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VI. CELESZTIN PÁPA LEVELEI
AZ EMBEREKHEZ'*

A FORDITOELÖSZA VA

Felesleges itt elmondani Hatodik Celesztin Pápa életét. - Azok a fejezetek,
amelyeket a történelem neki szentelt, korának. sötét hátteréből sugárzó Iénvel
teltIapjaí a történelemnek. A kortársak és az utódok itélete szerint egyike volt
a legnagyobb Főpapoknak, akik a három királyság koronáját hordozták. Egy
szeretettől égő és bölcs, hitben megingathatatlan pápa emlékezetét' hagyta
maga után, aki az igazság védelmezésében nem egyszer olyan tettenhetetlennek
mutatkozott, hogy a félénkek szemében csaknem vakmerőnek látszott. Lángoló,
ékesen szóló, heves, mindig Krisztus tüzében izzó egyéniség volt.iAz egyetlen
hiba, amelyet csodálatos egyetértésben ellenfelei és tanácsadói a szemére
vetettek, .határtalan eredetisége és lelki egyszerüsége. Vértanuként halt meg,
amint mindenki tudja, a Nagy Uldözés utolsó napjaiban.

Ezeket a leveleket, amelyek most először jelennek meg fordításban,
különös véletlen folytán találtam meg újra egy régen eltörölt kolostor kézirat
tárában, eltemetett kis kódexben, amely eddig kikerülte a történészek kutatását.
A fordítást legnagyobb gonddal, csaknem szószerint végeztem, jóllehet a latin
szövegben a szakadt papír miatt nem kicsiny hiányok vannak és egyes szavak
szinte olvashátatlanok.

Hatodik Celesztin rettenetes, zivataros, véres korszakban élt, eléggé ha
sonlóban a mai korhoz, amelyben mi élünk, - amikor úgy látszott, hogy a
Sátán "ennek a világnak a fejedelme" végsőkig megfeszíti erejét, hogy az
emberi nemet tömeggyilkos kétségbeesésbe és mindannak elpusztításába
taszítsa, ami irányítja és besugározza az életet. Úgy látszott akkor, mint ma,
hogy az emberek egy sötét őrület rettenetes rohamától megrázva és felforgatva
elfelejtették vagy megtagadták az igazságosság minden érzését és a szeretet
minden indulatát. De Celesztin nem hallgatott és nem hagyta magát legyőzetni

annak a hitványságnak a kísértéseitől, amely igen gyakran az okosság tisztes
nevével leplezi magát. Nyiltan beszélt: mindenkihez szólt és nemcsak azokhoz,
akik őt Krisztus Helytartójának ismerték el; a bátor szívből fakadó igéket,
mint fénylő nyilakat szegezte valamennyi ember szívébe.

Ezek a levelek, amelyek a Hitvalló és Vértanu Főpap nemes és fellobbanó
lelkét tárták fel, éppen ezért alkalmasak arra, hogy napjainkban 'is fényt árasz
szanak. vigasztalj anak, irányítsanak, felrázzanak, megindítsanak és lángra"
gyujtsanak. Nemcsak a keresztényekhez intézte ezeket, hanem vajarnennyi
emberhez, mindenfajta társadalmi osztályból és minden nemzetből, éskülönös
képpen azokhoz, akik eszmélnek és szenvednek, mindenkihez, aki a keresztény
emberfölötti eszmény megvalósítása által sóvárog a megváltás után.

A GAZDAGOKHOZ

Fiaim!
Kételkedtem abban, hogy kell-e szólnom hozzátok vagy. sem. Rólatok az

ítéletet már évezredekkel ezelőtt kimondta az, aki engem küld és ez annyira
világos, hogy csak kevés magyarázatra szorul. De emlékszem arra is, hogy

