgálatában - a keresztény
séggel együttesen működhetne".

és másutt (28. l.):
"A természetjog szempontjából nem kielégítő a bolsevizmus

álláspontja sem, amely a proletariátus, az osztályfogalmakkal körül
határolt nép érdekét tartja szem előtt, habár 'kétségtelenül közelebb
áll a keresztény világnézethez".

Azoknak, akik igy mernek írni, természetesen minden szavukra ügyelniök
kell. Az a veszély fenyegeti őket, hogy katolikus oldalról megtévelyedett oppor
tunistákat, mindenképen érvényesülni akarókat, a marxista tábor köreiből pedig
hibbant befurakodókat vagy illetéktelen konkurrenciát sejdítsenek bennük. Mínd
két veszély halálos lehet. De ők ezt bátran, szókimondással vállalják. Legfeljebb
annyi engedményt tesznek, hogy akkor, amikor politikai hovatartozásukat kell
meghatározni, több jelentőséget tulajdonítanak a differentia specífíca, mint a
genus proximum megjelölésének.

"Elöljárunk az álkeresztény politika megtagadásában és elíté
lésében. Az 1918-19-es forradalmak utáni kereszténynek mondott
politika lényegében ellenforradalommá törpült, a nagy magyar kér
désekre, szociális, gazdasági éi> kulturális problémákra adott forra
dalmi válaszok tagadásában merült ki, de maga alig kereste e
problémák régóta nélkülözött megoldását. A keresztény kurzus a
szó szoros értelmében - nem csupán úgy,· ahogy ina úton-útfélen
mindenkinek a fejéhez vagdossák - reakciós volt."

"Mi nem vagyunk reakciósak! Ki a reakciós? ,Nagy általános
ságban szólva az, aki oa társadalmi haladással ellentétes irányba tör.
A reakció fogalma ekként a haladás fogelmától függ. Miután pedig
a haladást különbözőképen fogják fel, a reakció is többféle értel
met kap. A materialista dialektika elképzelésében a haladás tör
vényszerü mozgás, amelynek menetét természettudományos mezgás
sal ki lehet számítani és ki lehet mutatní, hogy a haladás a szocía
lista-kommunista életforma felé 'tart, Ily értelemben mí katolikusok
szükségképen a reakció táborába jutnánk, mert a marxista Világ
nézetot nem tesszük magunkévá.. [Perneczky- Béla 39-40. 1.)

És ugyanilyen világosan:
"Mi nem azért nevezzük magunkat haladó szellemű katoliku

soknak, mintha vallásunk más lenne, mint őseinknek, mintha nem
hinnénk katolicizmusunk változhatatlan, örök igazságaiban. . .. Mi
egyszerűen csak az utolsó húsz év magyar neobarokk katolikusai
tól akarjuk magunkat elválasztani. Rendíthetetlen és megalkuvás
nélküli katolicizmusunkat nem tévesztjük össze a merev konzervatí
vizmussal, egyházunk és hazánk érdekeit letűnt idő uralkodó osztá
lyainak érdekeivel". (Karcsay. Sándor, 73. 1.)

"Igenis, haladó szelleműeknek valljuk magunkat... s bár
hisszük és valljuk az örökkévaló célok elsőbbségét az evilágiak
felett, nem engedhetjük Egyházunkra nehezedni azt a támadási felü
letet, mintha e magasztos elv hirdetésével szövetséget vállalna tőle

idegen gazdasági erőtényezőkkel, vagy a mult letűnt politikai és
társadalmi képleteivel." (Székásy Miklós, 136. 1.)

Két, sőt három oldalról így határolják el magukat és helyüket. Vegyük
már most szemügyre. milyen az a demokrácia, melyet a magukat haladó szelle-



műeknek nevező fiatal katolikus szakértők helyeselnek: megüti-e azt a mérté
ket, melyet önmeghatározásuk bírálati és különböztető elemeiben maguk szabnak
maguk elé.

