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Balanyi György

1648-1748-1948.

Kalazanci Szent Jozsei hármas ünnepe

1648 augusztus 25-én reggel félhat körül az ősi Szent Pantaleon-templom
mal kapcsolatos rendházban örök álomra húnyta szemét a piaristarend halhatat
lan érdemü alapítója, Kalazanci Szent József. Halála nem jött váratlanul. Még
július 21-én történt, hogy egy templomlátogatása alkalmával a Madama-téren
egy kiálló éles kőben megbotlott és súlyosan megsértette mezítelen lábát. Azóta
nem tudott többé magához térni. Szüntelenül magas láz és égető benső szomjú
ság kinozta. Az állandó láz végre felemésztette erejét és kioltotta nemes életét.

Halálának hire egész Rómát mozgásba hozta. Az utcán az emberek egymás
nak adták a szót: "Meghalt a szent férfiú! Meghalt a szent atya! Siessünk a
Pantaleonba él szent atyát látni!" Augusztus 26-án reggel, mindjárt a ravatal
felállítása után valóságos népvándorlás indult meg. Az aránylag tágas templomot
egy-kettőre akkora tömeg özönlötte el, hogy a holttest őrzésére kirendelt atyák
számát kettőről előbb nyolcra, majd tízre, tizenkettőre s végül tizenötre kellett
emelni. . Mindez azonban édes-keveset használt. Nem sokat segített apadokból
rögtönzött torlasz sem. A mozgó népáradat folyvást növekedett. Mindenki látni
és érinteni akarta a szentként tisztelt halottat, sőt jó olasz szokás szerint azon
igyekezett, hogy valami kis emléket, ereklyét is szerezzen belőle. A közelebb
állók darabokat vágtak ruhájából, miseőltözetéből, szétkapkodták olvasóját,
birétumát, sőt haját, szakállát sem kimélték. Utoljára a durvább kíhágások meg
akadályozásárakatonaságot kellett kivezényelni. X. Ince pápa ámulattal értesült
a rajongó szeretet szenvedélves kitöréseiről és a nagy halott iránti megbecsülése
jeléül svá ici testőreit rendelte ki a rend fenntartására.

A viharos áradásnak csak a rekkenő déli órák vetettek némi gátat. De dél
után megint előlről kezdődött az özönlés. Mivel a visszatért nép a templomot
még zárva találta, a válJalkozóbb szellemüek a szomszédos házakról a tetőn át
másztak be és folytatták tovább rajongó ereklyegyüjtésüket. Tapasztalt öreg
emberek állítása szerint Róma még nem látott ekkora csődületet. Egy neves
oratorianus atya, Giustiniani-Filippino Julián őszintén bevallotta, hogy annak
idején Néri Szent Fülöp temetésére megközelítőleg sem sereglett össze ennyi
ember. Még éjféltájban is olyan nagy volt a tolongás, hogy a templomot erö
szakkal kellett kiüríteni s a holttestet a házi kápolnába vinni. De a tömegen
nem lehetett kifogni: nagy része a templomelőtti téren virrasztotta át az éjt
szakát.

A piarista atyák a szeretet és ragaszkodás e szenvedélyes kitöréseinek lát
tára jobbnak látták 27-re virradó hajnalban még a nép bebocsátása előtt egy, a
főoltár közelében ásott mély sírba rejteni forrón szeretett atyjukat. De ezzel
csak részben érték el céljukat: a később bebocsátott nép valósággal megroha
mozta az újonnan felhantolt sirt, és boldog volt, aki csak néhány rögöt is vihe
tett belőle. Mivel pedig ez egész nap így tartott, a sírhantot mindegyre meg kel
lett újitani. Csak estére ült el az áramlás annyira, hogyabebocsátott hivatalos
személyek előtt meg lehetett állapítani a halott azonosságát és végleg le lehetett
zárni sírját.

Róma népe tehát valóban megható módon adott kifejezést az elköltözött
iránt érzett rajongó szeretetének és forró ragaszkodásának. Akkor a jelenlevő

tízezrek közül bizonyára senkinek sem jutott eszébe, hogy mindez a lelkes tün
tetés voltaképpen egy idegennek szól. Pedig csakugyan így állott a dolog.
.Hiszen ismeretes, hogy Kalazanci Szent József nem olasz, hanem spanyol földön
született s az Orökvárosba csak a dantei életút közepefelén túl, harminchat
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éves korában jutott el. Ez azonban olyan régen történt, hogy már csak a leg
öregebb emberek emlékezhettek rá. Az azóta eltelt két emberöltő alatt az egy
kori spanyol jövevény, ha szívben talán nem is, nyelvben és gondolkodásban
tökéletesen olasszá alakult át és életével hiánytalanul belesimult Róma életébe.
Hatalmas atléta alakja, öregkorában is csak kissé görnyedt tartása, galambősz

haja és jóságos, fönséget sugárzó arca az utolsó évtizedekben épúgy hozzátarto
zott a római utca jellegzetességéhez. mint félszázaddal előbb Néri Szent Fülöp
mély lelkiséget árasztó megjelenése.

Szent Fülöpre emlékeztetett Kalazanci Szent József abban a tekintetben is,
hogy egészen és kizárólag az Orökvárosé tudott lenni. Hosszúra nyúlt életének
nagyobb felét: kilencvenkét évből (1556-1648) ötvenhatot (1592-1648) Rómá
ban élte le. Ezen hosszú idő alatt csak kivételesen, legfeljebb ha zarándoklás
vagy kollégiumalapítás cimén hagyta el a várost. Nem csoda tehát, hogy élete
és egyénisége a legteljesebb mértékben összeforrott a korabeli Róma életével.
O lett a barokk Róma igazi szentje, miként előtte Néri Szent Fülöp általánosan
elismert és megcsodált kifejezője volt a vége felé siető és barokkba áthajolni
kezdő reneszánszkor lelkiségének. Ebben a tekintetben a viszonyok is kezére
jártak neki: mindenesetre sokkal nagyobb mértékben, mint a korabeli többi
szenteknek, akiket élethivatásuk és munkabeosztásuk eleve bizonyos egyoldalú
ságra kárhoztatott. Nevezetesen Leonardi Szent Jánost (t16ü9) sokirányú hiva
talos megbízatása, Lellisi Szent Kamillt (tl614) hősies beteggondozása, Bellarmin
Szent Róbertet (t1621) nagy tudós könyveinek írása, majd meg egyházkormány
zati gondjai sokkal inkább igénybe vették, semhogy szélesebb körökre kiható
társadalmi tevékenységre vállalkozhatott volna; Szent Alajos (tl591) és Berch
mans Szent János (tl621) pedig csak futócsillagok voltak: felvillantak, néhány
pillanatig vakító fényt árasztottak s azután megint eltűntek még míelőtt a soka
ság tudomást szerezhetett volna róluk. Kalazanci Szent Józsefnek ellenben meg
adta a Gondviselés. hogy több mint félszázadon át az irgalmas szerétet legkülön
bözőbb színeiben tündököljön kortársai előtt. Az augusztus 26. és 27-i nagy
népáradásban elsősorban ez a tény jutott kifejezésre. A temetésre egybesereg
lett töméntelen sokaság nem annyira a szentet, mint inkább a felebaráti szeretet
utolérhetetlen hősét látta és ünnepelte az elköltözöttben.

És ez természetes. Hiszen az összeverődött tízezrek közt nem akadt talán
egyetlen egy sem, aki valamilyen formában nem érezte volna ez elhúnyt jósá
gos szeretetének feléje áradását. Ott voltak mindenekelőtta hálás apák és anyák
ezrei, kiknek gyermekeit az utca szennyéből és erkölcsi mételyéből emelte ki
a szent és nientette meg az élet számára. Azután ott voltak az egymást felváltó
diáknemzedékek számlálhatatlan képviselői, akik a kegyes atyák kezén az élet
apró hajótöröttjeiből a társadalom hasznos polgáraivá, sőt akárhányan vezető

tagjaivá cseperedtek. A legnépesebb tábort azonban mégsem a szülők és a
diákok, hanem a szent anyagi és erkölcsi gondoskodásának dédelgetett ked
vencei, a szegények és betegek alkották. Mert Kalazanci Szent József igazi
csodája volt a szamaritánus szeretetnek. Attól a perctől kezdve, hogy Róma
földjére tette lábát, szinte vadászta az alkalmakat az irgalmasság gyakorlására.
Jósága és leleményessége kifogyhatatlan volt. Igy mindjárt megérkezése után
belépett a Szeirt apostolokról nevezett testvérületbe, mely a rejtett nyomor és
a szemérmes szegények felkutatására alakult. Hasonlóan mindjárt az első hetek
ben vezetőszerepet vállat a lelki szegények felkarolására rendelt keresztény
tanítás társaságában. Később, már iskolájának megnyítása után a Szent Ferenc
stigmáinek. a Segítő Szüzanyának és a Szentháromságról nevezett zarándok
gyámolító egyesület munkakörébe kapcsolódott be és olyan lendülettel feküdt
neki ezen egyesületek mindegyike különleges hivatásának, mintha az lett volna
egyetlen feladata.

A rendkívüli alkalmak még jobban kitágították ezeket a kereteket. Mert
Kalazanci Szent József nem akart elszalasztani egyetlen alkalmat sem, mely
könyörülő szeretetének kimutatására kínálkozott. Ilyenkor inkább rendes mun-
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kaköréből engedett valamit, csakhogy ne legyen kénytelen egyetlen arra rá
szorulót is vigasztalás és segitség nélkül hagyni. Igy tett pl. az 1600. és 1625-i
jubileumi szentévek alkalmával, mikor hónapokon át minden idejét az idegen
zarándokok elszállásolásának, testi-leki gondozásának és oktatásának szentelte,
vagy az 1596. évi nagy pestisjárvány és a Tiberis 159ft évi katasztrófális ki-'
áradása idején, amikor egymaga százak és százak életét mentette meg. Irgalmas
szeretete soha és sehol nem tagadta meg magát. Inkább magától vonta meg a
betevő falatot, semhogy egyetlen szegényt is alamizsna nélkül bocsásson el.
A könyörület szinte koporsója bezártáig elkisérte. Jellemző, hogy a Tiberis
1647. évi téli áradása alkalmával kilencvenegy éves kora ellenére újból vállalta
az árvizí hajós hősi szerepét. Érthető tehát, hogy Róma népe azon a nevezetes
két augusztusi napon elsősorban az irgalmasság egyedül álló hősét siratta az
elköltözöttben.

Amint azonban multak az évek, változott a közfelfogás. Az elköltözött
emléke nem halványult ugyan el; szelid arca továbbra is ott világolt tömérdek
tisztelőjének lelkében, de a jó ember mellett egyre inkább a szentnek vonásai
kezdtek rajta feltünedezni. Az emberek ezentúl is emlegették jótéteményeit, de
még többet beszéltek hősi erényeiről és pártatlan béketűréséről. Aztán meg
itt is, ott is csodákról és rendkívüli imameghallgatásokról kezdtek suttogni.
Sokan, főleg a. volt diákok népes seregéből visszaemlékezni véltek, hogy már
életében a. csodatevő szent aureoláját látták homlokán ragyogni. Természetes
tehát, hogy egyre több szívből és több ajakról hangzott fel a követelés, hogy
az irgalmas szeretet nagy hősét minél előbb hivatalosan is az Úr oltárára kell
helyezni.

A boldoggáavatási eljárás aránylag korán ·megindult és eleinte gyors
sikerrel kecsegtetett. A rend az ügy mozgatására már 1650 január 15-én postu
látort választott Berro Vince atya személyében és ez olyan jól forgolódott sze
repében, hogy már szeptember 22-én meg lehetett tenni az első hivatalos lépést:
ki lehetett mondani, hogy az elhúnyt addig sehol sem részesült szentet megillető

tiszteletben.
Ezután következett az előkészítő eljárás, az Ú. n. processus informativus

annak megállapitására, hogy az elköltözött valóban hősi fokon gyakorolta az
erényeket. Ennek megállapítására három év alatt (1650 október 1.-1653 októ
ber 2.) összesen harmincnégy tanut, köztük a szent több' rend- és munkatársát,
hallgattak ki. VII. Sándor pápa alatt (1655-1667), aki maga is nagy tisztelője

volt a szentnek és lelkes párttogója a piaristarendnek, még kedvezőbben alakult
a helyzet. Fejedelmektől, főpapoktól, akadémiáktól, községektől és magánfelek
től olyan tömegesen érkeztek a boldoggáavatást sürgető levelek, hogya jó pápa
egyszer így kiáltott fel: "Ugylátszik, az egész világ mozgásba jön József atya
boldoggáavatása érdekében", Máskor meg kijelentette, hogy ég a vágytól, hogy
Isten kiváló szolgáját minél előbb oltárra emelje. De hő vágya nem teljesedett.
Külső feladatok torlódása következtében nem adatott meg neki az öröm, hogy
a megkezdett műre rátegye a koronát. További lépések megtételére, neveze
tesen újabb tanuk kihallgatására már csak utódjai alatt került sor. Ezek folya
mán először három, majd kilenc, aztán tizenegy s végül négy tanut, köztük ismét
több piaristát, hallgattak ki.

Közben azonban az idő haladt. Az adatok összegyüjtése, megrostálása.
kinyomatása és hozzá külső akadályok sűrű jelentkezése annyira elnyujtották
az ügyet, hogy XIII. Benedek pápa csak 1728 szeptember 8-án adhatta ki az
erények hősi fokon való gyakorlását bizonyító -dekrétumot. Ezután a boldoggá
avatási eljárás legfontosabb mozzanatára, a döntő érvként szolgáló csodák
tüzetes megvizsgálására került a sor. A ritusok kongregációja abeterjesztett
száz csoda közül hármat: Morelli Szalvátor, Tanteri Margit és Ceceherini Krisz
tina kapucinus apáca csodás meggyógyulását vette aprólékos vizsgálat alá és
mind a hármat elfogadta.

A többi azután már gyorsan ment. XIV. Benedek pápa, maga is nagy tisz-
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telője a keresztény Jób-nak, ahogyan Kalazanciust üldöztetései hallatára el
nevezte, 1748 augusztus 7-én kibocsátotta a boldoggáavatási brévét, tizenegy
nappal rá, 18-án pedig a pazarul felékesített Szent Péter bazilikában töméntelen
nép jelenlétében elvégezte az avatás ünnepi szertartását. Az ünnep sikeréből

derekasan kivette részét Vitelleschi Gyula jezsuita atya, aki maga is az új bol
dognak tulajdonította halálos betegségéből való felgyógyulását s ezért hálából
sorra járta Olaszország nevezetesebb városait és mindenütt áradozó lelkesedés
sel hirdette Kalazancius hősi erényeit és csodatevő erejét.

A boldoggáavatás szerenesés kimenetele a' legnagyobb örömet természe
tesen a piarista atyák körében keltette. Ahol csak piarista iskola müködött, ha
még olyan jelentéktelen is, míndenütt lelkes örömáradással ülték meg a neve
zetes ünnepet. A Szent Pantaleonban augusztus 25-én, tehát pontosan a szent
halálának századtk évfordulóján triduumot kezdtek, melyet többek közt Benedek
pápa is személyes megjelenésével tüntetett ki. Még nagyobb fénnyel hódoltak
az új boldog emlékének szülőhazájában, Spanyolországban. Madridban pl. hét
napig, október 13-tól 19-ig tartó hálaünnepet rendeztek. Az első nap költségeit
VI. Ferdinánd király, a másodikét a királyné, a többiét pedig a királyi ház her
cegei és más előkelőségek viselték. De még olyan városok is kivették részüket
az ünneplésből, melyek csak hírből ismerték a piaristákat.

A szeretet nagy hőse tehát halála századik évfordulóján elnyerte a földi
Ember számára elérhető legnagyobb kitüntetést: az Egyház hivatalosan bol
doggá nyilvánította és alakját oltárra emelte.' És egyéniségének elpusztithatatlan
varázsát mi sem bizonyítja jobban annál a ténynél, hogy a kortársak éppen
olyan önfeledt lelkesedéssel reagáltak. újabb kitüntetésére, mint száz évvel
előbb jobb hazába költözésére. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Róma vallási
életének 1648-ban és 1748-ban egyaránt Kalazanci Szent József megdicsőülése

volt legnagyobb élménye. A különbség a két alkalom közt mindössze annyiban
állott, hogy 1648-ban a jó embert, ezrek és tízezrek melegszívü segítőjét, 1748
ban pedig az immár természetfölötti jótéteményeket közvetítő szentet ünnepel
ték benne.

Ezzel azonban még távolról sem zárult le Kalazanci Szent József meg
dicsőülésének folyamata. A maj kor nemzedéke ugyanis, mely semmivel sem
gondol kevesebb kegyelettel a szent csodálatosan gazdag életpályájára, megint
más szemmel tekint föl rája, mint a temetés barokk és a boldoggáavatás felvilá
gosult nemzedéke. Mert bár ő is látja és csodálja benne az emberszeretet dús
televényű áradasát és elragadtatással hallja ki belőle az istendicsőités vége
hosszát nem érő himnuszát, legfőbb érdemét mégsem ezekben látja. A mai
nemzedék pragmatikus gondolkodásának megfelelően lehetőleg összefüggésük
ben szereti szemlélni a dolgokat s az egyének életét és működését is igyekszik
a fejlődés egészébe beágyazni.

És ilyen historikus szemmel nézve egészen rendkívülinek tűnik fel Kala
Zimci Szent József nagysága. Valóban a korszaknyitó nagy egyéniségek közé
kell őt soroznunk, mert egy nagy gondolattal: az ingyenes népnevelés eszmé
jével és egy nagy tettel: az első hivatásos tanító szerzet megalapításával gazda
gította a keresztény kultúrát. Hiszen igaz, előtte is voltak elemi iskolák, de ezek
csak azok előtt nyitották meg kapuikat, akik a követelt tanítási díjat meg tud
ták fizetni. Igy a szegény gyermekek legtöbbször teljes tudatlanságban és er
kölcsi fegyelem híján nőttek fel. Aztán előtte is voltak tanítók, de ezek legjobb
esetben is csak kenyérkeresetnek és nem hivatásnak tekintették a tanítást.
Többnyire az élet hajótöröttjeiből kerültek ki, akik másként nem tudtak boldo
gulni. Jellemző példaként idézünk egy XVI. századi leírást az akkori iskola
mesterekről: Hét gonosz uralkodik manap rendesen az egyházfiakon vagy úgy
nevezett iskolamestereken, a kevély, renyhe, durva, ravasz, gonosz, részeges,
oktondi ördög, akik után sántítva jő a szegény ördög.

Kalazanci Szent Józsefet éppen ezek a szomorú tapasztalatok indították rá,

1 Szentté XIII. Kelemen pápa avatta 1767. július í s-án. A piarista Is kulá k czalkalommal is
fényes ünnepségeket tartottak. Nyitra pl. valóságos búcsújáró hellyé alakult {lt ezekben a napokban.
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hogy az 1597. év egyik őszi napjan. ott a Trasteverében, Róma legszegényebb
és legelhagyottabb negyedében mindenki mást megelőzve! megnyissa az első

ingyenes népiskolát. Nem könnyen és csak akkor szánta rá magát az iskola
nyitásra, amikor a sürgetéseivel és kérleléseivel az összes illetékes tényezőknél

kudarcot vallott. De amint egyszer rátette kezét az eke szarvára, nem tekintett
többé vissza. Egész életére elkötelezte magát a szegény gyermekek nevelésének
s bár első iskolája megnyitásakor már fölötte járt negyvenedik évének, még több
mínt félszázadon át verítékezett a lélekformálás felelősségteljes munkájában.
Ezen hosszú idő alatt bő alkalma volt tanítási rendszerének kialakítására.
Ö azonban itt is inkább az élet, mint az elmélet emberének mutatta magát. Apró
részletekkel való bibelődés helyett bölcsen megelégedett a főbb elvek kícöveke
lésével. Mivel tanítványainak túlnyomó része az alsóbb néposztályok gyerme
keiből toborzódott, a tanítás .súlypontját természetszerüleg a gyakorlati is
meretekre, az írás és olvasás mellett főleg a számtanra helyezte.