• Részlet az író nemrégen megjelent ilyen címii könyvéből.
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Ö nem űzte el magától a gazdag ifjút, hogy nem utasitotta vissza, hogy leüljön
a publikánusok asztalához és az utolsó pillanatig barátjának nevezte azt a
tanitványát, aki magánál pénzt tartott, kért és fogadott el. A gazdagok szá
mára sokkal nehezebb at. út a mennyek országába; de nem mindig lehetetlen.
De a gazdagok, közöttük még azok is, akiket keresztényeknek neveztek és gon
doltak, csak kevesen tudták megjárni ezt az utat, és ezért rabszolgák maradtak
és mások szolgaságát állandóvá tették. De ügyeljetek arra, hogy amikor a
gazdagokat emlitem, a dúsgazdagokat értem, akik megszedték magukat, a tel
hetetlen harácsolókat, a tőke és. a vagyon halmozóít és nem azokat, akik becsü
letes munkájukból élnek gondoktól mentesen.

Ha a mai ember az alávalóság és gonoszság trágyadombjára van kivetve,
ha a~ embert a hamisság és kapzsiság harapásai őrlik, az nagyrészt a vagyonban
duskálódó túlgazdagok bűne. Hozzátok is akarok szólni a nyomorúságtokról,
az esztelenségtekről. a boldogtalansagtokról, felelősségetekről, - abban a re
ményben, hogy legalább is valaki közületek megrendül s magára eszmél és
jóra fordítja, ami a gonoszság bére volt,

Mindenek ellenére szólni fogok hozzátok a szegénységtekről. Igazában
mondom nektek: szegények vagytok, akik azt hiszik magukról, hogy gazdagok.
A modern gazdagság nem csillan meg többé az arany képében, úgy mint él
régi. S az arany sem volt végeredményben más, mint egy kicsiny darab hideg
é_s csillogó fém, lemezekben vagy 'rudakhan és nem tudott addig táplálékot és
igaziéletörömet nyujtani, amig nem váltották be az élet fenntartására és
élvezetére szükséges más javakra. Onmagáért és önmagában haszontalan teher
volt, félelem és bosszúság okozója, alig volt jó más egyébre, minthogy nők

nyakán és karján csillogjon.
Ma azonban a gazdagságnak jelképe és hordozója még kérészéletübb és.

szennyesebb anyag:' a papir. Tinéktek rendszerint nincs egyebetek a pénz
szekrényetekben. mint szögletes papírosok. amelyeknek értéke kizárólag mások
híszékenységétől, az' államok igéreteitől, a válságok és háborúk forgandó
ságától függ. Megértük, hogy voltak egész népek, ahol milliónyi ilyen hitvány
szögletes papírra volt szükség, hogy egy maréknyi lisztet lehessen kapni,
annyit, amennyi alig elegendő ahhoz, hogy egy nappal távolabb tartsa a halált.
Ha egyszer il szúk és- hangyák mesébeillő inváziója lepné el az emberek házait,
gazdagságtoknak mindez a nyoma és jele rövid hónapok leforgása alatt nem
lenne más, mint kisöpörni való szemét.

Orültök, mikor arra gondoltok, hogy ezeket a szennyes papirszeleteket
kézzel fogható, kívánatos és .élvezetet nyújtó javakra becserélhetitek. A ti
gyógyithatatlan szegénységtek ebben a hamís ábrándban is megnyilvánul. Az
igazi gazdagság nem más, mínt azoknak a dolgoknak a tényleges használata,
amelyek biztosítják és széppé teszik az életet; igazi gazdagság a szabadság,
függetlenség, egészség, a lélek derűje, lehetőség és könnyedség a javak Iel- .
használásában és elérésében, vagyis bírni őket a maguk mivoltában, nem pedig
jelképes és jogszerű látszat nyomán. Ha ez a valódi értelme a gazdagságnak,
akkor ti gazdagok, vajmi kevéssel rendelkeztek, amit sajátotoknak mondhattok.
Azok a házak, amelyekről azt képzelitek,' hogy ti vagytok a gazdái, valójában
azok tulajdonai, akik lakják és akik kárpótlásul adnak nektek valami keveset
abból a képzeletbeli és a sors játékára bízott gazdagságból, amit a papírpénz
jelent. A föld, amelyre azt mondjátok, hogy ti vagytok a birtokosa, veritékük
jogán nagyrészt azoké a családoké. akik azt megművelik, másrészt pedig a
költőké és festőké, akik képesek felfedezni és feltárni a szépségét. Gyáraitok
arra szolgálnak, hogy sok munkásnak megélhetést nyutsanak és ennek a mun
kának az eredményeit ti csak igen csekély mértékben használhatjátok fel, mert
azoknak kell átengednetek, akik kárpótlásul adnak egy keveset azokból a
hitvány papirokból, amelyeknek bírására olyan mohóknak mutatjátok maga
tokat. Valójában mást nem tekinthettek tulajdonotoknak, mint azt a szobát,
amelyben laktok, az ágyat, amelyben alusztok, az ételt, amit a falánkság hajt
le torkotokon, a ruhákat, amiket felvesztek. És mivel egyszerre nem lakhattok
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csak egy házban, nem aludhattok csak egy ágyban, nem ölthettek fel többet
egy ruhánál és egy étkezésnél nem nyelhettek le egy borjúcombot vagy csirkét.
valójában nektek sincs sokkal több dolgotok az élők között, mint a legtöbb
embernek akár a legalacsonyabb sorban is. Vagyonotok hatalmas lehet a szerző