, Elsősorban ís erős ígenléssel fordulnak mai demokráciánk alapintézményei
felé. Szinte a legkisebb fenntartás nélkül .fogadják el az általános és titkos vá
lasztóí jogon alapuló többségi elv érvényesülését, helyeslik a földreformot, bizo
nyos monopolisztikus helyzetű íparágak termelésének államosítását, a népkép
viseletnek valaminő közvetlen, parlamenten kívülí megnyilatkozását, valamint
a "demokrácia önvédelme" elnevezés alatt összefoglalt intézkedések létjogosult
ságát. Sürgetik az államí beavatkozást a gazdasági túlhatalom letörésére, a terv
gazdálkodást, a széles néprétegek anyagi és' erkölcsi életszínvonalának fel
emelését.

Mai demokráciánk kritikai állásfoglalásának nagyrészét is magukévá teszik.
Nemcsak a közelmult nagy pogányságának rendszerét tagadják s benne az ön
kény mínden megnyilatkozási formáját, nemcsak a mértéktelen liberalizmus alaki,

, kizsákmányoló demokrácia eszményével helyezkednek szembe, hanem meglátják
a neoliberalizmusban (ROPKE és társai) rejtőző veszedelmes korszerűtlenséget is.
A demokrácia tőrténeímí formáinak vJzsgálatánál is megőrzik tárgyilagosságukat
és fenntartani kívánják azokat az elemeket, melyek nem bizonyultak haszonta
lanoknak.

Igy igen nagy fontosságot tulajdonítanak a szabadságjogok, biztosítékok
rendszerének. Ezekre azért van szükség, hogy az egyén életkörének elidegenít
hetetlen szabadságát megóvják a demokrácia jóakaratú sürgetőinek esetleges túl
kapásaitól. Ezért sürgetik a magánosokra sérelmes állami intézkedések elleni jog- .
védelmet, a szabad lapindítást megengedő új sajtótörvényt, tágabb körű párt
a1akítási és jelölési jogot, a tanítás és hitoktatás szabadságát, a parlamenten
kivüli "dírekt akciónak" alkotmányos szabályozását, a szakszervezetek mentesi
tését a pártpolítíkátóliés az egyoldalú világnézeti beállítottságtól. közigazgatáson f

és szakszervezeteken belül a legnagyobb önkormányzatot és a parlamentáris kor
mányzás sarkalatos garanciáit: összeférhetetlenségi szabályozást, képviseleti kor
mányt, miniszteri felelősséget, gyakori választásokat, költségvetési és zérszám
adási, valamint interpellációs jogot.

Nem maradnak azonban meg a puszta elméletnél és a belpolitika szűk

látókörénél. Bőven merftenek az angolszász reformirodalomból (New Deal. CARR,
CRIPPS sab.) és a leninizmus tanulságaiból (SZTÁLIN műveí, az új szovjetalkot
mány, a marxista irodalom) és demokráciánkat új elemekkel kívánják bövíteni.
Igy felállítják a végrehajtóhatalom megerősítésének követelményét, az erős kor
mányzatra irányuló igényt. Sürgetik a. gazdasági demokráciát, a munkalehetőség

és többtermelés biztosítását, széleskörű biztosítási rendszer megvalósitását. Java
solják, hogy egyes államfeladatok elvégzését lehetőleg szabad társadalmi alaku
Iatokra bízzák, hogya közigazgatásba cselekvőbben vonják be magát a népet. Rá
mutatnak arra ís, hogy a demokratikus intézmények igazi értékét a körülöttük
ér, bennük uralkodó politikai műveltség, egyéni és közerkölcsiség határozzák meg.

És itt lépünk át arra a területre, ahol a kereszténység pozitív segítségére
siet a demokrácíánek. Ez a keresztény társadalombölcselet és az enciklikák ered
ményeinek alkalmazáse. Innen származik elgondolásukban az átfogó és önkéntes
foglalkozásokon alapuló társadalmi szervezettség, magasszínvonalú, rátermett és
jellemes politikusgárda szükségessége, a lehetőség szerinti legnagyobb mértékű

decentralizáció és a kisebb közületek minél nagyobb hatáskörének biztosítása.
De a legjelentékenyebb elem, mely a keresztény tanításból megnyerhető, a val
láserkölcsi értékek felhasználása a demokráciában elengedhetetlen korrektívum
gyanánt. El kell fogadni a hatalom, tekintély eredetéről, valamint az állami ha"
táskörről szóló keresztény tant. A biztositott jogoknak megfelelő felelősségérzés