Kalazanci Szent József valóban az élet és nem az iskola számára kívánt
nevelni. Eszményképe a jó polgár volt, akí egyházával, hazájával és ember
társaíval szemben egyaránt becsületesen teljesítí kötelességét. Tanításának ez
a gyakorlatíassága s főleg a plebejus aritmetíkának az iskolaí munka közép
pontjába emelése a korviszonyokhoz képest nem kevésbbé merész forradalmí
újításnak számított, mint maga az első kegyes iskola megnyitása. Ez a forradalmi
újítás idővel termékeny magvetésnek bizonyult, melyből a nagyrakelendő kez
deményezések hosszú sora csirázott ki.

És ne higgyük, hogy Kalazanci Szent József csak ötletszerűen vagy sze
szélvből állította előtérbe a gyakorlati ismeretek és nevezetesen a számtan taní
tását. Ellenkezőleg, levelei meggyőzően mutatják, hogy teljes tudatossággal
Járt el. "Az aritmetíka tanítása a mi rendünkben igen nagy érdem" - olvassuk
az egyikben. "Az aritmetikai osztályban - írja máshelyütt - olyan tanítóra
van szükség, aki nemcsak az írást és a számtant tudja tanítaní, hanem az Úr
félelmét is. Mert ebből az osztályból mennek ki a fiúk az életbe, hogy valamilyen
mesterség elsajátítására adják magukat. Nagyon fontos érdek tehát, hogy az
nr félelmével teljesen átitatva lépjék át az iskola küszöbét." "Legyen rá gondja
'- olvassuk ismét másutt -, hogy a miénk közül néhányat alaposan kiképezzen
az írás és a számtan tanításában és állítsa folyvást szemük elé, hogy Isten azo
kat. akik gőgből vonakodnak elsajátítani ezt a rendünk szellemének annyira
megfelelő tudást: nem fogja majdan színe látására bocsátani."

Kalazancius ugyanis e részben úgy gondolkozott, hogy a filozófiai és teo
lógiai tudományok müvelésére elegendő számmal vállalkoztak más szerzetek.
Ezenfelül azt tartotta, hogya matematíkai tanulmányok kiválóan alkalmasak az
elme kiművelésére és hozzászoktatják azt a módszeres és szigorúan logikus gon
dolkodáshoz, ami elengedhetetlen feltétele minden magasabb szellemi munká
nak. A legfőbb szempont azonban mégis a gyakorlatí élet követelésének kielégí
tése volt előtte.

Ezek után érthető, hogyaháromszázados évforduló nemzedékének ünnep
lése elsősorban az újító nagy egyéniségnek szól, aki ingyenes népiskolát mert
nyitni és annak intézményesítésére szerzetesrendet mert alapítaní olyan korban,
melyben az államnak és társadalomnak sem érzéke, sem anyagi lehetősége nem
volt ilyen, ma eleminek érzett kulturális kezdeményezés megindításához. De az
újítás nagyszerűségén túl helyesen érzi ki a mai nemzedék a kezdeménvezes
demokrata jellegét is. Hiszen nem kétséges, hogy a kegyes iskolák a magasabb
ismeretek köz.vetitésével tömérdek, egyébként elkallódásra kárhoztatott tehet-

'lJjabban Moretli Január minirnila atya Un pe.Iagogista santo. It servo .Ii Dio, P. Nicota Barré
det l'ordine dei Minimi, fonda/ore delle scuote di carita det S. Bambino Gesu. Roma, 1929. c. munkájá
ban rneg k ísórelt.e Barré Ml.klós nevíí rendtársa javára elvitatni az elsőbbséget. Bizonyítása azonban
teljesen elhibázott. Arró) ncm is szólva, hogy Barró csak 1662-ben, tehát hatvanöt 6vvel Kalazancius
után nyitotta meg iskoláját a Rouen közelében fekvő SottoviIIeben, hamis mindjárt kiindulása,
mínf.ha a ptartst.a iskola kezdettől fogva kizárólag lat.inul tanító tudós iskola lett volna, holott a szent
leveleinek százai és saj át kez üleg irt rendtartásai kézzelfoghatóan hlzonyítj ák , hogya kiesinyek tani
Usa kizi,rólag nemzet i nyelven történt. L. Garrído T.: S. Josephus Calasanctíus primus seholao
popularls, chrtstianac et gratuitae institutor. Ephcmerides Calasanctíanac. 19:32. 25. s. kk. 11.
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ség előtt nyitották meg a felemelkedés útját. Pl. Oregio Ágoston, a legelső tanít
ványok egyike, már az alapító életében beneventói érsek és bíboros lett. A tár
sadalmi hajszálcsövesség hatályos működésének a XVII. és XVlII. században
éppen a kegyes ískolák voltak legfőbb biztosítékai, Közép- és Déleurópa szel
lemí életének története nélkűlök ma a kiemelkedő nagyságok egész hosszú so
rával volna szegényebb,

A közvélemény értékelésének helyességére XII. Píus pápa űtötte rá a
pecsétet azzal, hogy ez év augusztus 13-án kelt Providentissimus Deus kezdetű

körleyeleben Kalazanci Szent Józsefet éppen az érintett okfejtés alapján az
összes keresztény népiskolák mennyei pártfogójának jelentette ki. Körlevelé
ben egyúttal nagyszerű bizonyítványt állított ki a szent egyéni nagysáRának és
a háromszázéves piarista munka eredményességének elismerése.

1648, 1748 és 1948 három kiemelkedő dátuma Kalazanci Szent József meg
dicsőülésének. Az ünneplés míndhárom alkalommal kiválólag a szent élete egy
egy kiemelkedő vonásának szólt: a temetés nemzedéke a páratlan jótevőt, a
boldoggáavatásé a szentet, a mai pedig a népnevelés úttörő apostolát ünnepelte,
illetve ünnepli. Végelemzésben azonban az ünneplés mindhárom ízben a szent
szívéből kiáradó mérhetetlen szeretetnek szólt és szól. A három eltérő értékelés
a különböző korok és nemzedékek eltérő szemlélésmódján kívül egyben döntő

bizonyítéka Szent Kalazancius páratlan lelki Razdagságának és sokszínű
ségének.

ÁLMATLAN RÓMAI ÉJ

... Egy borzas angyal jő, megi~t ujjával s rámrivall:
mért nem törődsz apáid porladó csontjaival?
S a nagy gödörről mond szörnyű üzenetet.
ahol Mikecs László pályája elvégeztetett.
S én esdekelve kérem, megragadva szárnyát:
szaggassa szét kétségeim százmérföldes hinárját!
Mi van a gyermekekkel, élnek-é egyáltalán,
vagy már csak ott lelem meg őket egy kőkoporsó oldalán?
A satnya nyírfa, melybe belevéstem a kislány nevét,
a nyírfacsonk a kert aljában él-e még?
Ki jár a réten, hol egyszer mentás füvet kaszáltunk,
A fakeresztnél; mely tövében annyíszor megálltunk.
Mi van a szőlővel Szentgyórgypusztán, Miríszlón,
érik-e már a zamatos Albert-király piroslón?
Mi van vele, kitől talán örök búcsút vevék 18-íkán,
Hordja-e még a római ezüstpénzt a nyakán
Lábnyomaim a Duna partján megvannak-e még,
oly messze tőlem, mintha rájuk már Égből tekintenék,
és ezért van az, hogy a távolság oly közelbe hoz
mindent, mintha szemem elé egy míllíószoros
nagyítót tettem volna s mintha szakadatlan
egy csillagot néznék, mely nincs, mert láthatatlan.

Jékely Zoltán
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ZRÍNYI FÖLDJÉN

Sötétedik, a Dráva lenn morajlik,
Sűrű vizére megtört fűzfa hajlik.
Nem fűzfa: vén, sebetmosó vitéz,
kit átalvert a török kelevéz.
Kivont szablyákkal a kukoricás
megújuló szélrohammal csatáz.
0, bús berek, ár-törte Drávapart:
itt hajdan valaki nagyot akart!
Ismerte őt a messzi hegygerinc,
Melynek magyar neve százéve nincs,
S most, mint gyertyák közt nagy halott profilja,
a csillagos ég kárpitjára írva -

A táj az ő lelkétől nyughatatlan.
Az egész szörnyű felhő száll: a vadkan.

Jékely Zoltán

VALE

A föld suhan, apró házak remegnek
Kiszakított szivem visszarohan
Keresi fészkét intő szép kezednek,
Hogy megpihenjen ott riagy-boldogan

Az oktalan dűhödt távolodásban
Minden mi földi immár oly kicsiny,
De felhatalmasul istennő-forma arcod

. A pirosló felhők ormain

Rászegeződik a megtört tekintet,
Mert messzi éggel kell majd vívnia
Koronád fényét meg utána hinted
Delibád-Szeretőm Hungária

Jékely Zoltán

UTOLSÓ SZÓ

Béke veletek barátaim! Szép volt az élet,
sok szomorúságában s örömében nekem is.
Ha lehúnytam szemem mindörökre, s véle
szívem is megszűnt dobogni: kék koporsóba
tegyetek engem, mint az ártatlan gyermeket szokás.

Mert gyermek voltam én kedveseim! Rakoncátlan
és szemérmetes; lányokkal-fiúkkal s kutyákkal
egyként barátkozó! S ha kik ennek ellen is ellenségim
voltak: fogadják most testvéri jobbom, - kihült testemnek
talán megbocsátnak ők. Míg ti többiek, fiatal lánggal,
mint a gyertyák, majd tisztelegtek előtte.

Berda József
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Eglis István

A TÖMEGEK LÁZADÁSA
KATOLIKUS SZEMMEL

A "negyedik rend"-nek, a proletáriátusnak egész világon való előre

törése fél évszázadnál több ideje akarva-nemakarva foglalkoztatja a szocioló
gusokat. Akarva-nemakarva, azaz akkor is, ha - mint az első világháború
előtt általános szokás volt a polgári írók körében - inkább szerették volna a
negyedik rerid feltörését mint rendőri ügyet kezelni.

Még ma is kemény és cseppet sem hálás feladatra vállalkozik az, aki
ezt a hatalmas történelmi folyamatot valamennyire is tárgyilagosan akarju
szemlélni. De akármilyen kínos is a lecke, bármennyire kényelmes is lenne
"másról beszélni", nem tehetjük, mert a jelen szociális problémájának ez a
központja.

Miért és kiknek kínos a lecke? Kínos azért, mert a folyamat még nem
fejeződött be, a küzdelem világszerte még tart. Aki tehát ehhez a kérdéshez
nyúl, az egyidőben sérti azok érzékenységét, akik Lót gyermekeiként állan
dóan hátrafelé nézve tudnak csak előrehaladni (ha ugyan sóbálvánnyá nem
váltak) és azok még nagyobb érzékenységét, akik bontanak, hogy a régi
helyett különbet építsenek és ebbeli buzgalmukban olyan alapfalakat is dön
getnek, amik nélkül egyáltalában semmit se lehet felépíteni.

Azt a folyamatot, ami ma nyugtalanságban és rengésben tartja a vilá
got, eléggé rossz hasonlattal egy régi ház lebontásával és újjáépítésével pél
dázhatnánk. A régi ház - szükvolt. Nem fért el benne mindenki. Korhadt
falai nem igen bírták az újabb és újabb emeletek ráhúzását. Újat kell a helyébe
húzni és bontás idejére a bentlakók bizony kikerülnek az utcára. A helyzet
rosszabbnak látszik, mintha semmit se csináltak volna. Azután kezdenek nőni

az új falak, de még vakolatlanok, minden tele van szeméttel és mészporral ...

1.

A negyedik rend feltörését a polgári írók közül igen sokan --- mondhat
nánk valamennyien - borúlátó, sötét színben látták és látják. "Európa alko
nyáról", a "Barbárság vertikális betöréséről", "Tömegek lázadásár ól", .Láza
dásról a civilizáció ellen" stb. stb. beszélnek. Féltik a kereszténységet, a kul
túrát, a nemes hagyományokat, a polgári szabadságot, az elit érvényesülési
lehetőségét - egyszóval mindazt, amit ez a szó: Európa, az ő számukra jelen
tett. A két feltörő hatalmat, Amerikát és Oroszországot túl fiatalnak, nyersnek
tartják ahhoz, hogy az összedűlö európai kultúra helyébe azzal egyenértékű

ÚJ kultúrát emelhessenek.
Ezeknek az íróknak olvasása valóban nyomasztó és sötét élményt jelent

az optimista keresztény lélek számára, Mert jóllehet sokszor a "keresztény
kultúra" sorsán keseregnek, ők maguk sem keresztények, de legkevésbbé
katolikusok, mert akkor tudnák, hogy az emberi formák bármilyen változása
legfeljebb áldozatot, nehéz, szívós új munkát jelent a kereszténység számára,
de semmiképpen sém végzetet.

A nyomasztó érzést fokozza az is, hogy e nagynevű és kétségtelen erős

látnoki képességű férfiaknak gyógyjavaslatai és ajánlott "kivezető útjai'
mennyire pusztában kiáltó szavak, mennyire fedezet nélküli okoskodások. Ezek
a gondolatok tettekké sohasem váltak és nem is válhatnak. Hiányzik belőlük a
sodró erő, Igazak, de nem igazságok; helyi kezelések, anélkül, hogy az alap
bajt orvosolní tudnák.
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Menthetetlenül a legtökéletesebb összevisszaság és reménytelen rend
szertelenség válik úrrá annak a lelkében, aki ezeknek a bölcseknek gondos
tanulmányozása útján akarná megalkotni a maga világnézetét. Mégsem volt
felesleges az, amit alkottak, mert hiszen részletekben igazuk volt/ csak az
hiányzik még, hogy ezeket a részleteket egy hatalmas egészbe beillesszük.
Ez a hatalmas egész nekünk katolikusoknak mindent átfogó világnézetünk.
Megszűrve és megtisztitva ezek a gondolatok is beilleszthetők és az egészet
tovább gazdagítják.

2.

A negyedik rend forradalmi harcának ideológusai és gyakorlati irányítói
a proletártömegekben látják azt az erőt, mely egyedül alkalmas a korhadt,
régi rendszer megdöntésére. Amit a polgári gondoIkozók a tömeg rombolási
dühének neveznek és rettegéssel néznek, azt ennek a tábornak gondolkozói
il régi nél lényegesen különb jövő eléréséhez felhasználható szükséges rossz
nak minősitik. A falak amúgyis düledeznek, mert az élet szétfeszítette azokat
-- ez él gondúlatmenetük lényege ebből a szempontból -, nagyobb jó tehát
az amúgyis elkerülhetetlen összedőlést siettetni. mert hamarabb épülhet fel a
várvavárt új. Alapjában helytelenül cselekszik tehát az, aki bármilyen jószán
dékkal es részletérték mentése iránti buzgalomból összetartani igyekszik a
düledező épületet.

Ez az a pont - mint Qua később részletesen rátérünk -, ahol a leg
erősebben ütközik felfogásuk a katolikummal. Mit tartunk a régiből részlet
értéknek és mit alapérteknek, ami nélkül az új fel sem építhető? A katolikus
világnézet nem megmerevedett és haladásra képtelen valami. Ezt a történelem
folyamán bebtzonyitotta. De igenis szilárdan vallja, hogy a mindent tövig
lebontani akarás buzgalma az újnak nem előnyére, hanem hátrányára válnék.
Persze az igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznünk, hogy az alapértékek
ről szóló vitában katolikus részről is előfordultak nagyon is érthető emberi
érzékenységek, mint ahogy a túloldalról is helyreállítottak már nem egy olyan
alapfalai, amit a multban mint feleslegest távolítottak el.

Tulajdonképpen hogyan is történt a tömegek előretörése és miért látják
Ortega, Stoddard, Benda és a többiek olyan borúsnak a jövendőt? A tények
sorozatát valamennyien ismerjük, ezzel részletesen foglalkozni nem lehet
célunk; tény, hogy az európai történet fejlődése a tömegeknek lépésről-lépésre

Vall') térfoglalását és jelentőségben való emelkedését jelenti. A borúlátók sze..
rint ez a. térfoglalás nem uralmi kérdés, a folyamat nem társadalmi, nem a
polgár és a burzsoá osztályharcáról van szó - mindez csak felület. A mély
ben sokkal hatalmasabb erők működnekvamit Le Bon a tömeglélektan első

tudományos művelője úgy fejezett kit hogy abban az időben élünk, amikor az
egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lép.
A gondolatot továbbfejlesztették. Sokan és sokféleképpen próbálták mind vilá
gosabban megfogalmazni.

Le Bon kutatásai még csak arra a tömegre vonatkoznak, mely ~ ellen
tétben más alaktalan csoportokkal - fennállása időtartamára mindvégig lát
ható. Tömegen ő bizonyos egyének hosszabb-rövidebb időtartamú együttlétét
értette, tekintet nélkül arra, hogy a tömeget kialakító egyének milyen foglal
kozásúak, korúak, neműek; tekintet nélkül arra az okra, mely összehozta őket.

Tömeg összecsődülhet a legkülönfélébb alkalomból. Élettartama tagjai kitartú
sától függ, de tekintettel az emberi alapvető szűkségletekre, néhány óránál,
félnapnál tovább nem maradhat együtt. A tömeg első, már fentebb említett
jellemzője, hogy a személyiség tudata a tagokból eltűnik és helyébe kollektív
lélek formálódik ki. Ez a résztvevő egyének számára Le Bon szerint süllyedést
jelent a civilizáció lépcsőjén. Az egyén "izolálva talán művelt ember volt, a
tömegben barbár, ösztöneinek engedelmeskedő". A tömegnek ezt az ösztönét
Paretc tovább vizsgálva reziduumnak nevezte el. A reziduumban nincs érte-
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lern, jóformán érzelem az egész, mítosznak is nevezhetnénk. A szenvedélyek,
vágyak, ösztönök lecsapódása.

Természetes, hogy a tömeg- mivel ösztönös - egyoldalú, nem mérle
gel, csak abszolút igazságot és tévedést ismer. Ezért türelmetlen. Az ösztönös
ségéből következik befolyásolhatósága, híszékenysége is. Változékony is a
tömeg hangulata, könnyen csap át kegyetlenségből nagylelküségbe. .

A tömeg veszedelmességét fokozza az, hogy hatalma tudatában van,
úgy érzi, hogy mindent megtehet. amit akar, ezért könnyen cselekszik, de fele
lötlenül, mert a nagy tömegben az egyéni felelősség majdnem a nullával
egyenlő.

Mindezek alapján. érthető, hogy a tömeg rendszerint egy-egy vezető
hatása alatt áll. A vezető határozott egyéniség, állításaival nem az értelemre,
hanema tömeg reziduumára hat. Igazságul fogadtathat el olyanokat, aminek
hamisságát kis értelmességgel látnia kellene.

Nagyjából ezeket állapította meg Le Bon. Ma már ezeket az alapvető

tiJmegpszichológiai tényeket nemcsak a térben és időben együttlévő, tehát
látható tömegre alkalmezzák, hanem tértől és időtől függetlenül mindazokra,
akikben a bizonyos kollektív lélek kialakul. Ennek világosabb megértéséhez
figyelembe kell vennünk a különbséget a sokaság és a tömeg között. Sokaság
még nem tömeg, csak sok ember. Tömeggé akkor válik, ha valami vagy valaki
kiváltja a kollektív/ lélek születését. Egy futbalmeccs közönség a játék kez
detéig lehet sokaság, a játék izgalma tömeggé formálja öket és tömegjelensé
geket hozhat létre. A technikai civilizáció adta lehetőségek (mozi, rádió,
uj ság) erősen megkönnyítik a sokaságok tömeggé áthangolását.