dések és részvények papírjain, de csak a képzelődés gőgjében, mert a tény
leges birtok, amit használtok és élveztek, nem sokkal nagyobb, mint akárki élőé:

Az erdő fája, amely úgy tűnik előttetek, minthá tiétek lenne, valójában a
madaraké, amelyek 'fészket raknak ottan, az erdőben járóké, akik örvendezni
tudnak látványán és zúgása zenéjén, a koldusé, aki száraz rőzsét talál tövében,
hogy meggyujtsa vele tüzét. A drága és ritka könyvek, amelyeket könyvtár
szobátokba zárva őriztek, nem jelentenek addig igazi gazdagságot, amig nem
akad 'valaki, aki olvasni, megérteni és csodálni tudja őket; a hires képek,
amelyeket szebátok falára függeszttek, elég gyakran ínkálfb azokéí, akik nézni,
élvezni, leírni és tekintetükkel és szellemükkel birtokukba tudják venni azokat.
Ti csak ideiglenes kezelői és reszkető őrei vagytok azoknak a kincseknek,
amelyekről csak az egyre inkább kétségbevont Jogszerű megegyezés alapján
képzelitek, hogy a ti tulajdonotok. Ha a magántulajdon a régj. meghatározás
szerint a jóra és rosszra való tetszőleges felhasználás képességét jelenti, akkor
csak egy igen kicsiny része ennek a tiétek a jóra való használatban, míg ezzel
szemben az önkényes felhasználásnak a törvény, a közfelfogás 'és a félelem
egyre jobban gátat emel előttetek.

A helyzetetek még nyomorúságosabb. ha a rabszolgaságot jelentő pompán
és bűnös fényüzésen túl tekintve azokra a károkra és ámitásokra gondolunk,
amelyeknekmegtévesztőgazdagságtok kitesz titeket. Hogy épségben megtart
sátok, kezeljétek, gyümölcsöztessétek, növeljétek és megőrizzétek tulajdono
tokat, egész sereg személyzetre van szükségtek, akik' szokás szerint lenéznek
és becsapnak titeket. Orökös bizalmatlanságra vagytok ezért kárhoztatva, a
lélek önmardosó nyugtalanságára, a hűtlenségtől való örökös félelemre, a
kihasználástól és hűtlen kezeléstől való rettegésre. Szolgáitok megvetnek
titeket, vetélytársaitok irígyeInek, örököseitek titokban a halálotokatkívánják.