sel, kötelességtudással, a munkának hivatástudattal és fegyelemmel kell páro
sulnia.
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"A demokrácia által vallott alapértékeknek is a transzcendens,
metafizikai távlatokig felemelkedni képes gondolkodás adja a leg
erősebb. biztosítékát. Az abszolút létközponttól elszakadva, leküzd
hetetlen a veszély, hogy a szabadság vagy az egyéni önkényt joggcí
formáló szabadossággá, vagy az embert elszemélytelenitő szolgaságot
leplező jelszóvá válik, Az egyenlőség eszméje is annak a tudatnak
az elevensége mellett igéri áldásos megvalósulását, amely az egyenlő

séget végső eredetében, az Istenhasonlóságban és a közös életcél
ban, Istenben képes felfogni. S a testvériség eszméje akkor lesz a
"humánum", az igazi emberiesség egyesítő kötelékévé, ha megérzi
Annak szeretetét, aki szerétetből teremtett s akihez való hozzátarto
zás minden emberi egymáshoz vonzódásnak is legmélyebb alapja,"

"Az elviselhetőnek mondható egyensúlyi helyzetet csak az
egyéni szabadságot és a közjót összhangba hozni képes morális erők

biztosíthatják, melyeknek ma is leggazdagabb hordozója a keresztény
lelkiség," (Kecskés Pál, 44-41. L)

Ennyi röviden az egységes cél felé törekvő ankét eredménye. Kétségtele
nül pozitív eredmény és megítélésünk szerint méltó ahhoz a mértékhez, melyet
résztvevői el akartak érni. Mivel azonban az ankétot munkamegosztás jelle
mezte, nem ártalmas röviden áttekinteni azt is, hogy a munkatársak mil yen
egyéni hozzájárulást nyujtottak a közös mühöz.

Nizsalovszky Endre professzor előszavában kítűnően érzékelteti a vállalt
feladat kényes voltát. Perneczky Béla a számbajöhető irányzatok felsorakozta
tása után a klasszikus liberális, a szovjet- és a népi demokrácia intézményeinek
összevetése _alapján taglalja a korszerű demokráciát a keresztény követelmé
nyek szemszögéből. Kecskés Pál professzor az értelem és a krisztusi érzület
fényénél kétévezredes társadalombölcseletünk örökségének feltárása révén kap
csolja össze a fiatal tudósnemzedék fáradozását az egyházatyákéval és bölcse
lőkével. Karcsay Sándor államelméleti alapokon keresi a demokrácia szükség
képeni elemeit és a legújabbkori demokráciák kialakulásának történetét vá
zolja fel, hogy ezekből gyakorlati következtetéseket vonhasson le a holnap jobb
demokráciájának megvalósításához szükséges alkotmányjogi kellékekre .nézve.
Martonyi János a szabadságjogoknak majdnem kimerítő rendszerezését adja
avégből, hogy a keresztény felfogásnak megfelelően bonthassa ki a polgár
elvitathatatlan személyes, társadalmi, gazdasági és politikai jogait. Barna Iván
a társadalmi szervezkedések elméletét vizsgálja és széleskörű szociológiai, vala- '
mint mélyenjáró történelmi tudással ítéli meg különösen a szakszervezeti moz
galmat. Székásy Miklós a dialektikus materializmus utópíája és a farizeusi neo
liberalizmus gazdasági önáltatása között a természetfölötti és erkölcsi szempont
érvényesülésének útját keresi, nagy gazdaságbölcseleti és gazdaságetikai jár
tassággal. Jablonkay István rövid hozzászólásában az állam magatartását
bírálja a társadalmi szervezetekkel kapcsolatban és különösen az angolszász
nézeteket ismerteti. Kóczián Imre pedig a földreform következtében előtérbe

kerülő mezőgazdasági termelő és értékesítő szövetkezetek kérdésében nyilvánít
véleményt.

Meggyőződésünk, hogy az ankétban fekvő munka méltó értékelése csak
az lehet, ha az olvasók szellemét megtermékenyíti és mozgalmi, közéleti tettek
igazolják hasznosságát. Százötvenoldalas olvasmány, hosszú órákba nyúló elmél
kedési anyag. Tessék hozzáfogni!

Békés György
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