A spanyol José Ortega Y Gasset liA tömegek lázadása" címu hires
könyvében egészen másként fogja fel a tömeget, mint Le Bon. Nem akollektiv
lelket vizsgálja, hanem azokat az egyéneket, akik - szerinte - lényegüknél
fogva tömegemberek, akkor is, ha egyedül állnának a világban. Ortega ezt
az embertípust nem keresi egyik vagy másik társadalmi osztályban, nem
azonositja a proletáriátussal. A tömegember mindenütt jelen van, minden
társadalmi osztály jelentékeny része ilyen, a legmagasabb köröktől lefelé.

A tömegembernek mint típusnak jellemzője - mondja Ortega - szel
lemi bezárultsága. Az ilyen ember bizonyos gondolatcsoportot őriz magában.
Ezzel beéri és szellemileg teljesen tökéletesnek tartja magát. Lelke veleszüle
tett bezárultsága megakadályozza őt abban, ami pedig fogyatékossága fel
fedezésének első feltétele volna: hogy önmagát másokkal hasonIítsa össze.
Ugyanaz' a különbség a tömegember és a nemtömegember között, mint az
örült és a bölcs között. A bölcs állandóan gyanakszik saját magára, azért
el tudja kerülni, hogy őrültté válhassek. Az őrült, fordítva, nem gyanakszik
önmagára: a legokosabbnak tartja magát s innét az az irigylésreméltó nyu
galom, amivel az ostoba rendelkezik és őrültségbe hull. Mint ahogy bizonyos
rovarokat nem lehet abból a lyukból, amelyben tanyáznak, kiszedni, az őrült

sem mozdítható ki a maga rőgeszméjéből.

Nem mintha a tömegember ostoba volna. Ellenkezőleg, a mai átlag
ember készebb, nagyobb szellemi fogékonyságú, mint bármely más kor átlag
embere volt, de ez a szellemi készség semmit se segit. Mert a fogékonyság
kielégül közhelyekkel, előítéletekkel, gondolatfoszlányokkal vagy egyszeruen
üres szavakkal. Igy még jobban, véglegesen bezárul a lélek.

A tömegembernek ebből a lelki bezártságából vezetí le Ortega a tömeg
erőszakosságát. Szerinte a tömegember nem azt hiszi, hogy ő kiváló és nem 
kbzönséges, hanem a közönségesség jogát, sőt a közönségességet mint jogot
hirdeti és viszi keresztül. És ez a legjellemzőbb. A tömeg az európai törté
nelem folyamán még soha nem képzelte magáról, hogy neki ideái lehetnek.
Voltak hiedelmet, hagyományai, tapasztalatai, közmondásai; de nem hitte, hogy
teoretikus véleményeket formálhatna a dolgok mibenléte, vagy afelől, hogy
az állapotoknak milyeneknek kellene lenniök. Ma az átlagembernek határo
zott ideái vannak míndenről, ami történik és aminek történnie kell a világon.
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Ezért vesztette el figyelemre való készségét. Minek figyelnie, ha mindent,
ami történhetik, már tud?

Felvethető a kérdés - folytatja Ortega -, vajjon nem haladás-e az,
hogy az átlagembernek ideái vannak? úgy válaszol rá, hogy nem, mert "az
idea az igazságért folytatott sakkjátszma", aki tehát azt akarja, hogy ídeái
legyenek, annak előbb az igazságot kell keresni és el kell fogadnia a játék
nak, amibe belebocsátkozik, a szabályait.

Az elmondottak példájára felhozza a fasizmust. Ebben mutatkozott meg
először az az európai embertípus, aki nem keresi az alapelveket, már nem
arra törekszik, hogy az igazságot megtalalja. hanem egyszerűen elszánja magát
a saját felfogásának kierőszakolására. Igy válik a szellemi bezártság az erő

szak forrásává.
Ez az erőszak az új barbárság. Az ember mindig erőszakhoz folyamodott

és ez néha bűn volt, néha eszköze a megsértett igazságnak. Az a bizonyos
"ultima racio" azt jelentette, hogy más "rációk" előzték meg. Az utolsó érvet
sok más érv előzte meg, hosszas vita. A nyers erőszak előtt racionális érvek
hangzottak el. Az új barbárság az "ultima ració"-t "prima ració"-vá avatta.
Minden mást megsemmisitő norma ez, mely minden közbenső tagot kirekeszt
a szándék és a megvalósítás között.

Az amerikai Stoddard professzor még siralmasabb képet fest az alulról
felfelé törő új barbárság veszedelméről. Az első világháború után kezdte el
Amerika-szerte kísérleteit és több millió felnőtt és ifjú ember szellemi képes
ségeit mérette fel a gyakorlati pszichológia és képességvizsgálat lehetőségei

nek megfelelően. Több éven keresztűl dolgozták fel a nagytömegű anyagot.
Elméletének lényege az, hogy az ember szellemi fejlődése 19-20 éves korban
befejeződik. Ezután már csak a tudásanyag nő. Csak rendkívüli esetekben fej
lődik tovább az ember. Vannak azonban olyanok is, akiknek szellemi fej
lódése a 16., 15., sőt 10. évben már befejeződik. Ezek egész életükben gyere
kesen viselkednek, semmilyen nevelés vagy tanítás nem tud segíteni szellemi
életük elmaradottságán. Az átlag felnőtt ember színvonalán alul maradnak.
Vannak tehát színvonal alatti és szinvonal feletti emberek. Mivel pedig a
színvonalat a legkiválóbb képességűek állandóan emelik, egyre több és több
olyan ember lesz, aki a színvonal alá süllyed. A tömegember végül is teljesen
elszakad az elittől és az elitember által kifejlesztett kultúra a tömegek szá
mára teljesen idegenné válik. Zava:rt lesz, érthetetlen és emészthetetlen szá
mára mindaz, amit a természettudomány, művészet, filozófia, jog, közgaz
dasag, orvostudomány stb. elért. A ma átlagemberének a modern zene kako
fúnia, Einstein elméletének lényege örök rejtély, filozófiával egyáltalában
nem foglalkozik, nem látja az alapvető gazdasági összefüggéseket stb. Elnyo
mottnak, kiszolgáltatottnak érzi magát a neki idegen kultúrában, mint a vad
ember. Nem tud hogy viselkedni, mert nem látja az összefüggéseket, csak azt
érzi, hogy nem boldogul magától úgy, ahogy szeretne. Az elnyomottság érzése
és a gyűlölet kerekedik felűl. Gyűlölni kezdi a kultúrát és annak folytonos
fejlesztőjét. az elitembert. Ez a gyűlölet teszi született forradalmárrá, ezért nem
lehet forradalmi lelkületét a gazdasági viszonyok javításávalorvosolni. Stod
dard rámutat arra, hogy az életszinvonal emelkedése fél évszázad alattznínden
emberi vágyat felülmúlt, a forradalmi hajlandóság mégsem fogyott. A szín
vonal alatti ember előbb-utóbb szétrombolja' a kultúrát és egy olyan alacso
nyabbrendűt alkot, mely szellemi színvonalának megfelel. Ez a magyarázata
minden kultúra összeomlásának. ez a jelenség a történet emlékezetébe eső

korban is kétségtelenül tapasztalható az egyiptomi fellahnál, a mexikói maya
népeknél stb. '

A színvonal alatti tömeg növekedésének Stoddard biológiai magyarázatot
ad. Szerinte az ember szerzett képességei nem örökíthetők át az utódokra, csak
az öröklőttek. A szellemileg értéktelen embernek utódai is ilyenek lesznek.
Ez természetesen nem zárja ki azt. hogy látszólag egyszerű családból zsenik
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.szülessenek. Ilyenkor a szellemi képesség lappangó állapotából kitörLA té
nyek azt bizonyítjék. hogy a szellemileg értéktelen ember lényegesen szapo
rább, mint az elit. A kultúra megmentése tehát meglehetősen reménytelen 
legalább is Stoddard szerint s az ő véleménye - mondanunk sem kell - a
katolikus világszemlélettel vajmi kevés egyezést mutat.

3.

Egészen más képet kapunk a negyedik rend előretöréséről, ha nem a
polgári bölcselőket és szociológusokat, hanem a forradalmi tábor író it tariul
mányozzuk. A kép itt nemcsak nem sötét, de határozottan derűlátó, lendületes
új élet ígéretével telített. Szó sincs itt új barbarizmusról. Éppen ellenkezőleg:

a népek előretöréséről az elnyomatásból, nyomorból és homályból. A tömegek
előretörnek és helyet kérnek a nap alatt, mely eddig csak akiváltságosaknak
világított és melegitett. A polgári iróknál annyira siratott európai kultúra
zsúfolásig tele van holt intézményekkel, értelmetlenül bonyolult megoldások
kal, értelmüket vesztett kultuszokkal, olyan elvekkel. melyek elégtelensége
kiderült, Az állítólagos ..új barbárság" tulajdonképpen nem más, mint ész
szerű egyszerűsítés. Az egyszerűsítés sokszor jobb ízlést és egészséget, de
még bölcsességet ís jelent, mert ugyanazt egyszerűbb eszközökkel érjük el.
Az egyiptomi kultúra nem, azért omlott össze, mert túlmagas volt il tömeg
számára a színvonal, hanem azért, inert tűrhetetlen volt az, amit Madách
így énekelt meg:

Miért él a pór'? - A gúlához követ
hord az erősnek s állítván utódot
jármába, meghal. - Milljók egy miatt!

S ez a "Milljók egy miatt szűnik meg. A polgári irók kesergése mögött
akár bevallják. akár nem - a régi elnyomó rendszeir védelme és Ienntnrté

sának reménye lappang.
Azok a bizonyos "játékszabályok" pedig, amit mint ideált be kellene

tartani. lényegében hamis nézőpontból fakadnak. Ortega szerint ezeket a játék
szabályokat a liberális demokrácia valósította meg a legtökéletesebben. Igy
ír róla: nA liberalizmus a legmagasabbrendű nagylelkűség: az a jogelv, hogy
a többség a kisebbségnek teret hagy és, sőt, a legnemesebb szó, ami a föld
kerekségen elhangzott. Úgy határoz, hogy együtt él az ellenséggel, sőt együtt
él a gyenge ellenséggel". Ezért szerinte: "Szigorúan véve, a liberális demokrá
cia és a technika oly szorosan összefügg és annyira feltételezi egymást, hogy
egyik elképzelhetetlen a másik nélkül ..." Mik a liberális demokrácia játék
szabályai'? Nem más, mint az, hogy mindenki számára biztosítani kell erőinek
szabad érvényesítését.

Nem különb-e ennél a "barbárság" felfogása'? LassaIle világosan adta
meg: "Ha mindannyian egyenlő erősek, egyenlő okosak, egyenlő műveltek és
egyenlő gazdagok volnánk, akkor kielégítőnek és erkölcsösnek ítélhelnők ezt
az eszmét. Mivel azonban nem vagyunk és nem is lehetünk ilyenek, ez a gon
dolat nem kielégítő és végső következményeiben súlyos erkölcstelenséget
nemz. Mert azt idézi elő, hogy az erősebb, okosabb, műveltebb és gazdagabb
kizsákmányolja és összetöri a gyengébbet",

A polgári írók abban a színben tűnnek fel, mint akik azt keresik, hogy
ki vagy mi "csinálja", mi idézi elő a tömegek lázadását, hogy az okok meg
találása után ezt a lázadást elfojthassák. Lassalle erre azt válaszolja: "Forra
dalmat sohasem lehet csinálni, hanem a társadalom reális életviszonyaiball
végbement forradalmat jogilag el lehet ismerni és következetesen keresztül
lehet vinni.

Csak balga, éretlen, a történelmi fejlődés törvényeit nem ismerő ernberek
akarhatnak forradalmat csinálni.
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De ugyanilyen éretlen és gyerekes dolog az, ha azt a forradalnat. amely
a térsadalom testében már végbement, vissza akarják szoritani, ha jogilag
nem akarják elismerni és ha azokat a társadalmi rétegeket, vagy egyeseket,
akik ennél a folyamatnál a szülésznő szerepét elvállalják, azzal a szemre-
hányással illetik, hogy forradalmárok", -

Mindent összevetve: a negyedik rend feltörése egyáltalában nem jelent
új barbárságot. Éppen ellenkezőleg: az elnyomás és kizsákmányolás megszün
tével lehetővé teszi, hogy az a kultúra és civilizáció, mely eddig kevesek
féltveőrzött kincse volt, az emberiség közkincsévé váljék, Természetes, hogy
míg a harc tart, míg az elnyomó kisebbség makacsul ragaszkodik vélt jogai
hoz, addig az új kultúra nem bontakozhat ki, hiszen a legkülönb erők minden
erejüket kénytelenek hadakozásra forditani. A régi kultúrát egyáltalában nem
a tömegek döntik meg. Nem a tömegek Le Bon-i értelemben vett ösztönvilága
szabadul fel, hanem a legkülönbek céltudatos, önfeláldozó munkája nyomán
épül az új világ, "A forradalom számára az az első és legfontosabb, hogy a
munkásság többsége (vagy legalább is az osztályöntudatos, gondolkodó és
politikailag aktív részének többsége) teljesen meg tudja érteni, hogy a forra
dalom szükséges és kész legyen életét a forradalom ügyének szentelni."
(Lcnin.)

4.

A második világháború gyökeresen megoldotta a "fasiszta közjáték" kér
dését, ele a negyedik rend problémáját a világ túlnyomó részén nem oldotta
meg. Ezért ma már nyilvánvaló, hogy a béke nem hasonlít ahhoz, amit a világ
várt. Mi következik? Mi lesz abban az újban az Egyház szerepes Hogyan nézi
a katolikus világ az egész kérdést?

Suharcl bíboros, Páris érseke nemrégiben megjelent könyvének beveze
tésében ezt írja: "Az egész földet gyötrő szenvedések, a jövőt fenyegető

veszélyek, a mindenfelé észlelhető hatalmas áramlatok nem annyira aRatasz
trófa következményei, mint inkább egy közelgő újjászületés előhírnökei. Vagy
jobban mondva, a jelenlegi baj nem betegség és nem a világ hanyatlása, hanem
a fejlődés krizise ... A korlátok leomlanak e táguló földön, az épületek romba
dőlnek ez új. mindent felboritó és nivelláló áradat hatalmas nyomása alatt.
Az egész föld részére bekövetkezik az, ami kicsinyben mutatkozott a Földközi
tenger világa részére Róma fénykorában: a közös civilizáció kialakulása. De
míg az előbbi nyelvre, jogra, kereskedelemre szoritkozott csupán, a mienk
az egész életre terjed, egészen egyforma embertípust, "világhumanizmust"
kíván teremteni.,. Ennek az új humanizmusnak legjellemzőbb vonása a tech
nika iránti érzék. A különböző felfedezések, valamint a gépek feltalálása óta
ezeknek köszöni az általános fellendülést. Napról-napra újabb tért hódit a
tudomány és kiszoritja a klasszikus kultúrát. Az érdeklődés másfelé fordul s
ét tiszta eszmét felcseréli a hasznos cselekedettel",

"Ez az emberi törekvés nem egyéni. A jövőben mindenkinek mindenre
van szüksége. A munka egysége nem az egyes íparost, hanem a munkásság
közösségét jelenti. Osszeköttetések létesülnek. melyek túlhaladják az orszá
gok és nemzetek határát, hogyelérjék az emberiség 'Csúcspontját: az egysé
ges humanizmust, az általános civilizációt. Ezek a vonások - egyebek között 
világosan mutatják, hogyakülönösen húsz év óta testet öltő világ nem a
történelem valamely fordulatára vezethető vissza. Ez nem felületes jelenség,
hanem belső válság. Ez a világ fennállása óta az első eset, hogy egységes
törekvés fűzi össze az emberiséget s hogy közösségének tudatában van. A kol
lektiv előre-törés, a tapogatódzások. ügyetlenkedések, a ragaszkodás a mult
formáihoz. mindez nem egyéb ifjúkori fejlődésnél. A társadalom - különősen

a nyugati világ - új felépitésének reformján dolgozik. Letöri a hagyományo
kat, megzavarja a régi formák játékát s nem ismeri el a legszentebb értéke
ket. Az ebből eredő zűrzavar, az érzelmek forrongása, minden téren igazol
ják azt a gyakran ismétlődő kifejezést, hogy - a világ forrong."
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5.

Mindezek után kell rátérnünk arra, hogy a negyedik rend előretörésé

vel és a "tömegek lázadásával" kapcsolatban mi a katolikus szemlélet. Mit
várhat az Egyháza jövőtől, lesz-e szava a kialakuló új világban?

Az első lépés a feladat megoldása felé: tisztázni a fogalmakat! Nem vélet
len, hogy a negyedik rend előretörését különválasztottuk a tömegek lázadá
sának fogalmától. A kettő ugyanis nem azonos. Osszekeverésük veszedelmes
tévutakra vezetne mínket, sőt mondhatni teljesen fordított látást eredményezne.

Kövessük nyomon a világszerte valóban mutatkozó eltömegesedés tör
ténelmi útját.

A szerves emberi társadalom "közösségekben" állott, még a mult század
elején is. A közösség mint szociológiai fogalom embereknek olyan szoros kap
csolatát jelzi, melyben a tagokat nem múló érdek, hanem a belső együttérzés,
a fájdalomban, örömben, jó és balsorsban osztozni akarás eleven érzete tartja
össze. A közösség vagy vérségi, mint a család és a nemzet, vagy ónkéntességi
alapon létrejött, mint a foglalkozásnak, lakóhelynek, vallásnak közösségei
ben. Már Tönnies kimutatta, hogy a közösségi akarás fogyatkozása volt az
első lépés a tömegesedés felé. Az egyre jobban kibontakozó kapitalizmus
addig soha nem képzelt lehetőségel kiváltották az emberi' mohóság és kapzsi
ság ösztöneit. A közösségek helyébe lépett a mechanikus szerződéses és hasz
nossági "társaság".

Valójában a liberális kapitalizmus az, mely szétbontja a közösségeket,
elsőnek atomizálja a társadalmat. Szétbontotta a családot azzal, hogy napi
12-16 órán keresztül dolgoztatta a család összes tagjait, egészen a tizenkét
éves gyermekig, mint az egykorú angol parlamenti naplók bizonyítják. Még
ennél is gyökeresebb csapást mért a liberális kapitalizmus a családi közös
ségre azzal, hogy a vidékről felszívott hatalmas munkástömegek otthontalan
ságát nem akarta orvosoIni. Ismeretes csak a budapesti munkásság körében,
hogy az ágyrajárások, pincelakások, szoba-konyhás rémségek, barak-szükség
lakótelepek 70 év óta legnagyobb keresztjei a munkásságnak. Pedig nálunk
még aránylag emberibb volt a helyzet, ha összehasonlítjuk a közel egymillió
baraklakó francia munkássággal. Szétbontotta ugyanez a liberális kapitalizmus
a nemzetet is, osztálytársadalomra. A lakóhely közössége megszünt akkor,
amikor megszülettek a külvárosok, ahol Suhard biboros szellemes megállapí
tása szerínt úgy élnek együtt az emberek, mint a tetőn a cserepek, mínden
belső kapcsolat nélkül, merő egymásmellettiségben. Hogyan is fejlődhetett

volna ki a száz és százezer lakosú munkásnegyedekben a lakóhely közössége,
mikor a statisztika szerint a munkanélküliség és az esetleges jobb megélhetés
lehetősége évenként a lakosság közel kétharmadát mozgatta. A helybenmara
dák pedig vásárlásaikat, szórakozásukat a város szívében keresik, munkába
pedig esetleg többórás utazás árán járnak.