Maga az a gazdagság, amely titeket annyira nyom és terhel, az is 'állandó
veszélyben forog. Mindenki el akar ragadni belőle valamit és még többet
s4..Crezni, mint amennyit tud. A tolvajok kifosztanak titeket, a csalók becsapnak,
a zsiványok kirabolnak, a haszonlesők elprédálnak, a kincstár lehúzza a mara
dék bőrt rólatok. Annak ellenére, hogy fösvénységtek gyakran megsebezhetet
len, mégsem tudtok míndíg ellenállni a nélkülözők könyórgéseinek, a jótékony
célokra gyüjtőknek, az emberbaráti szeretet nevében nyilvánosan vagy magán
úton történő zsebmetszéseknek. A hízelgőknek ésparezítáknak többet sikerül
kicsikarni tőletek, mint amit magatok is akarnátok, a kontárok megostromolnak
benneteket, a csődbejutottak veszik birtokukba azt, ami a tiétek volt, a nők

drágán fizettetik meg úgynevezett "kegyeiket", a zörgő érdemrendek és címek
szeszélyes vágya a politikusok adófizetőivé tesz titeket s a romlottság és tör
tetés arra kényszerítenek, hogy mindenféle zsaroló fajzat előtt nyissátok ki
pénztárcátokat.

Mindehhez járul a nép gyűlölete; a jóllakott hitványok irígysége, a
demagógok cselszövései, a forradalmárok nyilt ellenségeskedése, a kísajátitá
soknak és elkobzásóknak állandó veszedelme. A gazdagtól mindenki akar
valamit, de senki sem szereti őt. Minél nagyobb a gazdagsága, annál alaposab
ban kell kételkednie nejének -Szeretetében, barátainak barátságában, alárendelt
jeinek hűségében, az érzelmekben, amelyekkel körülveszik és magának az életé
nek biztonságában.

De még hitványabb az ő nyomorúsága a lélek rendjében. A modern
gazdagok életét a láz és a háborúság teszi ki: a félelem és a harag laza, a
védekezés és terjeszkedés háborúsága. Szinte soha sem örülhetnek a derült ég
szépségének, a virágos rétnek, a szellem és nagyot akarás frigyéből született
munkák értelmet sugárzó bájának, egy világot megújítóeszme titkos és magasz
tos érzéseinek. A természet és művészet extázisa, amelyek a hit útán a legtöbb
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boldogságat nyujtják, ismeretlenek a gazdagok előtt, akiknek feje igazán más
gondokkal van', tele: a tőzsdei jegyzések, a piac és valuták árfolyamaival, a
bef~ktetések, válságok és adók izgató gondolataival. Csak nagy ritkán nyilik
meg egy 'gazdag lelke a költészet előtt és én mondom nektek, hogy a költők

meg nem hallgatása egyiklegálantasabb módja a szegénységnek.
Ez-a ti /nyomorúságtok, gazdagok, a ti szembeszökő és tehetetlen nyomo

rúságtok, amely egyúttal a mindennapos büntetése annak az ostoba és szeren
csétlen képzelődésteknek, hogy gazdagok vagytok. Nem annyira a kézzel fog
ható gazdagságtok az oka a bajoknak, mint inkább a2,: az esztelen illúzió, hogy
,gazdagoknak hiszitek magatokat és minden eszközzel növelní akarjátok ezt a
képzeletbeli, bűnhődést hozó gazdagságot. Boldogtalanok vagytok .és mínd
addig üldöznek titeket, amíg önként át nem változtok érzést és szépséget
kolduló szegényekké.,Valójában nem lesztek addig gazdagok, amíg szívbéli
alázatossággal' el nem ismeritek, hogy a szegények között ti vagytok a leg
esztelenebbek.

A ti kínzó nyomorúságtok szánalomra indít engem, de még inkább fájna.
ez nekem, ha nem lenne okozója még határtalanabb és kétségbeejtőbb nyomo
l'tlságnak. Ti adtok példát, arra a kielégíthetetlen nyereségvágyra és haszon
lesésre, amely megzavarja és' megrontja a legszegényebbeket is. A pénzeteknek
köszönhetítek, hogy könnyen sikerül ízléseteknek megfelelően átfesteni az em
berek véleményét, előnyötökre fordítani a politikusok és a hatalmon levők