A negyedik rend kialakulása első pillanatától kezdve mint atomizált
tömeg jelentkezik. Ugyanakkor a liberális kapitalizmus anyagiassága a pol
gárság közösségi életét is felbontotta.

Ez a tömegember kifejlődésének történelmi útja. A negyedik rend fel
törése, mely legerősebben a szocializmusban mutatkozott és jóformán abban
szerveződött nem a tömegek lázadása, hanem az atomizált tömegember közös
ségben való visszatérésének vágya! A már sokat emlegetett Lassalle (azért
hivatkozunk rá, mert a negyedik rend előretörésének leggyakorlatibb harcosa
éppen a liberális kapitalizmus fénykorában) igy foglalta össze a munkásosztály
törekvését: "A munkásosztály erkölcsi eszméje az, hogy az erkölcsi rend
csak akkor jön létre, ha ezt az érdekek szolidaritása, a fejlődésben való közös-
ség és kölcsönösség kiegészíti".

A fogalmak tisztázása terén tehát az első lépés az, ha a "tömegek láza
dását" különválasztjuk a proletárság jogos harcától.
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6.

Hogy a tömegek lázadását még tisztább történelmi megvilágitásba he
lyezzük, foglalkoznunk kell a burzsoáziának azzal a fogalmával, ahogy azt
a mult század proletársága látta és amint Marx megfogalmazta. Mikor 1789
áprilisában Franciaországban a király azzal a szándékkal hívja össze a biro
dalmi rendeket, hogy ezúttal a harmadik rend egymaga ugyanannyi kép
viselőt küldjön, mint a nemesség és papság együttvéve, már akkor azt írja
egy éppen nem forradalmi lap: "Qui peut nous dire, si le despotisme' de la
bourgeoisie pas a la prétendue aristocratie des nobles?" "Ki tudja, vajjon a·
nemesség állitólagos uralmát nem váltja-e majd fel a burzsoázia önkény
uralma?"

Az egykorú lap sejtése beigazolódott. Természetesen vigyázni kell arra,
hogy a burzsoá fogalmát össze ne keverjük a magyar polgár szóval. A burzsoá
fogalma olyan társadalmi osztályt jelentett, mely vagyona - tőkéje - jog
eimén irányítani akarja az államot. Valóban ki is mutatható a vagyonos pol
gári rétegnek ez a hatalomra való törése. Emlékezzünk vissza csak a választó
jognak a vagyoni cenzussal való összefüggésére, vagy arra, hogyan keritette
hatalmába a sajtót szinte teljes egészében a mult század hatalomra törő bur
zsoáziája. Kevesen tudják azt az érdekes történelmi csemegét, hogy 1789
július 14-én a Bastille ostroma után a párisi községtanács rendeletet bocsátott
'ki, amelyakiadókat teszi felelőssé azért, ha olyan röpiratokat bocsátanak ki,
amelyeknek írói "sans existence connue"-megélhetés nélkül szükölködnek ...

A francia forradalomkor a még félöntudatban élő negyedik rend a polgári
jogokért küzdött. A győzelem után új zsarnoket kapott, rosszabbat az eddigi
nél. A burzsoázia önkényuralma fejlesztette ki az égbekiáltó bűnnek, a mun
kásság jogos bére elvonásának rendszerré tételével a modern idők rabszolga
ságát.

7.

Az eddig tárgyaltak megérlelik a kérdést: hol volt az Egyház il mult
században? Míért engedte, hogya sok rossz mellett bekövetkezzék a "nagy
botrány", a negyedik rendnek tömegaposztáziája? Miért nem szállott szembe
ét liberális tőke kiuzsorázásával, a mammonnak mínden fölé való emelésével.
Miért találta magát szemben a forradalmi proletárság elsősorban az Egyházzal
és miért vélhette azt, hogy az elnyomók legerősebb támasza a papi talár?

A kérdésre adott válasz - még ilyen csontvázszerüvé leegyszerüsítve
is - rávilágít a történelmi erőkben megnyilvánuló megdöbbentő démoni
vonások egyikére.

Mert mi történt? Nem kevesebb, mint az, hogy a burzsoázia önkény
uralma az Egyházat is igyekezett eltaposni. A francia felvilágosodás, az
encyclopedisták Voltaire-rel élükön kimondták a jelszót: taposd el agyalá··
zatost. Akaratukat világszerte igyekezett végrehajtani a burzsoá állam. A tör
ténelem tragikomíkuma, hogy a negyedik rend születésétől kezdve a bur
zsoáziának ezt a jelszavát egyszerüen örökölte. Átvette mint korszerűséget

az evilágiságot, a természetfelettinek ha nem is mindenkor teljes tagadását,
de minden esetben háttérbe szorítását, magánüggyé nyilvánítását. A vallást
nemcsak feleslegesnek, de károsnak is tartotta mint olyat, mely a túlvilági
kiegyenlítés csillogtatásával elvonja a figyelmet e világ bajairól és a szelíd
ség hangjaival kicsavarja a munkáskezekből a jogos fegyvert.

Elfogultság lenne azt állitani, hogy egyháziak nem követtek el hibákat,
De az tény, hogy nem a negyedik rend jogos emberi törekvései, hanem a val
lásról alkotott teljesen hibás felfogása ellen küzdöttek. Hogy mennyire a mun
ké.sság szociálís törekvése mellett állottak már a kezdet kezdetén is, bizo
nyítja, hegy Ketteler mainzi püspököt .Lassallenál is veszedelmesebb lázító
nak" tartották,
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Külön tanulmányt lehetne és kellene írni arról, mennyíre nem volt az
Egyház a liberális kapitalizmus barátja XIII. Leó pápa Rerum novarumának
megjelenéséig sem. A tanulmányban az is szerepelne, hogy igazságot hirdető

szava mennyire süket fülekre talált a burzsoáziánál ~ érthető okokból, és a
proletároknál - merőben érthetetlenül. Mert hogy a burzsoázia nem akartel
meghallani a "jaj a gazdagoknak" krisztusi szót, az irgalmasság testi cseleke
eletéről szóló tanítást, "a munkások jogos bérének elvonása: égbekiáltó bűn'

parancsét, az érthető, Az viszont alig magyarázható, hogy az istentelen és
anyagias elnyomásban szenvedő negyedik rend miért nem elsősorban az Evan
géliummal a kezében és a szegények mellé rendelt Egyházzal szövetségben
igykezett megharcolni nagy és jogos harcát. Persze lehetne érveket felhozni
ez á llitás mellett és ellene bőven, Ismét hangsúlyozzuk, hogy egyháziak is
követtek el olyan hibákat, ami ezt a történelmi tragikumot elősegitette. Hivő

szemmel azt is látjuk, hogy a Gondviselés nem cél és ok nélkül engedte, hogy
mindez igy történjen. Mégis meg kell állapítanunk, hogy a történelemnek ez
a ténye tragikus volt, tragikumát a mai nemzedék érzi a legjobban.

8.

A tragikum, aminek súlyát most érezzük igazán, az, hogy az Egyház
kezében volt kezdettől fogva a megoldás kulcsa, az a szintézis, amely talán
csak hosszú szenvedés után teljesedik majd be. A törnegek lázadásának kér
dése ugyanis szorosan összefügg a ma nagy vitájával, mely magáról az em
berről szól. Ez a vita lassan két kristályosodási pontot, két ellensarkot alakí
tott ki: az egyéni értéket mindenképpen védeni akaró individualista és a
kbzösség jogát előtérbe helyező kollektivista felfogást.

A két ellenpóluson állók sehogysem értik meg egymást. Az individualis
ták a tömegek lázadásán keseregnek. Az egyéniséget féltik a közösségtől,

attól remegnek, hogya kollektivum elhomályosítja az egyéni világos értelmet
és a reziduum marad csak a helyén. Sitwell Osbert "Hármas fuga" eim'[
elbeszélésében azon fantáziál, hogy néhány évtized mulva annyira elhomá
lyosul az egyéniség, hogy legfeljebb három embernek lesz egy lelke. Az ötlet
komikus és groteszk, de mélységbe világit. Az individualizmusnak abba él

mélységébe, ahol a "der Einzige und sein Eigentum" makacs gondolata lapul.
Az Egyház hét szentséget ismert kezdettől fogva, az individualista csak a nvol-
cadikat: a magántulajdon szentségét. .

Letagadhatatlan, van az individualista felfogásban logika és sok érték.
Logikus abban, hogy az embert mint önálló világot nézi, külön, önálló jog
körrel, egyéni céllal. Érték benne, hogy az embert egyéni képességei kifejté
sére ösztönzi és teret enged azoknak.

Veszedelmes viszont az az okoskodása, mely a közösséget csak úgy látja,
mint az egyesek merő összegét, mely csak azért alakult, hogy az egyesek
jogait, igényeit, érdekeit hatásosabban védje. Az egyénhez és tulajdonjogához
kelJ igazodni minden egyéb értéknek és törekvésnek, állami és közösségi ala
kulásriak és akarásnak.

Az individualista emberről vallott felfogása fényében látja a közösség
születését is. Hallgatag szerződés (Hobbes, Rousseau contrat social-ja) köti
meg és tartja össze a közösséget. az egyes a közösség javára csak arról a leg
kevesebbről mond le - jogaiból. érdekeiből és igényeiből -, mely nélkül az
emberek együttléte mindenki harca lenne mindenki ellen.

Az individualizmus végiggondolása anarchiához vezet. Mert ha csak szük
ség és észszerűség szűlte a közösséget. úgy az ideális állapot az lenne, ha
egyszer elérkeznénk a főség-nélküliség (vagyis an-archia). állapotába, ahol
mindenki egyénisége öntörvényeit érvényesítheti és nincs többé szükség a tör
vény tilalmaira és kényszerére.
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Az ellenpólus a kollektivista, ki igazának rendíthetetlen tudatában állítja,
hogy minden individualista okoskodás csak többé vagy kevésbbé leplezett
önzés. Mit sem ér az olyan kultúra, mely más emberek verejtékéből táplál
kozik. A burzsoá kultúra csak olyan volt, mint a vízre öntött petróleum:
vékony, csillogó, szines réteg, aminek azonban a víz nagy tömegeihez semmi
köze nem volt, hacsak az nem, hogy a hátán ringatódzott. Igazi kultúra csak
az lehet, mely az egész népé, az egész közösségé,

A kollektivista hítvallása az, hogy a közösség az első, a maradandó
érták. Az egyesek születnek és meghalnak, de a közösség marad. Az egyesek
kötelessége a közösséget gyarapítani, a közösség javát teljes odaadással szol
gálni, szinte felolvadni ebben a szolgálatban. Onmagát is gyarapítja ezzel,
hiszen mindenki egyenlő mártékben részesül a közösség javában. Igy a közös
ség állandóan gazdagodik, az emberiség léte pedig fejlődik, mert hiszen egyre
gazdagabb és gazdagabb közösségbe születnek az egyesek.

Ebben a hitvallásban lehetetlen fel nem fedezni a krisztusi gondolatot.
Ugyanakkor hiányzik belőle valami, ami nélkül keresztülvihetetlen. A kol
lektiv gondolat értelmet az egyesek egyre javuló életszínvonalától nyer. Azért
értelmes, mert mindenkinek jobb életet tud biztosítan i. Ki-ki megtalálja benne
egyéni számítását is. A kollektív felfogás mikor azzal az igénnyel lép fel, hogy
az emberek elfogadják és megvalósítsák, kinek-kinek egyéni érdekére hivat
kozik. Ez pedig már individualizmus, csak észszerűbben fogalmazva. A cézár
hoz appellál és a cézár elé kerül: az egyéni érdekre, földi jobb sorsra hivat
kozik, éppen ezért nem tudja kielégítő élielmét adni az áldozatnak, ami nélkül
célját el nem éri. Egy emberöltővel ezelőtt hangzottak el e magasztos szavak
a munkússághoz: "Ennek a hivatásnak nagy világtörténelmi tisztessége szük
ségképpen lefoglalja minden gondolatunkat. Nem illenek hozzátok sem az
elnyomottak fogyatkozásai, sem a léhák hívságos mulatozásai, sőt még a
jelent éktelen emberek játszi könnyelmüségei sem. Ti vagytok az a szikla,
melyen a mi korunk temploma felépül". A negyedik rend diadalra juttatása
óriási egyéni áldozatokat követel. Honnan veszí a kollektivista azt az erőt,

ami ehhez szükséges? A jövő megragadó képei inkább elkeserítík a jelen
clnvornatúsában sínylődőt.

9.

Mielőtt él szintézis ismertetését megkezdenők, rá kell mutatnunk arra,
hogy az individualizmus és kollektívizmus vitája tulajdonképpen mindig meddő

marad. Két olyan igaz áll egymással szemben, melyek közül egyik sem az igaz
ság. Mind a kettőnek egy a gyökere, az a makacsság, hogy az 'embert csak
mint földi lényt hajlandók figyelembe venni, vagyis minden vágyával, törek
vésével, kielégíthetetlenségével bezárják a rövid és bizonytalan földi lét kere
teibe. Ezzel menthetetlenül még jobban felszabadít ják az egyéni önzést, ez
válik általános maximává, melyet legfeljebb a sunyi számítás korlátoz, való
jában él közösség millió és millió egyéni akarásnak, élvezni akarásnak, törte
tésnek halmaza. Ezért a közösségi élet állandóan felboruini készülő ingatag
alkotmány - különösen ha nemzetközi viszonylatbari nézzük, már pedig min
denkinek be kell látni, hogya nacionalizmus a mult értelmében elavult ment
hetetlenül -- és kihívja a centralizmust, abszolutizmust, terrort és így éppen
azt öli meg, amit szolgálni akar, az egyesek földi boldogságát.

Bizonyára vannak olyanok, akik az önzetlenségnek hősei, akik minden
ellenszolgált al ás nélkül hajlandók és tudnak embertársaik, illetőleg a közösség
érdekében élni és meghalni. De a nagy tömeg a történelem bizonysága szerint
erre nem képes. Menthetetlenül a tömegmódszerekhez kell folyamodni, esz
közül kell felhasználni a tömegpropagandát. hogy a világosan látók céljaikat
elérjék. Igy az ember helytelen szemlélete menthetetlenül a tömegjelenségek
csuszamlós talajára viszi a világot.
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10.

A szintézis az ember helyes szemlélete, melyet ma nagyobb sikerrel
hangoztathatunk, mint pl. 150 évvel ezelőtt, mert másfél évszázad keserű

tapasztalata bizonyitja az Egyház alapvető igazát. Katolikus felfogás szerint az
ember Isten képmására teremtett örök-boldogságra hivatott személyiség. Hiva
tottságában gyökeredzik emberméltósága és célja is, mely nem egyéb, mint
Istentől kapott képességei kibontásával elérni örök boldogságát. Az emberi
lét földi léten és halálon túl örök befogadás, tágulás a végtelen felé. Nem
önmagába visszatérő görbe, mely születik, eléri csúcspontját s azután vissza
hanyatlik, hanem az örökkévalóságba szökő végnélküli emelkedés.

Az ember a kezdet kezdetén bűnével elvesztette a teremtésben kapott
ajándékokat, aminek a földi létben az értelem homályossága és akaratának
rosszra hajlása lett az eredménye. A megváltás műve nemcsak természet
felettiekben nyujt segítséget, hanem a földi élet nyomorúságát is enyhíti.
Krisztus tanításának világossága, a kegyelmek ereje javitja az értelem homá
Ilyosságát és akarat rosszra hajlását. Krisztus parancsainak megtartása nem
csak az örök élet záloga, de egyben a lehető legboldogabb földi lété is.

Az ember ilyen helyes szemlélete. magában foglalja az individualizmust
és kollektívizmust, az elitet és a tömeget. Individualista ez a szemlélet, mert
hiszen minden egyes embernek öncélt, még hozzá örök célt ad. Mondhatnánk
minden individualistánál szélsőségesebben individualista, Ugyanakkor kollek
tívísta is, mert azt tanítja, hogy csakis mások szolgálatán keresztül érheti el
az egyes örök célját. "Mikor pedig eljő az ember fia az ő fölségében és
dicsőségében és vele mind az angyalok: akkor ő fölségének királyi székébe
ül; és összegyüjtenek eléje minden nemzetet és elválasztja őket egymástól,
mint a pásztor elválasztja a juhokat a bakoktól. És a juhokat jobbjára állitj a,
a bakokat pedig balkéz felől. Akkor majd így szól a király azoknak, kik jobbja
felől lesznek: Jöjjetek, Atyámnak áldottai! bírjátok a világ kezdetétől nektek
készített országot. Mert éheztem és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom
adtatok; jövevény voltam és befogadtatok, mezitelen voltam és befödöztetek;
beteg voltam és meglátogattatok engem... Akkor felelnek majd az igazak,
mondván: Uram, mikor láttunk téged éhezni és tápláltunk téged.. És felelvén
a király mondja majd nekik: Bizony mondom nektek, amit egynek ezen leg
kisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. Akkor majd így
szol azoknak is, akik. balfelől lesznek: Távozzatok tőlem átkozottak ... Mert
éheztem és ennem nem adtatok, szomjúhoztam és nem adtatok nekem italt.
. .. Akkor felelnek majd neki azok is, mondván: Uram! míkor láttunk téged
éhezni vagy szomjúhozni, jövevényül vagy mezítelenül, betegen vagy töm
löcben és nem szolgáltunk neked? Akkor majd megfelelek nekik mondván:
Bizony mondom nektek: amit nem cselekedtetek egynek e kicsinyek közül,
nekem sem cselekedtetétek."

Nem a legszélsőségsebb kollektivizmus-e az, mely az ént ennyire aláveti
mások szolgálatának?

11.

Az ember krisztusi szemlélete nem társadalmi, gazdasági vagy politikai
program. Alapelv, melyben megbékélhetnek a ma egymással harcoló tábor
világnézetei. Az "új humanizmus" csak ezen épülhet fel, ezen épülhet vissza
az atomizált közösségi élet a maga tisztaságában.

A "maga tisztaságában" jelenti a családi, hivatásbeli, vallási, lakóhely
szerinti közösségek ismét valóságos közösségi élettel való megtöltését, a nem
zeti közösséget pedig olyan formában, me ly kizár minden sovinizmust és más
nemzeteket elnyomni akaró imperialista törekvéseket. Ez az útja annak, hogy
megszünjön a "tömegek lázadásának" félelme és a- negyedik rend megtalálja
helyét a teljes emberi kultúrában.
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Megnyugodhat-e ebben a kollektivista? A legtermészetesebb, hiszen a
munkásmozgalmaknak kezdettől fogva tulajdonképpen ez volt a célja. Küz
dött az embertelen lakásviszonyok ellen, a szakszervezetek szabadságáért,
állandó munkástömbők,kialakulásáért stb. Tény az, hogy a régi lebontásában
nem egyszer túlment a célon és alapfalakat döngetett. Ma már túl vannak ezen.
A mult század divatos eszméi hatására például annyira határozottan állott. a
nemi "felszabadítás" oldalára, amilyen határozott hangokat hallat most a csa
ládi élet jelentőségéről és szilárdításának szükségességéről. Az üzemek belső

életének szervezése (üzemi bizottságok), a nagyvárosokban a háztömbök egy
ségbe foglalása nem más, mint törekvés a természetes közösségek visszaállí
tására. A vallási közösségekkel is javulóban van viszonyuk, bár-ra "vallás
magánügy" tévedésének felszámolásáig sok időnek kell még eltelni.

A helyzet tehát ebből a szempontból reményteljes. Természetesen el nem
hallgathatjuk, hogy a döntő lépés, az ember krisztusi szemlélete még nem
törént meg, tehát még mindig fennáll a veszélye annak, hogy a közösségek
eszközök maradnak csupán az erős központi hatalom kezében, mint ahogy
állandóan kisért a veszélye annak is, hogy magát az emberi személyt használ-
ják fel eszközül. •

Az individualistának többről kell lemondani, arról a szemléletről, hogy
az ember önmagáért van. A csak saját magáért dolgozás, az egyéni haszonra
mindenáron törő erőszak természetszerűen ismét és ismét kiváltja a tömegek
lázadását. Az "új humanizmus", az emberek mind szorosabb egymásrautaltsága
nem tűr "splendid isolation't-t, A tömeg fölött elnéző, egyéniségének és bank
betétjének várába gőgösen elzárkózó krisztustalan ember mindenképpen el fog
tűnni.

Ugyanakkor az elit magasbatörő lendülete nemcsak megmarad, de célt
és értelmet nyer. A kínnal szerzett, aggodalomrnal őrzött és fájdalommal vesz
tett kétes értékű materiális javak hajszolása helyett az Isten- és emberszolgá
lat értelmes célja inkább betölti azok lelkét, akik több és különb képességet
nyertek embertársai.knál.

Az Egyháznak nem az a feladata, hogy a most vajudó világ kereteit
megalkossa. Valamikor, a barbárság idején erre is szükség volt, mert a derengő

értelmű, gyermekkorát élő európai ember önmaga erre képtelen lett volna.
A ma embere maga akarja megteremteni földi életformáit. A mult században
felépült gazdasági, társadalmi, politikai kereteket szétfeszítette az élet Hogy
milyen lesz az új, azt nem tudjuk. De bármit is építhet az ember, ha nem a
krisztusi emberszemléletre építi - homok az alapja. Az Egyház és minden
katolikus feladata az, hogy alapot adjon és a kereteket megtöltse szellemmel.

GYERMEKEIMHEZ

Kicsinyeim, kik pille-lélekkel az Úr berkében alusztok,
mikor nyíltok már az aszfaltos világba?
mikor nő már madártoll-hajatok töltőtoll-edzett ujjaim közé?
a rétek habja puha talpatokra vár
zöld szájában sárga virággal!
Olyan a gyermekláncfű foltja rajta,
mint a budai fasor gesztenyefalombja közül kigömbölyödő sárga villamosok.
Ébresztéstekre sárga virág és sárga villamos,
tisztelgő altiszt s fénylő bogárka csönget!

Nem ébreszt még: verejtékével simítja elétek a földet
s altatót dúdol édesapátok.

42*

Kerényi Grácia
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Takáts Gyula

JANUS PANNONI.US
1434-1472.

A magyar irodalomtörténet Balassi Bálint és Zrínyi Miklós előtt, az
ismert és ismeretlen szerzőjű himnuszok költőiri kívül, csak Janus Pannoniust,
családi nevén Csezmiczei Jánost tartja számon, mint jelentős lirikust. Öt is
inkább a tudomány művelői, akik szellem- és művelődés történettel foglalkoznak.
Irodalmi közvéleményünk alig tud róla egyebet, mint azt, hogy a XV. század
ban élt, verseit latinul írta és Mátyás reneszánsz udvarának egyik humanistája
volt. Néhány lexikális sor hallomásból, vagy esetleg a volt pécsi Janus Panno
nius Társaság folyóiratából. Műveit nem olvasták, hiszen e klasszikus epigram
máknak és elégiáknak szépségét a latin szöveg úgy takarta, mint a gyöngyöt
a kagyló héja, Ez természetes is, mert a latinos műveltség hanyatlásával együtt
homályosult Janus költői dicsősége is. Századokkal ezelőtt sem volt könnyű

olvasmány. Még a latinban és görögben otthonosaknak is magvas feladat volt
a poeta doctus "szeráfi férfiú" műve. Gondoljunk csak Berzsenyi mitológiai
képeire, melyek a legazúrabb-tisztaságú költeményeinek élvezését is oly sok
szor elgondolkoztató emlékezéssel zavarják meg. Ez áll Janus Pannoniusra is,
de még se legyünk igazságtalanok hozzá és nézzük a kor szemével, amikor
mindez természetes volt. Képzettsége ma is tiszteletet parancsol az olvasóra,
különösen akkor, ha tudjuk azt, hogy mindez egy Ferrarában tanuló, alig 13-20
éves csodagyermek szellemének versekkel játszó villogása. Egy "hegyelltúli"
magyar ácsmester fiáé, akinek emlékező tehetségét a kortárs Battista The
mistoklesszel, Theodektessel, Kineassal és Crassusszal hasonlítja össze, és akit
édesanyja, az esztergomi érsek húga, szinte a magyar népdal soraiba illőn

fonással-szövéssel keresett pénzecskéjéből "nehezen tartott" és iskoláztatott.
Ennél a pontnál kinálkozik alkalom arra, hogy Huszti József Janus lírájára
vonatkozó fejtegetéseit helyesbítsük. Mindezt azért így elöljáróban, hogy már
jó előre eloszlassuk azt az értékcsökkentő hiedelmet, mely Huszti szerint is
költőnk műveiben "az élet és költészet között szakadékot" lát. Ugyancsak ő

szerenesésnek tartja Hegedüs István kifejezését is, "hogy Janus a természet
üde forrása helyett a visszaemlékezés benyomásaiból merített". Az a költő,

akinek szívéhez az anya oly közel áll és aki nem egy meghitt elégiában örö
kíti meg gyermeki szeretetét, annál bizony "az élet és költészet között" nem
lehet oly nagy ür. Vegyük csak elő Csorba Győző fordításában a "Gyászdal
anyjának, "Borbálának halálára" című elégiáját. Soraiból szinte a józsefattilai
mama-vonzalom kétségbeesett ragaszkodását érezzük.

Én téged, bár hatvankét év útja mögötted,
lelkem-anyám sirván tán ne sirassalak el?

Termékeny méhed hordott, mint magzatot engem,
mígnem a hold tízszer körbefutott körein.

Tán a nehéz vajudás kárt is tesz gyönge hasadban,
hogyha Junó akkor nem siet ágyad elé.

Aztán csöpp fiadat bolyhos pólyákba csavartad,
számhoz nyomkodván édes-erős kebeled.

Meg-megöleltél, ajnároztál, míntha egyetlen
lennék, nyájas öled mélye becézve dugott.

Ó, nem irigységből! de habár még két fiad is volt,
jobban kedveltél engemet egymagamat.

Jel van a gyermekben? jósképesség az anyákban?
vagy késő sarjat több. szeretet melegít?
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Majd amikor biztosabbá lett lábam a földön
s nyelvem a selypítést elhagyogatta, legott

iskola-mesterhez küldtél a nemes tudományra,
hogy ne mulasztgassam tétlen a napjaimat.

És ami hasznot a gyapjúból húztál s aszövésből,
mind a te kis tanulód kapta a díjaira.

Minden sorából az élet, a szeretet és épp a Huszti által hiányolt "egész ember"
beszél: - "Vedd, vedd, édesanyám, fájdalmam bús jeleit! ..." Mindezt rövi
den csak azért vettem előre, hogy ezzel az idézettel is eloszlassam . azt az
érzést az olvasóban, mintha Janus Pannonius valóban egy retorizáló, hidegen
csillogó, tudósoknak való olvasmány lenne. Ellenkezőleg, a magyar irodalom
első olyan lirikusával állunk szemben, akinek regényes pályafutása, Európá
ban visszhangzó sikere, verseinek gazdag szépsége méltán kelthet mindenki
ben csodálatot. De vegyük sorjára életét és verseit. Az idézett elégia így em
lékezik meg "inaséveiről", melyeket Itáliában költött, hogy a költői babért
és a tudomány doktorsüvegét elnyerje.

Igy történt, hogy olasz tájakra kerültem a bátyád
pénzén: művelném arra tovább magamat.

Épp tizenegy évig járkáltam szerte Velence
környékén, s bátyád állta, akármibe jött.

Ö, ezalatt mennyit vágyhattál, kedves, utánam,
mennyi öröm, féltés törte szegény szívedet.

Azóta is kevés magyar költő dicsekedhetett ilyen neveléssel, gazdag tudás
sal és élményekben fürdő dús élettel, mint ez a szlavóniai születésű, Bonfini
szavai szerint "rendkívüli gyermek". Hét évet töltött Ferrarában. "A szorgalom
hérosza", mindent magába szív, ami a mesterséghez tartozik. Tanul, fordít,
elégiákat és epigrammákat ír, irodalmi barátságot köt minden jelentős olasz
humanistával, költővel. A humanista Babits és az irodalomszervező Kazínczy
munkakedve és kitartó cétudatossága ég benne. Verseit kézről-kézre adják.
Világi és egyházi fejedelmek lelkesednek érte. A "hegyentúli", római földre
sereglett cseh, lengyel, német, angol, spanyol és görög ifjak közül egy sem
dicsekedhet olyan sikerekkel, mint Janus, az első magyar lirikus. Epigrammái
nak hegyes villámain mulatnak, erotikus versei szájról-szájra járnak és az
elégiákban felhalmozott tudása lenyűgözi az olaszokat. Petőfit, Tompát és
Kerényit megelőzve költői versenyre hívja Tito Vespasiano Strozzát. "A ná
polyi király megbízásából a császár előtt" - Huszti kutatásai szerint - "ő ad
hangot Itália békevágyának". Medici Cosimóval barátkozik. A páduai egyetem
(ahol négy évet töltött és a kánonjog doktora lett) Velencébe küldte a doge
elé, mint az egyetem követségének egyik tagját. Huszonnégy éves és már
mögötte van a csodagyermek minden külföldi sikere és az ifjú korai tekin
télye. Igy állit be "violaszín köpenyében" a híres firenzei könyvkereskedőhöz,

Vespasianóhoz, hogy hazautazása előtt könyvekkel megrakodva térjen vissza
a magyar pusztába.

A siker követte. Am mig Itáliában a Múzsák babérja ragyogta körül,
addig itthon a hatalom és hivatali emelkedés kétes fényei övezik. "Búcsú
Váradtól" c. remek elégiája mintegy hattyúdal egyidőre a költészettől.

Huszonöt éves és már pécsi püspök. A királyné kancellárja, szlavón bán
(mint később Zrínyi). a király tolla és nem egyszer, a követek előtt, a király
szája is. Versek helyett okleveleket javít, Plotinos és az Odyssea fordítása
helyett, melyre egyre készült, diplomáciai leveleket stilizál és a Hunyadi éposz
helyett a Firenze-küldötte oroszlánokat köszöni meg Mátyás nevében a signo
riának. Tragikus szárnyalás a pályája. Bukolikus verselő nyugalomra vágyott
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és az udvar fortyogó aranyába cseppent. Valamikor a Múzsák és Vitéz János
pártfogoltja volt és most ő lett a. mecénás. Gyermekfejjel költői sikerekért
küzdött Itáliában és mosta huszonnyolc éves ifjútól maga Firenze és Velence,
a Levánte ura, kéri ügyeinek sikeres elintézéset a budai udvarnál. Panasz
kodik, elégedetlen es közben egyre emelkedik. Szinte eRY udvari lovagregény
hőse lesz. Diszes pajzsot kap ajándékba s ő öngúnnyal dárdát kér könyv és
toll helyett. Közben elveszti szeretett anyját és a halál angyala őt magát is
megérinti. A tüdőbaj erőt vesz szervezetén. A királytól sarkallva, emlékeitől

kísértve 1465·ben újra Olaszországba megy, de nem úgy mint réRen. Zsenge
dicsőségének idézése adhatott szárnyat az úthoz, de keserű lehetett ez az
utazás. Már nem az újra viszontlátott költőnek szóló fogadtatés ez, hanem
a király követének kijáró köteles tisztelet Velencében, Firenzében és a pápa
előtt. Pedig azt, ami Petrarcának csak ügyes diplomáciával sikerült, azt is el
érte már. Ő volt az első és utolsó költővé-koronázottmagyar poéta (1461). és
mégis, most csak diplomáciai fondorlatok szüneteiben ér rá a könyvvásár
lásra s pénzügyi alkudozások árnyékában fogadni a régi barátok már hízelkedő"

hangú kedveskedését. A király diplomatája elsősorban és csak azután d XV.
századi Kazinczy, aki nem a pusztában, de az európai műveltség forrása körül
szervezte .~s öregbítette a magyar művelődés ügyét. HORY is tehetett volna
máskép. Otthon Kosztolányi Györgyön (Kosztolányi Dezső egvík őse) kívül
csaknem egyetlen irodalmár volt. Útjáról közel 80.000 aranydukáttal, gazdag
könyvtáranyaggal és Mátyás keleti terveinek erősítésére eRY török herceg
gel lovagol vissza Rómából Budára. A római út után visszavonult Pécsre.
Emlékeitől s a mulasztott időtől sarkallva, könyvtárában az irodalomnak él.
Betegsége is sürgeti,

Most pedig színes életrajza után térjünk vissza Janus Pannonius lírájá
hoz. Minden értekezésnél fényesebb bizonyíték, ha magukat a verseket idéz
zük. Vegyük csak elő Csorba Győző fordításában a 208 soros elégiát, az "Ar
vízről". Egy ilyen hosszabblélegzetű költemény a legalkalmasabb arra, hogy
költőjének minden erejét megismerjük és áttekinthessük egész lírai művét.

Egy nemzeti irodalom kezdő korszakában, ha böngészünk, a mai olvasó ön
kénytelenül is bizonyos naív és primitiv hangra állítja be magát, És íme,
milyen hangütéasel kezdi ez a XV. századi költő:

Honnan ez a bő víz a felhőkben, felhők a magasban?
Volt e ilyen dúsan-nedves a dél szele már?

Máskor ivott e olyan habzsolva a tarka szivárvány?
VaRY tán rejtekúton szállt föl a tengeri hab?

ERyszeriben eloszlat minden kétséget és tartózkodó bizalmatlanságot a: vers.
A téma magával emeli olvasójának lelkét és képzeletét. Es, ha még maradna
kétsége és a modern hangot a fordító stílizálásának tulajdonitaná. vegye elő

a latin eredetit és győzze meg az, hogy a fordító csak hűséges, becsületes tol
mácsolója volt e XV. századi költő szavainak. A vers a továbbiakban, mint az
árvíz árad szét és magába ölelí.a mesterségbeli tudás, a képzelet. a megjelenítő

erő és hangulatvarázsolés. egyszóval d- költői erények összességét:

S már a rengeteg erdőknek csak a csúcsai állnak
szárazon, és szilajul verdesi zöldjük az ár.

Fölmenekült a hegyek tetejére a vad s a madár, de
talpuk alá csap a hab, hajtja, riasztja tovább.

Hal megy az emlősök vackába, a zord-agyarú kan
barlangjába sötét tinhal úszik nehezen.

Körbe-tekergő kígyó nyugszik a zugban, ahol még
nem régen bundás, nagyfülű nyúl remegett.
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Rák ül rókaverembe. hol eddig a szárnyasok éltek,
s költöttek, most ott tojnak a vízi lakók.

Ez mind semmi! De sorsa miatt vacogó sereg embert
nyájjal, akollal vísz messze a nedves özön.

Kis falu volt? Mocsaras táj most, a hegyekbe bolyongó
pórok a mélybe-merült bérc-csúcsokat keresik.

Vajjon ezek után is állíthatjuk-e, hogy Janus költészete az epígrammákat ki
véve, csak retorizáló versírás, mint Huszti állítja? Kell ennél szebb és érdeke
sebb költői leirás? Sőt, mi több, élettel telibb, amit szintén hiányolt? Mivé fosz
lik ezután Hegedüs "szerencsés kifejezése, hogv a természet üde forrása helyett
a visszaemlékezés benyomásaiból merített", Értsük bármint a "természetet",
akár a költő természetére, akár Petőfi "dicső természetére", én mindenütt élet
től duzzadó erővel érzem Janus verseiben, akármelyik költeményét nézem is.

.Sehol sem találok papírízű világot, de mindenütt ~azda~ földfelé-forduló, vérbő

reneszánszot. (Szelek versenye, Panasz a holdra, Nyavalyáiról panaszkodik,
A kan és a szarvas stb.) _

A következő soroknál képzeletünkben megjelenik a vadvizes, áradások
szaggatta XV. századi alföld, Petőfi Tiszája és Szeged pusztulása.

Már ét Száva, a Dráva, Maros, sőt még a Tiszánk is
és aDunánk, mely a föld északi főfolyama,

ámbár éppen elég köz van köztük. valamennyi
e~ybeszakadt és most e~y-közös ágyba folyik.

Azt sem látni, hol is volt egyszer domb, falu, fák, csak
tengertTátní, amely vízbe takarja nyomuk.

E képzeleti költemény aztán sodrával szétterül az egész földkerekségre
és alkalmat nyit költőjének a f-antázia, földrajzi, természetrajzi és a "kétes
értékű" mitológiai tudás szabad csillogtatására. Szinte az egész emberiség ful
ladozik már árjában, s ugyanakkor vele együtt' szélesül ki a költemény ~on
dolati mélysége. A világ' és az emberiség kezdete, sorsa bukdácsol, mint alakuló,
majd emelkedő és süllyedő sziget az ős-káosz árjában:

Hát igazat mondtak hajdanta a bölcsek: az embert
tűz és víz gyakran veszti el, ám valahány

romlás, annyi teremtődés, minden megújul. mint
Főnix, melynek a sír életet ad s a halál

hozza világra, kinek születés a por és az utolsó
napja megint első. S tudja e bárki: ugyan

hányadik is lehet itt ez a mosti világ, s ezután még
hány lesz és hány volt ennekelőtte maig.

Menj, csak menj, kit a talmi dicsőség vázva von, és csak
csaljon örök hírnév csábjal Hiába: neved

békén, vagv harcon született, nem fo~ja elérni
úgysem az új kort, és senki se tud, ne reméld

többet rólad, mint amit ismer e mostani korszak
arról, melyben a nap nem sugarázta tüzét.

A "Vanitatum vanitas" sorai első poétánktól, melyeket korunk, az atom
kor ~yermeke érthet meg a le~könnyebben. E sorokat a mítológia, mint meg
nyugtató, színes füzér öleli át. Poézisével beragyogja a verset. Hogv nem min
dig érthető ez a csodálatos meseszőnvegr Ám, aki nem kívánesi arra, hogv a
"nevek bokrának megette" mi lappang és nem érdekli a földönjáró héroszok,
és embertermészetű görö~ istenek szép históriái, ne nézzen utána e "meséknek":
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akkor sem marad több kétség, izgató sejtés a szívében, mintha a modern szür
reálisták verseit olvassa. vagy absztrakt képeket néz. Vagy nem így állunk-e
szemben Vörösmarty magyar mítológiájával? És mégis gyönyörködünk hexa
métereinek és nyelvének színes pompájában.

Ami pedig az életét illeti, megírta azt ís Janus. Itt találóbb Huszti hason
lata, amikor Reviczkyt említi. Azonban Revíczky "számlálgatom, találgatom"
soraí szentimentálisabbak, míg Janus betegségéből fakadó lírája sokkal reáli
sabb. A lirai realizmus, ha szabad ezt mondanom, nála jelentkezik először.

Szúros dárda-hegyek szaggatják-tépik a bordám.
véres nyál buggyan bőven a számon elő.

Ehhez járul még, hogy alig lélegzik a mellem,
s közben a sorvasztó láz se hagy el ...

Nem könyörög. Előre lehet érezni annak a lelkiállapotnak a motívumait
e sorokból, melyek később a Mátyás elleni összeesküvést a minden-mindegy
makacsságával szervezi egész a Zágráb-melletti Medvevárban történt haláláig.

Mért vergödjem ihol, vegyetek magatokhoz az égbe,
ó, ha a földi panaszt hallja az isteni fül.