elhatározásait. Anélkül,' hogy annak akarnátok látszani, az államok titkos urai
vagytok. A nemzeteket ért csapások titeket nem sujtanak, mert míndíg meg
találjátok a módját annak, hogy a halál aratása' fölött éljetek, jóllakjatok az
éhség bérén- hogy megzsírosodjatok a nélkülözésekben. Míg a szegények har
colnak és meghalnak, ti a hadseregeknek ágyúkat és élelmet adtok el: míg a
szegények szenvednek az általános nélkülözésben, ti felhalmozzátok a megélhe
téshez szükséges dolgokat, hogy uzsoraáron adjátok el; mialatt a közös ház
ősszeomlik és lángokban áll, ti késedelem nélkül bocsátjátok áruba a romokat
és hamvakat. Ha holnap egy öngyilkossági járvány törne ki, ti mérgeket és
köteleket sietnétek összevásárclní.

Azon töritek magatokat, hogy egyre gazdagabbak legyetek abban a
reményben, hogy a gazdagság bebiztosít a halál ellen és a nehéz időkben is
büntetlenséget és sértetlenséget szerez számotokra. De mivel híjával vagytok
az előrélétásnak. miként a költői tehetségnek és a szeretetnek, ez a számítás is
téves. A gazdagságtok és főleg azok a mesterkedések, amelyekkel éltek, hogy
azt növeljétek, a legtöbb ember gyülöletét idézík fel ellenetek. Embertársaitok
bajai és nehézségei iránt érzett közömbösségtek, a fösvénység, amely gyakran
elvakít és kőszívűvé ·tesz benneteket, rövidlátástok, amely a világban az egye
düli anyag-központjában álló egyetlen ént tekint, megvetésre méltókká és
megvetettekké tesz titeket. Rátok és különösképpen rátok vonatkozóan igáz az
az isteni paradoxon, amely szerint, aki meg akarja menteni életét, elveszti azt.
A szegények türelmesek, az alacsony sorban élők fegyvertelenek, a becsületes
emberek' beletörődnek Sorsukba, de talán már nincs messze a soványaknak a
kövérek ellen, ez üres gyomroknak a megtömött hasak ellen vívott 'vad háború
ságának a napja. Ezen a napon sok igazságtalanság fog végbemenni és sok bűnt

fognak elkövetni, de ezekért az igazságtalanságokért és bűnökért való felelősség

Is nagyrészt a tiétek lesz. Ha azok a tanok, amelyek a ti előjogaítokat tagadják,
egyr~ jobban terjednek az ernberek között, annak oka elsősorban a ti gyerekes
nagyzolástokban, ígéreteitek meg nem tartásában és lelkiismeretlenségtekben.
a tulajdon szerzése után való járványos őrületetekben keresendő. A gazdagság
után való sóvárgás kedvez a háborúknak, a gazdagság jogtalan egyeduralma
mozdítja elő a forradalmakat. A háborúk és a forradalmak anyagi síkon ki
szípolyozáshoz és elszegényedéshez. a lelki világban pedig elvakuláshoz és
lélekmérgezéshez vezetnek. Az a boldogtalanság, amiben miattatok szenved a
világ, nem nyert elegendő kiengesztelődést a ti boldogtalanságtok által, sem
pedig öntudatlan nyomorúságtokkal. Senki sem vádolhatja Krisztust - leg-
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kevésbbé ti - a szeretet hiányával, amikor hozzátok fordult mondván: Jaj
nektek gazdagok, mert megvan él. vigasztalástok! /

Minő tehát az a titokzatos vigasztalás, amely egyértehtIűaz átokkal?
Ti ismeritek: az a gőg, amely esztelen hiszékenységtekből fakad, hogy azt
birtokoljátok, ami nem a- tiétek. Félelmetes vigasztalás, amelyet az .éjszaka
mélyén, amikor a teremtett világ és a lelkek eltemetkeztek a homályban és
senki sem várja, az isteni tolvajnak érkezése fog megszakijani. Ez az éjszaka
közeledik és sötétebb lesz minden más éjszakánál, véres viharok l;;öt ét jében.
Jaj azoknak, akik ennek az éjszakának beállta előtt nem kerestek maguknak
más vigasztalást!