Ily nyomorúságban Krőzus birodalma se kéne,
ily nyomorúságban isteni trón se igéz.

Jól esnének-e tán durván kínpadra feszítve
dús lakomák, vagy akár mézes-ízű italok?

E sorok szavaiba csak be kell helyettesíteni, ha szabad ilyen gondolatot
realizálni, a költő-fejedelem gazdagságát a Krőzus szó helyett és a királyi trónt
az isteni trón helyébe. Mindenesetre közrejátszott ennél a szerepénél Mátyás
önkénye is. Janus menekülésében van valami a szabad, felvilágosodott lélek
irtózásából. A klíma fojtotta testileg és lelkileg egyaránt. Vagy mondjuk így,
vágyott Itália és a költőtársak után. Sok volt a megalázó dicsőség és erős

a tizenegy év emléke.
Ami még az életét illeti, hátra lennének epigrammái. Ezek, akárcsak

Vörösmarty epigramma-költészete, külön fejezetet érdemelnének. Itt is Husztít
kell idézni: "Néha, úgy látszik, mintha Janus minden élményalap nélkül, mint
egy a levegőben puffantana el egy ötletet". Aki ismeri az epigramma termé
szetét és születésének az alkalmi tárgyhoz, személyhez. érzéshez, vagy köz
viszonyokhoz való kényszerü kapcsolatát, az ilyent fel sem tételezhet. Legyenek
ezek az epigrammák akár erotikus vonatkozású, akár személyre, közállapotra
lőtt mérges nyilak, azok mögött mindig megvan az "élmény-csira". Kár hístó
riai alapon, vagy filológiával oknyomozni a hitelességet.

Röviden és vázlatosan talán sikerült leírnom azt, amít éreztem Janus
Pannonius verseinek olvasgatása, vagy fordítása közben. Mindez igen cse
kély megismeréséhez. Anyaga óriási, de hamarosan elkészül egy kétnyelvű

kiadás, mely felidézi szellemét és ragyogó költői tehetségét. Mindez Kardos
Tibor érdeme, aki itthon és Janus Rómájában maga köré gyŰjtötte és szak
tudásával segítette a fordítók munkáját, A magyar irodalom végre magyarul
ismeri meg azt a költöt, akit egy holt nyelv eddig elzárt azoktól, akikhez
elsősorban tartozott.
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SZEMELVÉNYEK JANUS PANNONIUS VERSEIBÖL
Takáts Gyula fordításai.

EGY ROSSZ KöLTőRE

Míg te dalolsz. Gryllus, hallgatnak a tücskök a pusztán.
Bár berekedne a szád, s zengne a pusztaí dal.

A KIKöZöSITETTRE

Tiltja az Egyház, hogy veled érintkezzen a hívő.

Senki se jár veled és tiltja az asztalod is.
Márkusom, hát ide hallgass, hogyha parancs kötelezne,

akkor is elfutnék asztalod s arcod elől.

F'ARKASRA, A HAMlSKODóRA

Jól emlékszem e, ílykép szólt a görög szava egykor:
Mást hordoz Leucon, s mást Leucon szamara.

Farkasom! Ejjhát, minthacsak illene rád is e mondás,
mert az eszed mást hord, mint ami nyelveden ül.

BIRKASRA

Nincsen olyan föld? És a fejetlen faj, mese lenne?
Nézz Birkásra, legott sziklaszilárd a hited,

mert feje oly pici, hogy már megközelíti a nullát,
s képzeld hozzá még, semmibe nulla az ész.

SZA MAR-BESZ ALLó

Ó, utazók, rakjátok e helyt le a terheteket, mert
ím az írás biztat: - Itt a szamár-pihenő.

LőHINCHEZ

Lőrinc, félsz a haláltól? Lőrinc hasztalanul félsz.
Nem ment sem Platon, sem Epikur igaza.

GALEOTTOHOZ

Mily szeretet fűz hozzád? Válaszolom, ím Galeottóm:
Bár ifjabb vagyok én, halni előbb akarok.

HóMA

Phrygia üszkeiből. nézd, mennyre ívelt a mi Rómánk,
mint húnyt hamvaiból, napba repült a madár.

Ám, míg a Főnix újraszületve is akkora, mint volt,
nézd, Ilvon lángján szétfeszül újra egünk.
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POLYCARPHOZ

Hála, szerencsésen hazatértél déli utadról.
Légy üdvöz, kit az é~ oly kegyesen segített,

Ám még kedvesb lenne, ha házarn utadba keritnéd,
s nem fárasztana el téged e csepp utazás.

0, ha ölelve egész nap leshetném szavaidból
hosszú utadról a hírt s cifra kalandjaidat.

Hogy s mint mennek a dolgok szép Ausonta földjén?
Városok? Emberek? ts, minden amit te akarsz.

Hogyha a csalfa remény nem csalja a vágyamat, akkor
véled. egész Rómánk tér a szívemre megint.

A HAJóKÁZó YINCÉRöL

Megbámulva Velencét, mit sem sejtve viharról,
Vince lovag büszkén ím a hajóra felült.

ts miután agya forgott s gyomra gyakorta kiloccsant,
s nagy, puha hájait is kékre zötyölte a fa,

így szólt, nyögve a parton: Többet sem cipel íly dög,
melynek a kantárját pont a farára kötik.

SEVERU~RA

Pompás mód bizonyítja íme könyved,
mint vessük meg a hírnév csalfa fényit.
Ám jól van, de ha pajtás, a dicsőség

oly hitvány, ahgyan bizonygatod, hát
mint történt, 'hogy a laptetőn neveddel
harsog a mínium festék lobogva.

A SZöLöRöL

Nemcsak eszik, de iszik, szőlőt ki szemezget a töröl,
hogy Ceres enged, lásd, Bachusom, itt az a perc.

GUARINUSHOZ

Olvasgatva a könyvemet, így szóltál Guarinus:
- Nem tanítottam ilyent. - Ime, bevallom, igaz.

Mesterem, erre te nem tanítottá!. Ám amiből ez
sarjadt, kérdezem én: - Nem te vetetted e azt?

AMIKOR MÁTYÁST KIRÁLLYÁ VÁLASZ'l'OTTÁK

Hogy Mátyást a magyar pajzs hármas ívére emelték,
szép hollója ekép szóla a esőre között:

- Eddig apád lobogó, nagy zászlai hordtak emelve,
s most a keresztnek helyt, íme repesve adok.

Ámha kegyedből a mester szára alatt helyet adna,
mindennél ragyogóbb lenne királyom e kegy.



A TÁBOROZÖ BALAZSNAK A LAZBAN FEKVó JANUS

Míg te Balázs cifrán lakozol most tábori traktán,
és oda sem fittyentsz, bőgjön a kürt szava bár,

énmagam addig lázba heverve, vacogva tünődöm.

Tétlen félelem ül és a halál szívemen.
Érhet e íly sors távol a harctól egy fagarast is,

hogyha a béke ölén tiltja a sors, ami szép?
Hogyha veled lennék most és a pogányt riogatnánk,

nem citerázna szívem úgy ahogy itt remegek.
Itt a gyanakvó sejtés reszket minden izemben.

Ott a mezőn látnám, mint közelitget a baj.
Míg ti, ha kedvetek úgy jön, méritek össze a kardot,

engem a láz tüze tart s kényire, kedvire ráz.
S türnöm kell a csapást, jajj! Ám ti ügyelve a harcban,

csak mosolyogtok, amint száll tovazúgva a nyíl.
Jajj, a betegnek a sorsa keserves, nyög elesetten.

hejj, biz a fürge legény csak letiporja a bajt.
Mig ti a harcok ölén is gyakran jókat alusztok,

nékem egy óra kevés,' annyii-a sem jut időm.

Csillagos íve alatt heverésztek a mélytűzű égnek.
Játszva fecsegtek, mert sáncotok árka kerít.

Táncol a kocka, az érc-sisakból habzik a nektár,
vaskos, víg dalokat zengtek a lángok előtt.

És ha hanyatlik a csillag s rablott, jó pecsenyékkel
dobra feszült a gyomor, nyögve ledőltök a fűn.

Igy telik olykor egész hónap körőtökben, a zsákmány
gazdag ölén a csapat még fizetést se kíván.

Bíz a betegnek a sorsa, ha mondom, szörnyü keserves,
lázteli ajkától elfut a must íze is.

Hozhatják a szakácsok, nyelvemen elsavanyodnak,
minden jó falatuk -Ielpenaszolva nyelem.

Ablakomat zsalu védi, a napsugarat kirekesztve.
Fulladozom s orvos tiltja a friss levegőt.

Tagjaimat nyöszörögve emeigetem ágyam ölén, már
poszka, soványka vagyok. Bőröm a csontra aszott.

Paplanomat lehajítom s fölhúzom újra sietve.
Hűs, üde szendergés nem simogatja szemem.

Mégis, bármi nehéz is a sorsunk: Ohaj om ennyi:
küllőző kocsiján hozzon az égi sugár,

s én kancsóm felemelve, köszöntselek újra Balázsom.
Fénylő márványkő hirdeti majd e napot.
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Fran<;ois Mauriac

LOURDES
VIII.

Visszatérve Párisba, Ágoston lemásolta a zarándoklatokra vonatkozó jegy
zeteit, melyeket Lourdesban gyüjtött össze. Néhányat itt ad belőlük:

- Vannak helyek, ahol érezni a kegyelem fuvallatát, helyek, melyek
telve vannak kegyelemmel. A szentség áthatja a tájat, ahol tündökölt, és meg
telíti azt. Milyen lehetett Assziszi, mielőtt Ferenc eljegyezte a Sz.egénységet?
Mióta elénekelte énekét a Naptestvérhez, azóta, más fényben fürdik Umbria.

- A szentek testei valóságos mágnesek: magukhoz vonzzák az embere
ket a föld túlsó feléről. De a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz sírjánál,
a tömeg felett, mintha hatalmas méhrajt hallanék zsongani: azoknak az imáit,
akik nem jöhettek el.

- Ha valami vonzza a tömeget, az vonzza egyúttal a csunyát. ime, a tiszta
füvön a szardiniás doboz és a papírok. Tekints el fölöttük.

- A tömeg lerontja azt, amit szemlélni jött. Mit nem adnánk érte, ha
~ lourdesi Grotta, a mező, a patak úgy maradhattak volna meg, amilyenek
akkor voltak, amikor a gyermek Bernadette egy februári napon nagy szélzúgást
llallott és felemelte szemeit.

- De .maga a Szűz akarta, hogy templomot építsenek, hogy körmenetek
jöjjenek s hogy az érintetlen szikla megfeketedjék a lángok millióitól.

- Az ilyen zarándoklatok helyettesitik a történelmet. Mit tudncink mi
Szent Annáról, Mária anyjáról, az auray-i nagy búcsúk nélkül? Bretagneban
8Z a szent, akiről alig tudunk valamit, szinte testet öltött.

- A tömegek hite mindig eléri, hogy felfedezzék a földberejtett szob
rot és felfedezzék a szentet, kit elrejtett a történelem hallgatása.

- Egy zarándoklat története sokszor egy forrásnak története. Sokszor
régi pogány nimfa helyére jön az Isten anyja, vagy mint Lourdesban, egy világ
kezdete óta létező forrás szabadul fel természetfölötti módon: vagy egy szerit.
akit elfelejtett a történelem, vagy egy szent, melyet ma egy kis Karmel falai
rejtettek, feltámad hirtelen s felbuzgásával a kegyelemnek egész esőjét árasztja.

- S az arsi plébános találékony alázatossága, ki megkereste ezt a kis
szent Philoménát, akiről semmit sem tudunk, csak sirfeliratából annyit, hogy
meghalt mint gyermek és mint vértanu, s akinek tulajdonitotta mindazt a
sok csodát, melyet véghezvitt gyóntatószékének mélyén. Pedig nem Philoména
volt és nem is az arsi plébános.rhanem maga Isten, rajtuk keresztül.

- Azok, akihez az Ég szólott, úgy járnak ezután a világban titkukkal.
mint akik megvakultak attól, amit láttak, mint a salette-i gyermekek. Milyen
volt az ő valóságos történetük? Bernadette zárdába került: teremtmények, akik
túlságosan törékenyeknek látszottak ahhoz a súlyhoz, amit hordozniok kellett.

- Mint az eső, mely párává lesz és újra felhővé válik és a földre per
metez, így árad ki a kegyelem Lourdesban a tömegekre, felszáll, mint imád
ság és újra kegyelemmé válik.

- A zarándokok tőmege nem szórja szét a lelket, hanem összegyüjti.
Egy olyan tömegben, mely imádkozik és az eget nézi, egyedül tudunk lenni.

- Csak úgy, mint a többi emberek, a keresztény sem tud mindig egye
dül maradni egy szobában. Egy zarándoklat annyit jelent, mint elhagyni szo
bánkat, de el nem hagyni Istent.

- Azok a szegény emberek, akik szenténekeket énekelnek a vonatban
és felvágottat esznek, úgy emlékeznek vissza Lourdesra, mint a mennyországra.
Néhány óra mulva családjuk és mesterségük elfoglalja őket, s akkor az örökké
valóságra gondolnak. S aki azt hiszi, hogy nem hagyja magát lépre csalni,
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il gyóntatószék körül settenkedik, melyek ott vannak mindenütt Lourdesban
s olyanok, mint a kivetett hálók.

- Sorban állarak mellettük, s úgy ostromolják a bennük ülő papot, mint
annakidején az arsi plébánost, - és szeretnének gyorsan végezni. De gyakran
nincs se vége, se hossza: egy egész élet, mely hirtelenül más fordulatot vett;
negyven esztendős kelés, mely egyszerre felfakadt.

- Akár tudós vagy, akár tudatlan, megkapod Lourdesban azt a kegyel
met, hogy láthatod egyszerű szemmel, hogy "minden igaz", mint ahogy azt a
haldokló Rimbaud mondotta: amire anyád tanított, a kis katekizmus, a jászol,
az első áldozás ... Minden igaz; te megkaptál egyszerre minden igazságot az
elinduláskor, s elveszítetted útközben.

- Kell, hogy legyenek helyek, ahol minden ember, bárki legyen is az,
megtapinthassa a természetfölöttit abban a mértékben, ahogy az Isten akarjh:
nem fog ez soha olyan kézzelfoghatóan megtörténni, hogy meg ne maradjon
szabadságunk. hogy tagadhassuk, ha akarjuk.

- Az il zarándoklat, melyet leginkább szeretünk, elárulja kedélyünket.
La Salette-t nem igen látogatják tömegek és talán kissé kétséges is a hierarchia
szemében. La Salette, ahol a Szűz sírt egy vad sziklán, magához vonzotta Léon
Bloy t, aki nem szerette Lourdest. (Járt ott valaha'?) Huysmans könyve: "A lour
desi tömegek" bőségesen elénk adja mindazt, ami őt a patak partján elborzaszc
totta. Szinte magyarázatot kér a Szent Szűztől, hogy miért vette fel "egy kis
leánynak" alakját és hogy miért bátorítja a betegeket arra, hogy visszautasít
sák keresztjüket, melyet ö adott nekik ... Ez a két zarándok, Huysmans és Bloy,
kik ma már elérték zarándoklásuk célját, ez a két zsörtölődő csavargó, a hálát
lan koldus és ez a keserű tollforgató megtanítanak minket arra, hogy amikor
már túlkerültünk vétkeinken, Krisztus nem talál bennünk nagyobb elleséget,
mint saját szeszélyeinket. Szeszélyeink, a mi gőgünk buzgó cselédjei! Igen sok
szor úgy jelennek meg, mint szent harag, min.t emésztő buzgóság Isten ügyéért
es a lelkek üdvéért.

Szent harag van, de szent szeszély nincsen.
- Mi Isten zarándokai vagyunk, egyedül Istenéi. Lammenais, Lacordaire

és Montalambert a Rómába vezető úton Isten és a szabadság zarándokainak
nevezték magukat, a romlás már jelentkezik ebben il második elnevezésben,
malvet maguknak tulajdonítottak.

- Ami Montaigne és Descartes zarándokútját illeti: az Egyház az intel
lectueIt is beállítja a sorba, megadja neki a maga helyét. Az egyszerüeket is
kineveli egészen a legmagasabb szemlélődésig s a tudósnak is megadja a gyer
mekségnek és tisztaságnak állapotát. "A bölcseség visszavisz bennünket a
gyermekséghez" , írja Pascal. És megnyitja a gyermekség számára a tudósnak
és bölcseségnek kincseit. Ugyanaz a Krisztus, aki uralkodik Pascal és Male
branche fölött, ihleti az arsi plébánost és a kis Terézt. Gyermeknek lenni: annyi,
mint kezünket nyujtani: kell, hogy a legnagyobb szellemek is képesek legye
nek néha erre a mozdulatra: kezüket nyujtják anyjuknak, és hagyják, hogy
vezesse őket.

- Az egyetlen fej, amely valaha Krisztus vállain nyugodott, sugárzott
il tiszteségtól. de az értelemtől és zsenialitástól is. S erre a Szent Jánosra bízta
a haldokló Jézus Anyját: a legfenségesebb szellem volt kétségenkívül a leg
gyermekibb lélek is.

- Pascal példája: egészsége nem engedte meg számára a hosszú zarán
doklatokat, de .életének utolsó négy évében, írja Mme Périér, mikor nem tudott
dolgozni, legfőbb szórakozása volt meglátogatni azokat a templomokat, ahol az
ereklyék ki voltak téve, vagy valami ünnepség volt; erre a célra egy külön
lelki almanachot tartott, melyben feljegyezte, hol vannak a külőnleges ájtatos
ságok; s mindezt olyan áhítattal és olyan egyszerűen cselekedte, hogy akik
látták, csodálkoztak; ez adott okot arra, hogy egy nagyon erényes és nagyon
felvilágosult valaki megjegyezte: "nagy szellemeknél felismerhető Isten ke
gyelme a kis dolgokban, és a közönséges szellemeknél a nagy dolgokban".

669



~ Két helye van a világnak, melynek szentsége megfélemlíti a buzgó
szíveket: Jeruzsálem és Róma; Ismerek olyan keresztényeket, akíket a szeretet
tart távol tőlük. Az eretnekség és az Iszlám váltják egymást, mint a szerit Sír
őrei. A Sír éppen úgy mínt a Köntös, míndörökké kockára van vetve: s kör
nyezetében az egymástól elszakadt keresztények sürögnek, forognak, és nem
szeretík egymást. Úgy kellene tán tenní, mint a zsidók, akik jajgatnak és topor
zékolnak az ő faluk mellett fülüket bedugva, szemeiket eHakarva.

- Megértem, hogv a szent Sír első zarándokai harcosok voltak. Az em
berben feltör a szenvedélyes vágy, hogy megszabadítsa a Sírt, akár erősza

kosan is. De ezek a fegyverek másféle vágyakat, sóvárgásokat is oltalmaz
tak. Hogy egy keresztes hadjárat elbukjon, ahhoz elégséges, hogy egyetlen
vezér hercegségről álmodjék.
• - Az Isten zarándokai oda i~yekeznek, ahonnan a világ zarándokai vissza-

jönnek. Igy együtt is vannak és mégis külön.
- A világ zarándokai, akik félnek Krisztustól, alig hogy megérzik jelen

létét .egy megszentelt lélekben, máris elkerülik azt.
- Emmauszt zarándok, Aki te melletted lépked, az eltávolítja a többieket,

hogy jobban hallhassad az Ö szavát.
- Az, Aki melletted jár, Ugyanaz, Aki felé igyekszel. Amelyik nap

kezedbe vetted a botot és magadra tűzted a kagylót, Ö is elindult melletted, és
veled marad, míg csak meg nem nyitja szemeidet az utolsó vendégfo.gadó homá
lyában; de te nem fogsz csodálkozni, te, aki annyiszor megismerted Öt a kenyér
szegésben Páris kápolnáiban ...

- Ne feledd, szegény zarándok, hogy a hit az első isteni erény, és csak
a hitnek a szemeivel szemlélheted vágyaid tárgyát. Mert a hit maga is zarán
doklat: "A hitből való élet - mondja P. de Caussade -- nem más, mint Isten
állandó keresése mindazon át, ami eltakarja, megmásítja, lerontja vagy meg
semmisíti őt". Ez azt jelenti, hogy Istent meg kell találni minden körülményben
az élet legjelentéktelenebb eseményeiben is. Itt P. de Caussade szinte Pascalt
folytatta: "Ha Isten saját kezéből adna vezetőket számunkra! ó, milyen jó szív
vel kellene engedelmeskednünk nekik! Nos a kényszerűség és az események
tévedhetetlenül vezetnek mínket".

- Bizcnnvel úgy van, hogy a zarándokok tömegei, akik századok óta
zarándokolnak Szent Jakab vagy Szent Péter sírjához, a Sainte-Baume-i vagy a
Massabielle-i Grottához, mind egyetlenegy Közbenjáró félé, az Úr Jézus Krisztus
felé zarándokolnak. Péter és Jakab, Mária Magdolna és Teréz, az arsi plébános
és maga a Szent Szűz, az Isten Anyja csak azért vannak ott, hogy imádkozza
nak, s hogy közbenjárjanak ügveinkért. Ök miérettünk Imádkoznak, mint ahogy
mi is imádkozunk halottainkért és az Ö imáik csak azért győzelmesebbekmint
a mieink, mert ők jobban sáfárkodtak Krisztus érdemeivel, összehasonlíthatat
lanul jobban mint mí, szegény bűnösök.

- Ár és apály hullámzik egy-egy szikla vagy sír körül, az emberi nem
áradása és apadása aszerint, hogy az a szeretet, melyért teremtettünk, vonzza
vagy taszítja őket... Szegény bolyongó emberek, akiknek tarisznya töri a
vállát, zarándokok, akik utat tévesztettek. Hiába dobtok el magatoktól botot
és kagylót, e~yszer eljön a megérkezés! Valahol van egy sír, amely felé siettek.
Lesz a napok között egy, melyen az elfáradt ember eljut addig, hogy szétesik
a test, és számonkérik tőlünk a lelket, melyet az índulás hajnalán kaptunk.
6, bár ne hiába kaptuk légyen azt!

[Páris, 1931 október-december.)

Fordította: Sprenger M. Mercedes

(Vége),
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Irta: Graham Green

AUTÓKIRÁNDULÁS

Hallgatózott. Mint éjszakáról-éjszakára mindennap, apja lépteit figyelte,
amint jár-kel a házban, sorrapróbálgatva az ajtók és .ablakok zárait. Az apa
a Bergson-féle szállítmányozási vállalatfőtisztviselőjevolt és a lány, ágyában
fekve, kelletlenül gondolta: a házatája pontosan olyan, akár a hivatala. Ugyan
olyan jól olajozott síneken gördül, ugyanazzal a kínos gonddal tartja rend
ben, biztonságban. S mint pontos hivatalnokhoz illik, bármely pillanatban
készen áll rá, hogy számadását az ügyvezető-igazgató elé terjessze. Szabály
szerüen be is nyujtotta minden áldott vasárnap: felesége és két lánya kíséreté
ben, a Park roadi újgót templomocskában. Mindig öt perccel korábban érkez
tek, mindig pontosan ugyanarra a helyre ültek, és az apa mindig egyforma
harsányan és egyforma hamisan énekelt, ormótlan imakönyvét rövidlátó szemé
hez emelve:

"Egész szívemmel az Urat dícsérem
Az igazaknak gyülekezetében'"

és

"Járni fogok az Úr kedvében
Az Élők gyülekezetében!"

Mikor kijöttek a templomból, ő mindig óvatosan elfordította a fejét, hogy
ne kelljen odanéznie, ahol, a túlsó sarkon, "Az ÉpítőiparosokEgyesülete" előtt

Fred álldogált (nem utolsósorban azért, mert a helyiséget egy félórára ki szok
ták nyitni), arcán túlzott vidámság kifejezésével.

Figyelt: most a hátsóajtó csukódott, aztán hallotta, amint a konyhaablak
zárja bekattant, majd apja nyugtalan járás-kelését. Úgylátszik, újra előkerült,

hogy a főbejárat zárját is megvizsgálja. Nemcsak a külsőajtókat ellenőrizte

ilyenkor: bezárta az üres szobákat is, a fürdőszobát, a vécét. Szemmellátható
lag törekedett kizárni valamit; olyasvalamit, ami úgylátom. az egyszerü véde
kezési kísérleteken képes volt áthatolni. Most végre befejezte körsétáját és
visszaindult a szebája felé.

A lány fülét a villa vékony rabitzfalához szorítva fülelt a szomszéd
szobából át szűrődő gyenge hangokra. Míg hallgatózott, .egyszerre csak tisztán
kivehetővé váltak, mintha csak rádiókészülék gombját csavarta volna fel hir
telen, Most éppen anyja szólt: ... "margarint a főzéshez" . " és az apa"· tizenöt
év mulva egészen más lesz minden", Aztán ágynyikorgás és gyöngéd kedélyes
ség tompa neszei szivárogtak hozzá e két középkorú ídegen szebájából. 
Tizenöt év mulva - gondolta kétségbeesve - apáé lesz a ház. Huszonöt fontot
fizetett le készpénzben, a többit havonta törleszti, lakbér formájában. "Hát
bizony, szereztem egyet-mást!" mondogatta egy-egy kiadós ebéd után és ilyen
kor elvárta, hogy valamelyikük utánamenjen a dolgozószobájába. "Ide már a
villanyt is bevezettem", Aztán visszaballagott a földszinti mosdón keresztül.
"Itt meg már radiátor is van"; és a legmélyebb elégedettség sóhajával: ,,~s a
kert". Szép nyári estéken kitárta az ebédlő francia ablakait a kis gyepszőnyeg

fölött, mely olyan gondozott volt, akár valami kollégium pázsitja. Ot eszten
dőn keresztül' erre a tenyérnyi négyszögre ment rá minden áldott szombat
délután és minden derűs vasárnap. Erre meg a körülötte pompázó virágágyakra
és az egyetlen almafára, mely minden esztendőben több ízetlen, vérpiros
almát termett.

- "Hát igen - mondogatta -, "én azért szereztem egyet-mást" és körül
nézett valami bevernivaló szög, vagy kigyomlálnivaló gaz után. "Ha most el
kellene adnunk, a Társaság többet megadna érte, mint amennyit idáig befizet-
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tem." A ház számára nem puszta vagyontárgyat jelentett csupán, valahogyan
a tisztességet is jelképezte. Hiszen hányan szereztek házat a Társaság révén,
aztán elhanyagolták, hagyták, hogy tönkremenjen s végül továbbálltak.

Ottállt, fülét a falhoz szorítva: fejletlen, sötét, mérges kis alak. A másik
szobából már nem hatolt át semmi nesz, de ő belül még mindig hallotta az
ingatlantulajdonosok kórusát, kalapácsütéseket, fűtőtestek sziszegését. Kulcs
csikordult, retesz kattant, ásó nyikorgott, a magát tulajdonában elsáncoló ember
apró köznapi zörejei vették körül. Ott állt és készült az árulásra.

Negyed tizenegy volt; egy kerek órája volt rá, hogy elhagyja a házat,
de ennyire nem is volt szüksége. Igazán nem volt mitől tartania. Hármasban
lejátszották a rendes esti bridzsjátszmát. nővére valami ruhát alakitott magá
nak a holnapesti, helybeli "muri"-ra. Mikor befejezték a robbert, ő feltett egy
fazék vizet, aztán behozta a teáskannát. Teázás után megtöltötte a forró vizes
palackokat és bedugta az ágyakba, mig apja köröskörül, bezárt mindent. S nem
is álmodta közben, hogy a lánya ellenség.

Föltette kalapját és nieleg köpenyt öltött, az éjszakák még hidegek voltak.
Ebben az esztendőben későn tavaszodott, ahogy apja mindannyiszor leszögezte,
valahányszor az almafa rügyeit megvizsgálta. Táskát nem csomagolt. Ez túlsá
gosan emlékeztette volna azokra a tengerparti hétvégekre, családi kirándul á
sokra Ostendébe, amelyekről az ember mindig újra visszatért, s most Fred
furcsa, gondtalan természetéhez akart hasonulni. Most az egyszer nem fog
visszatérni többé. Csendesen lesurrant az apró, túltömött előcsarnokba és ki
nyitotta az ajtót. Odafönt minden csendes volt. Behúzta maga után a kaput.

Egy másodpercig halvány bűntudat suhant át rajta, amiért nem zárhatta
be kívülről. De mire a kaviccsal kirakott kertiösvény végére ért, már elszállt
ez az érzése. Kifordult balra az útra, amely még az elmúlt öt esztendő alatt
sem készült el teljesen. Aztán áthaladt a villák között szabadon hagyott tel
ken. melyen a megsebzett rét torz életét, meg gyér fű, néhányagyagkupac és
oroszlánszáj őrizte.

Gyorsan haladt, maga mögött hagyva egy sor apró garázst, melyek
valami portugéz temetőre emlékeztettek, ahol a koporsók örökre lakóik el
fakult képmásai alatt nyugosznak. A hideg éjszakai levegő felvillanyozta.
Mikor a közlekedési jelzőlámpa mellett befordult a kirakatokkal szegélyezett
főutcába, már mindenre el volt szánva. Akárcsak az ujonc a hadseregben, a
háború első hónapjában. A sors akarta igy, hogy átengedhette magát ennek a
pompás, furcsa és izgalmas kalandnak.

Fred, ahogy megígérte, ott állt a sarkon, ahol az út bekanyarodott a temp
lom felé. Mikor megcsókolták egymást, érezte ajkán az alkohol illatát, és
elégedetten állapította meg, hogy senki más nem tudott volna ennyire az alka
lomhoz illően viselkedni: Fred arca féktelen vidámságtól és nyugtalanságtól
ragyogott. Éppen olyan izgató és idegenszerű volt, mint maga a kaland. Karon
fogta őt és magávalvonta egy kivilágítatlan zsákutcába, aztán egy pillanatra
magárahagyta. Csakhamar két kocsilámpa szelid fénye ragyogott feléje a zugból
Elragadtatva kiáltott fel: "Hát kocsid is van'?!" és érezte a fiú ideges kezét,
amint a kocsi felé vonta.

- Úgy, ahogy mondod! - felelte az, miközben a leeresztett redőnyű házak
között kigurultak az útra. - Birod?

- Angyali! - mondta Ő. - Rohanjunk egy nagyot!
- Csakis! - mondta a fiú és a sebességmérőt figyelte, ahogy reszketve

megállt a negyvenötön.
- Annyit jelent ez, hogy állást kaptál?
- Azt kevésbé. Allások és boszorkányok nem léteznek.
- Láttad azt a madarat? -- kérdezte hirtelen, miközben fölcsavarta a

fényszórókat, ahogya beépített telepet elhagyták és egy "Térj be" felirású
kávéház, meg egy "Olyan cipőt vásároljon, amilyent kedvenc filmsztárja visel"
felírású cipőkereskedés között kifordultak a szabadba, és egy temetkezési val-
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lalat neonfénnyel megvilágított hatalmas fehér angyalszobra előtt elhaladva,
kiértek az. országútra.

- Nem láttam semmiféle madarat.
- Nem? Nekirepült a szélvédőnek?

- Nem.
- Majdcsaknem elütöttem. Csuda muris lett volna. Mint azok apofák,

akik elgázolnak valakit, aztán le se állnak.
- Mi leállnánk? - kérdezte és lecsavarta a kapcsolótábla körtéjét, úgy

hogy nem láthatták, mikor a tü reszketve elérte a hatvanat.
- Miket beszélsz! - mondta a lány, mélyen elmerülve valami felelőtlen

álomba.
- Fogsz ma éjjel szeretni?
- Hát persze, hogy foglak.
- Nem mész többé soha oda vissza?
- Nem! - felelte, megtagadva a kalapácsütéseket, a kilincsnyikorgást

és a papucsos lábak csoszogását.
- Kívánesi vagy, hová megyünk?
- Nem.
Egy ritkás kis bozót futott bele a zöld fénybe, aztán elmaradt a sötétben.

Az úton egy mezeinyúl szaladt keresztül és eltűnt a bokrok között. A fiú meg
kérdezte:

Van valami pénzed?
- Egy félkoronám van.
- Szeretsz? - S a lány most hosszasan vallott a fiú szájának mindarról,

amít annyi vasárnap reggelen magába kellett fojtania. arcát elfordítva tőle az
utcán, vagy szótlanul ülve a családi asztal mellett, mikor a neve szóbakerült
- mindig ócsárlón persze. Most kiszolgáltatta magát e száraz, nem viszonzó
ajaknak. miközben a kocsi megugrott és a fiú lába ránehezedett a sebesség
váltóra. -- Az élet tiszta pokol! - mondta a férfi.

- Pokol - visszhangozta a lány.
- A zsebemben van egy üveggel. Igyál bele.
- Kösz. Nem kell.
- Akkor adj nekem. Srófos a dugója - és egyik keze a lányon, másik

a kormányon, hátrahajtotta fejét, hogy italt önthessen a szájába a negyedliteres
palackból.- Baj? - kérdezte aztán.

- Mért volna baj?
- Heti tiz shillingből nem lehet takarékoskodni, igaz? Hát igyekszem

a lehető legjobban befektetni. Pokoli fejtörés kell hozzá. Hogy mégis legyen
valami teteje. Félkorona a buszjegy. Háromhatvan kell viszkire. Egy shilling
a mozi. Marad sörre három. Hát inkább csinálok magamnak hetenként egyszer
egy jó napot, és elverem az egészet egyből.

Az itallecsöpögött a nyakkendőjére és szaga megtöltötte a kis kocsit.
A lány ezt is kellemesnek találta. Az ö szaga volt. A fiú morgott: Dühöngnek
rám. Szerintük munkát kellene vállalnom. Egy bizonyos koron túl nem értik
meg az emberek, hogy akinek a számára nincs munka, annak nincs és kész.
Slussz, passz.

- Tudom - mondta -, öregek.
- Hát il húgod hogy van? - kérdezte hirtelen. - A kocsi fénvpász-

mája tisztárasöpörte előttük az utat, szétkergetve a futkározó madarakat és
állatokat.

- Készül a holnapi murira. Hát mi ugyan hol járunk addigra?
A férfi nem nyilatkozott. Ha volt valami terve, azt megtartotta magának.
- Bírom ezt a száguldást - mondta.
Aztán: - Erre, valahol kint van valami klubféle. Az egyik korcsmá

ban. Mick felvétetett tagnak. Ismered Micket?
- Nem.
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- Remek haver. Ha ismerik az embert, ott éjfélig mindig kaphat inni
valót. Majd bekukkantunk. Beszólunk Micknek. És aztán, majd reggel - ba
már ittunk egy kicsit, majd határozunk.

- Dehát van pénzed? - Apró falucska, zárt redőnyök mögött mélven
alvó vitorlázott eléjük a dombról, mintha csak valami enyhe földcsuszamlás
sal szállt volna le szeliden a göröngyös síkságra, amely elébe jöttek. Ala
csony, szürke normann templomocska, apró korcsma, ajtaján cégtábla sincs;
az óra éppen tizenegyet ütött. A fiú megszólalt: Fordulj csak meg. Az ülésen
van egy kézitáska.

- Be van zárva.
- Otthonfelejtettem a kulcsát.
- Mi van benne?
- Egypár vacak - mondta bizonytalanul. - Amin itókát lehetne

szerezni.
- 'Hát ágyat honnan szerzünk?
- Itt a kocsi. Remélem, nem zavar?
- Nem - mondta. - Nem zavar. Csak az, hogy - de nem talált szava-

kat a nedves, hideg szélre, a magányra, a sötétségre és pálinkaszagra, amely
a száguldó kocsiban beburkolta őket. - Hát ez gurullv-> csak ennyit mondott.
- Jókora utat befuthattunk már. Ez már hamisítatlan vidék! - és egy baglyot
figyelt, amint puha szárnyán alacsonyan elúszott a felszántott föld fölött.

- Ha igazi vidéket akar látni az ember, akkor jobban ki kell lépnie 
felelt a másik. - Errefelé nem találunk olyasmit. Rögtön a fogadóhoz érünk.

A lányt hirtelen heves vágy fogta el, hogy folytathassa e magános szá
guldást a szeles sötétségben.

- Muszá] nekünk abba a klubba bemenni? Nem mehetünk tovább? Ki
e szabadba?

A férfi oldalról rápillantott: ő bármely pillanatban készen volt rá, hogy
bármilyen új ötletet elfogadjon. Olyan volt, mint valami meteorológiai mű

szer, amely arra szolgál. hogy minden szél keresztülfújjon rajta. - Persze.
hogy mehetünk! .:....- felelte -, azt csináljuk, amihez kedved van. - Egyetlen
gondolatot sem szentelt többé a mulatónak s egy perccel később el is szágul
dottak mellette. Hosszú, kivilágított tudor házacska volt, éles hangzavar és
egy kiszáradt fürdőmedence, amelyet valamilyen okból telehordtak szénával.
Egy szempillantás alatt elmaradt mögöttük: láthatatlan középpont körül lebegő

fényfolt.
- Azt hiszem, ez már hamisitatlan vidék! - mondta a férfi. -- Ezek

közül az alakok közül egy sem volt ~ég a klubnál messzebb. Most aztán iga
zán egyedül vagyunk. Tőlük akár íteletnapjáig is ittfekhetnénk a földeken,
hacsak valami szántóvető nem... Ha ugyan egyáltalában szántanak errefelé.
- Lábát felemelte a sebességyáltóról és a kocsi futása fokozatosan meglassú
dott. Valaki nyitvahagyott egy léckaput a földek felé, azon át letért a kocsi
val a rétre. Jódarabig zötyögtek befelé a földeken, a sövény mellett, aztán
leálltak. A férfi lecsavarta a kocsilámpát és most a kapcsolótábla halvány
világa mellett ültek ott. - Milyen békés itt! - mondta a lány nyugtalanul.
Hallgatták a fölöttük vadászgató éjjeli bagoly rikácsolását és valami elrejtőzni

. próbáló apró élőlény surrogását a bozótban. Mindketten a városhoz tartoztak;
számukra neve sem volt annak, ami itt körülvette őket; névtelenek voltak
a bokrokon kipattanó apró rügyek is. A férfi a sövény végén bólogató sötét
facsoport felé intett:

- Mik ezek? tölgyek? - kérdezte.
- Talán szilfák? - találgatta a lány, és szájuk a kölcsönös tájékozat-

lanságban egymásratalált. Az érintés felkavarta a lányt: készen volt a leg
vadabb esztelenségre. De a fiú szájából, erről a száraz, szeszpárás ajakról az
az érzés szállt feléje, hogy nem találja mega remélt izgalmat.

Bizonyíték után tapogatózva szólt: - Jó itt; mérföldnyire minden is-
merőstől. .
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- Legföljebb Mick van a közelben. Odalent az úton.
- Ö tud róla? '

- Egy lélek se tud róla.
- Akkor jó. Hol szerezted a kocsit?
Túlzott jókedvvel vigyorgott: - Osszerektam a tíz shillingeket.
- Nem, de igazán, hogy? Kölcsönkérted valakitől?

- Igen. - Hirtelen kitárta a kocsi ajtaját. - Gyerünk egyet járni.
- Még sohase sétáltunk kettesben a szabadban. - Karonfogta a fiút,

és most érezte, ahogy megfeszült idegei telelnek az érintésre. Ezt szerette
benne legjobban: az ember sohasem tudhatta nála, mi történik a következő

pillanatban-o - Az apám azt mondja rólad, hogy bolond vagy - mondta. 
Én szeretem a bolondségodat. - Mi ez a sok micsoda? - kérdezte, lábával
a talaj felé bökve.