Ha önmagatokat akarjátok megmenteni és segítségére jönni a világnak
amely a ti hibátokból is haláltusáját vívja, szabadítsátok meg"magatokat azoktól
a·~QSSZ szellemektől, amelyek gonoszul elbűvölnek titeket, legyetek gazdagok
a szegénység szellemében, annak a szegénységnek a szellemében, amely nem
nyomorúság, hanem szabadság és boldogság. Amikor. Krísztus azt tanácsolta
nektek, hogy mondjatok le vagyonotokról, az nemcsak azért volt, hogy köny
nyebbé tegye utatokat a Mennyek Országa felé, hanem hogy' megtanítson a
titeket sujtó csapások és büntetések rögtöni gyógyítására. A képzeletbelibít
tokI ás tévhitében nem mindig fogjátok fel, hogy a vagyon veszélyt es szolga
ságot jelent, de arcotok ezt mondja.

Nem arra buzdítlak benneteket, hogy adjatok el mindent, mert az eladás
veletek egyenlő gazdag vásárlókat tételez fel, de buzdítlak titeket a tulajdono
tokrólvaló lemondásra, a terjeszkedés mohóságának kiirtására, egyre neme
sebb igazságosságra azok iránt, akik dolgoznak, mindenki iránt való szeretetre.
Csak ha nagyrészét elajándékozzátok annak, amiről úgy vélitek, hogy a tiétek,
akkor sikerül megőrizni azt, ami elégséges az életetekhez. Ha majd megszerez
tétek a benső szabadságot és mindenek fölött kevésbbé szerenesés embertársaitok
szeretetét, akkor lesztek végtelenül, mértéken felül gazdagabbak annál, mint
ahogy ma álmodjátok, hogy azok vagytok. Csak ha a szegényekhez teszítek
magatokat hasonlókká, akkor szabadítjátok meg magatokat vészthozó nyomo
rúságotoktól. És csak amikor szegények lesztek, akkor fog Krisztus Egyháza
szerétettel fogadni titeket és nem mínt manapság, szokásból és szükségből.

Annak ellenére, hogy Isten Fia kemény volt hozzátok, ne higgyétek,
hogy meg akaratu tagadni tőletek az ő irgalmát és elzárni előletek az ő dicső

ségét. Ti is az én fiaírn vagytok, jóllehet szeretetnélküliek és fennhéjázóak, de
én titeket többi gyermekeimrnel egyenlő mértékben szeretlek. Éppen azért,
mivel szeretlek titeket, fel akartam nyitni szemeteket és rámutatni előttetek

az igazságra, amit senki sem lát vagy nem mer elmondani nektek. Esztelen
ségtek megütközésf'kelt bennem, de szerencsétlenségtek elszomorít. Ha szavaírn
csípősek is, ne felejtsétek el, hogy a ti cselekedeteitekből keserű könny és
pirosló vér fakad. Ennek ellenére ti is emberek vagytok, ti is lelket hordoztok
a testben, köztetek is van, aki kereszténynek.mondja vagy hiszi magát. Keljetek
tehát részvétre mindazok iránt, akik a ti hibátok míatt szenvednek, szánjátok
meg szegény lelketeket, amely nem ismeri a legtökéletesebb és legtisztább
örömöket. Ha nem vagytok - amint szeretitek állítani - ugyanabból az anyag
ból, mint páncélszekrényeitek, fogjatok hozzá annak az összehasonlíthatatlan
gazdagságnak a megszerzéséhez, amely a szeretet. Nem kiszámított alamizs
nával, hanem örvendező lemondással tudjátok megváltani magatokat és meg
váltani másokat. Én titeket is az atyának reszkető aggódásával szeretlek, aki
szenved valamennyi gyermekéért, de addig nem adhatom nektek a béke csók
ját, amíg vissza nem adjátok a békét valamennyi szegénynek, akiket a ti
nyomorúságtok egyre jobban elnyomorít.

VI. Celesztin pápa
Isten szolgáinak szolgája.

Fordította: Péterffy Gedeon
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