- Lóhere, vagy mí, ha jól tévedek. Tudom is én. - Mintha valami
idegen városban jártak volna, ahol az ember nem értí meg a boltok felírásait,
nem ismeri a közlekedési jeleket. Ahol nem kell ügyelni semmire, nem köte
lez semmi. Sötét, üres térben sodródtak, kettesben. - Jó volna felcsaverni
a lámpákat! - aggodalmaskodott a lány. - Nem lesz valami könnyű vissza
találni. Alig van holdvilág.

Úgy látszott, máris eléggé eltávolodtak a kocsitól. a sötétben már nem
tudta kivenni a. körvonalait.

- Majd csak megtaláljuk a magunk útját - felelt amaz. - Sose izgulj.
A sövény végére, a fákhoz értek. Lehúzott egy ágat és megtapíntotta a raga
dós rügyeket.

- Hát ez mi? Bükk?
- Nem tudom.
- Ha melegebb volna, itt kint alhattunk volna a réten. Igazán, az ember

azt gondolná, ennyit már mégis csak megérdemeltünk volna. Legalább erre az
egyetlen éjszakára, az örökkévalóság valamennyi éjszakája között. Dehát hideg
van, és még hozzá az eső is rákezdi.

- Majd kijövünk ide egyszer nyáron is. - De amaz nem felelt. Úgy
látszott már ismét másra gondol és ő megint nem érdekli többé. Valami kemé
nyet érzett meg a zsebében, valami nyomta az oldalát. Beledugta kezét a
zsebbe. A fémagy magábaszívta a szeles utazás minden hideget. A lány félén
ken kérdezte: - Minek hordod ezt magaddal? - A fiú kiszámíthatatlan,
könnyű gondtalansága mindig értéket jelentett a szemében. Ha apja őrült

nek nevezte, ő titokban birtoklón mosolygott: ő ismerte ennek az őrületnek

határait. De most, mig válaszára várt, úgy érezte, ez az eszeveszettség egyre
nő, és nő, már elborítja őt, a feje fölé magasodik és ő már nem érheti el.
Túlnő a szemhatáron is és senki nem tudhatja. hol ér véget. Nincs vége és
határa s neki époly kevés hatalma van rajta, mintahogy nincs hatalma a
sötétség, a magány fölött.

- Nem kell izgulni! - mondta amaz. - Nem sejtettem. hogy már ma
éjjel megtalálod. - Egyszerre gyengédebb lett, mint eddig bármikor. Kezét a
lány keblére tette: ujjaiból nagy, szelíd, felelőtlen gyengédség áradt beléje.
- Hát nem látod? - mondta. - Az élet tiszta pokol. Semmit, éppenséggel
semmit nem lehet ellene tenni. - Nagyon lágyan beszélt, de a lány soha
ennyire nem érezte még féktelenségét. Minden szélnek nyitva állt és úgy lát
szott, most keletről támadt fel; a szél jégesőként süvített ki szavai mögül,
- Nincs egyetlen vasam! Semmiből pedig nem élhetünk! Arravárni, hogy
állást kapjak: hiábavaló. Manapság nincs állás. - Megismételte. - Semmi
féle állás nincs. bs évről-évre, hisz tudod, évről-évre rosszabb a helyzet; mert
évről-évre több a fiatalember. Már fiatalabbak is nálam.

- De miért? -.kérdezte a lány. - Miért jöttünk? ..
Egyszerre szelíd lett és gyengéd, egyszerre megélénkült:
- Hiszen mi ketten szeretjük egymást, nem? Mi ketten nem tudunk

egymás nélkül élni? Mi értelme van hát tovább lógni erre-arra? bs várni,
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hORY a sorsunk megváltozzék. Látod, még csak egyetlen szép éjszaka sincs
megírva számunkra - és kinyujtotta kezét a szemerkélő esőbe. - Ma éjjel
még jól érezhetjük magunkat - odabent a kocsiban - és aztán - majd
reRRel ...

-- Nem, nem! - mondta a lány és iRyekezett kiszabaditani maR át. 
tn nem lennék képes rá. Ez borzasztó! Én sohasem mondtam, hORY ...

- Nem fORSZ tudni semmiről semmit - mondta lágyan és kérlelhe
tetlenül.

És a lány most egyszerre megértette, hogy az ő szavai voltaképpen
sohase voltak rá semmiféle igazi hatással. Kilenditették, de csak annyira,
amennyire minden kilenditette: és most, hogy új szél támadt fel valamerről,

a szavak csak annyit értek, mintha az ember papírfoszlányokat szórna a
levegőbe.

A fiú folytatta:
- Perszehogy. eRyikünk sem hisz Istenben. De ki tudhatja, hátha megis

van valami odaát, és akkor legalább nincs az ember egyedül, ha így kettes
ben indul útnak. - Vidáman tette hozzá: - Hazárdjáték, tudod - és a lány
megszámlálhatatlan alkalomra emlékezett most vissza, amikor utolsó nikkel
jeiket nyelte el csörömpölve a játékmasina.

A férfi szorosabban ölelte magához és tökéletes meggyőződéssel mondta:
- Hiszen szeretjük eRymást! ts ez az egyetlen lehetőség számunkra, érted?
Megbízhatsz bennem! - Úgy beszélt, mint a gyakorlott vitatkozó, aki ismeri
okoskodása minden kelepcéjét, és jól látja, hogy csak ezen az egyetlen pon
ton foghatja meg az ellenfelet: Szeretjük egymást. Csakhogy ő - először

életében - éppen ebben kételkedett most, hogy egyszerre szembentalálta
magát a férfi egész kérlelhetetlen önzésével. Az megismételte: - Kettesben
az ember mégsincs olyan egyedül.

- Mégis, kell valami módnak lenni ...
- Miért kell?
- Hiszen akkor míndlg mindenütt ezt csinálnák az emberek.
- Meg is teszik! - mondta diadalmasan, mintha csak az volna fonto-

sabb számára, hogy kimutassa érveinek helytálló voltát, mintsem az - igen -,
hogy megtalálja a módot, a módot arra, hogy továbbéljenek. Gyengéden
beszélt, hízelegve: - Figyeld csak meg az ujságokat - suttogott. mint aki
azt hiszi, hogy a szavak csengése - hacsak eléggé gyengéde. hangzanak .
képes rá, hogy eloszlasson minden félelmet. ~ Úgy hívják ezt: öngyilkossági
szerződés, Mindennap előfordul.

- Én nem volnék rá képes. Nem volna hozzá erőm!

- Hisz neked nem kell semmit sem tenned! - mondta. - Én elintézek
míndent,

Nyugalma megborzongatta a lányt. Úgy érted, hogy - meg tud-
nál ölni?

Ezt felelte: - Eléggé szeretlek ahhoz, hogy meg tudjam tenni! Meg
ígérem, hORY nem fog fájni. - Mindenáron bele akarta rántani ebbe az ocs
mány, egyenlőtlen játékba. - Igy örökké együttmaradhatunk. - Tárgyila
gosan tette hozzá: - Ha tudniillik van "örökké". A lány most hirtelen úgy
látta a férfi szerelmét, mint parányi, alig pislákoló gázlángot, me ly felelőt

lenségének mocsaras szakadéka szélén lobog. Szerette benne ezt a felelőtlen

séget - eddig. Most felismerte eRész féktelenségét és feneketlenségét: össze
csapott az ember feje fölőtt.

- Hiszen még van mindenfélénk, amit el lehet adni. Ott van a kézitáska
- próbálkozott.

Érezte, hogy a másik mulat rajta. Ö már rég átgondolt míndent, meg
vizsgált minden érvet és valamennyire készen állt a felelettel. Csak tetteti
magát, mintha komolyan venné őt.
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Tiz perc sem kellett hozzá, hogy az elhagyott úton elérje a fogadót.
Részeg hangok idegen zsivaja jött elébe az úton: ez a nyelv volt Fred nyelve
is. Hallotta a játékautomatában lehulló aprópénz zörgését, aszódásüvegek
szisszenését. Most úgy hallgatta ezeket a zajokat, mint a menekülő ellenség.
Úgy megrémítették, mintha őrültek lármáját hallgatta volna: e mérhetetlen
önzés ellen nem volt fellebbezés. E vágy ellen, mely kielégülést követelt s
úgy meredt feléje mint valami, kitátott száj.

Az udvaron egy férfi a kocsiját kurblizta i az indító nem akart működni.

Az ember morgott: - Bolsi vagyok. Magától értetődik, hogy bolsi. Meg
hiszem azt ...

A tornác küszöbén nyurga, vöröshajú lány üldögélt és figyelte, mit csi-
nál. - Egyáltalán nincs igazad! - mondta.

Én liberális konzervativ vagyok.
Te nem lehetsz liberális konzervatív.
Szeretsz?
J oet szeretem.
Te nem szeretheted Joet.
Menjünk haza, Mike.

A férfi újra megpróbálta fölkurblizni a kocsit: ő pedig hozzájuk lépett,
mintha a klubból jött volna ki.

- Magával vinne engem?
Mi az, hogy ... ? Kéjgyönyörrel. Bújjon be!

-- Nem akar a gépje elindulni?
Nem.

- Megtöltötte?
- Ragyogó eszme. - Felemelte a kocsifedelet és a lány megnyomta az

indítót. Közben eleredt az eső és most lassan, nehéz cseppekben szakadt. Az a
fajta eső, amelynél az ember úgy érzi, hogy mindig sirokra hull. És a lány
gondolatai visszaszálltak az úton, a szántóföldekre, a sövény mellé, a fákhoz
- tölgyek, bükkök, vagy szilfákhoz? - Elképzelte, ahogy az eső a hanyatt
fekvő arcába hull, apró tócsává gyűlik két szemgödrében, és lecsurog az
orr két oldalán. De nem tudott mást érezni, mint örömet, hogy elmenekült.

- Merre igyekszik? - kérdezte.
Devizes felé.

-- Azt gondoltam, Londonba megy.
-- Maga hova akar menni?
-- Én Golding Parkba.
- Hát akkor menjünk Golding Parkba.
Most megszólalt a vöröshajú lány: - Én most bemegyek, Mike. Esik.
--- Hát nem jössz velünk?
-~ Megkeresem Joet.
- Helyes. - Nehézkesen próbálkozott, hogy kivergödjék a kis. kocsi-

parkból. s közben sárhányóját elgörbítette egy facölöpön, egy másik kocsi
oldalán pedig leverte a festéket a magáéról.

- Erre nem lehet - mondta a lány.
- Akkor megfordulunk. - Egy árokba faroltatta a kocsit, aztán vala-

hogy megint kievickélt belőle. - Csuda jó zrí volt! - mondta. Mostmár
zuhogott, a víz elárasztotta a szélvédőt. A villanyostörlő nem működött, de
az útitárs ezzel mitsem törődött. Egyenesen nekiindult: óránkénti negyven-
kilométeres sebességgel: többre az öreg kocsi nem volt képes. - Csavarjon
csak egyet azon a gombon! - mondta. - Hadd kapjunk egy kis muzsikát. 
És ahogy a tánczene felhangzott: - Ez Harry Roy, megismerem akárhol. 
Igy futottak a nyúlós, nedves éjszakában s a forró muzsika velük futott. Később

azt mondta: - Van egy jó komám, a világ legrendesebb haverja, Peter
Weatherall, biztosan ismeri. Persze hogy ismeri!

- Nem.
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- Petert muszaj Ismernie. Most jócskán nem futottunk össze. Olykor
hetekre elsüllyed: inni. Egyszer SOS-t is küldtek utána, a tánczene kellős

közepén. Hogyaszondja: "Eltűnt hazulról ..." Mi meg itt csücsültünk a kocsi
ban és halálra röhögtük magunkat rajtuk.

- Úgy? Hát ezt csinálják az emberek, mikor úgy "eltűnnek hazulról?!"
- Ezt ismerem. Ez most nem Harry Roy. Ez Alf Cohen.
- Hirtelen így szólt a lány: - Maga a Mick, úgy-e maga az? Mondja

csak, maga nem tudott volna kölcsönözni ...
Amaz egyszerre kijózanodott. - Tőkéletesen le vagvok égve - mondta.

- Cimborák az örvény szélén. Péternél kellene próbálkoznia. Mit akar Gol
ding Parkban?

- Haza akarok menni!
- Úgy érti ezt, hogy ott lakik?
- Úgy - felelt. - Vigyázzon, itt már mérsékelt sebesség van előírva,

- A férfi pontosan engedelmeskedett. Felemelte a lábát, engedte, hogy a kocsi
tizenötkilométeres sebességgel másszon..A lámpaoszlopok egymásután jöttek
elébük és sorban megvilágították a férfi arcát. Egyáltalán nem volt fiatal, lehe
tett legalább negyven; tíz esztendővel több, mínt Fred. Csíkos nyakkendőt

viselt, és a lány észrevette, hogy kabátujja rojtos. Talán többje volt heti tíz
shillingnél, de semmiesetre sem sokkal. Haja már ritkulni kezdett.

- Itt letehet - mondta a lány. Az megállította a kocsit és ő kiszállt.
Az eső továbbszakadt. A férfi utánament, át az úton: - Nem eresztene be?
- kérdezte. Ö a fejét rázta. Mind a ketten teljesen átáztak. A lány mögött
ott volt újra a sírkőraktár, a közlekedési jelzőlámpa, az ingatlanirodához vezető

út. - Pokoli egy élet! - mondta a férfi udvariasan, a lány kezét fogva, mí
közben az eső hevesen dobolt az olcsó autó tetején, végigfutott az arcán, be
csurgott gallérjába és átáztatta csíkos nyakkendőjét. De a lány nem érzett
iránta sem szánalmat, sem vonzódást, csak ijedtséget érzett és könnvű undort.
A férfi nedves szemében valamilyen tompa féktelenség csillogott, míg a kocsi
ból Alt Cohen zenekarának forró muzsikája áradt feléjük, valamilyen bágyadt
felelőtlenség. - Bújjunk vissza! - mondta, - Lógjunk el valamerre. Csinál
junk egy kis kiruccanást vidékre. Ugorjunk ki Maidenheadbe! - és esetlenül
tartotta a lány kezét. .

A lány visszahúzta és ő nem erőszakoskodott. Az lement a félig kész
úton a 64. számhoz. Úgy tetszett neki, hogy az előkert kaviccsal kirakott
útja új erőt önt lábába. Kinyitotta a ház ajtaját és az esőn és sötétségen át
hallotta, ahogy a kocsi átkapcsol a.második sebességre és elrobog: - való
színűleg nem Maídenhead és nem is Devizes, sőt nem is a vidék felé. Közben
már biztosan megint más szél fújt.

Apja hangját hallotta föntről: - Ki az?
- Én - felelte. És magyarázkodni kezdett. - Úgy rémlett, míntha nyitva

hagytad volna az ajtót idelent!
- És nyitvahagytam?
- Nem - mondta gyengéden. - Minden rendben van. - És óvatosan,

de határozottan helyére1:olta a reteszt. Aztán várt, míg odafönt újra becsukó
dott az ajtó: ujjával megérintette a radiátort, hogy felmelegítse. Az öreg maga
szerelte föl valamennyit: "szerzett egvetmást": s tizenöt év mulva - gondolta
a lány - miénk lesz az egész. Hallgatta az eső dobolását a tetőn, és nem
érzett semmi fájdalmat: ezt is rendbehozatta, a tél elején minden kis arasznyi
részét átvizsgálták, az eső sehol sem tudott áthatolni rajta. Innen ki volt
rekesztve, csak a rozzant kocsitetőn dobolhatott, csak odakint alóherésben
zuhoghatott. Ott állt az ajtóban és nem érzett egyebet, mint azt a könnvű undort,
amely rmíndíg elfogta a gyenge, elnyomorodott dolgok láttán. Azt gondolta:
Nem, csöppet sem nem tragikus. És valami - a gyengédséghez hasonló 
megindultsággal nézett le a filléres áruházból való silány reteszre, amelyet bárki
puszta kézzel is széttörhetett volna, s amelyet egy férfi szerelt be ide: a Bergson
vállalat főtisztviselője. Fordította: Sík Ilma
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NAPLÓ

LOMBARDI ATYA SZERETET-HADJÁRATA

Február 29-én egy milánói szinházban szeretethadjárat indult meg, amely
nek jelszava: Szeresd az Istent. A beszéd elhangzása előtt egy félórával zsúfolt
volt a szinház. Odakinn sokezren szorongtak, akik sehogysem tudtak már be
Jutni. A színházigazgató zavarban volt: minden tenyérnyi hely, minden lépcső,

minden sarok és minden folyosó zsúfolásig megtelt. Ugyanakkor a Szent István
templomot további ezrek töltötték meg, mert itt is és a környező tereken is
hangszórókat szereltek fel, hogy elvigyék a szónok szavait a sokaság kiváncsi
füleihez. 1 öbb mint 30.000-en akarták hallani, de csalódtak. Csak azok foghattak
lel, amit mondott, akik a szinházban voltak, mert titokzatos kezek elvágták a
szinházból kivezető villamosvezetékeket. De ez a szabotázs nem akadályozhatta
meg a kereszteshadjárat megindítását. Két nappal később Lombardi atya 25.000
emberhez beszélt a milánói székesegyház előtt és még további ezrekhez, akik a
város 14 másik templomában hallgatták hangszórókon keresztül.

A jezsuita szónok üzenete tulajdonképpen igen egyszerü: "A mostani vál
ságot ·nem lehet legyőzni, csak az emberek közötti szeretet felélesztésével. És a
szeretetet csak Krisztus taníthatja". Ez a jelszava a szeretet kereszteshadjára
tának.

Ez a kereszteshadjárat Lombardi atya óriási programjának a második
fázisa. Ezzel akarja Olaszországot visszatériteni a hithez.. Az első időben bejárta

, az országot, felkeltette és megszilárdította a tömegek vágyát a kereszténység,
a vidámság és a földi jólét egyetlen forrása után. 1945 májusában indult el, a
háború végén. Áthaladt a tartományokon, egyre nagyobb és nagyobb tömege
ket mozgatva meg, amint dél felé haladt, és híre megelőzte őt. A torinói ezer,
aki első beszédét hallgatta, Bresciában 18.000-re nőtt, s amikor Toscánába ment,
a firenzei völgyben 28.000-en hallgatták. Itt történt meg először, hogy'ellenfelei
támadást intéztek ellene, elvágták a hangszórók vezetékeit, 'gúnyolódó és támadó
közbeszólásokkal zavarták beszédét.

Terve lényegében: a tömegek felhivása, püspökeik atyai szemei előtt.

"Ez a terv - mondja Lombardi atya - azért született meg, mert a mi időnk

hiányai öt különböző téren állítanak fel szükségleteket: 1. A kegyelem, ami az
Isten-szeretetet jelenti; 2. Igazságosság; 3. Karitasz, ami a felebarát szeretetét
jelenti: 4. Igazság: 5. A keresztény ember hiánytalan kialakítása. Az idők sür
getése és a rendelkezésünkre álló erők arra kényszerítenek, hogy ezt az ötszö
rös tervet fokozatosan valósítsuk még. Olyan, minta házépítés: az első emeletet
a második előtt kell felépíteni. Az alapozással kell kezdenünk. A szeretet had
járatával, amely egy vagy több esztendeig tart. Ez azonban nem jelent annyit,
hogy aszociális és politikai munkát el akarjuk hanyagolni. Csak annyit jelent,
hogy az erőknek ebben a mozgósításában a jellegzetes tevékenység a szeretetre
való felhívás lesz. Szándékunk az, hogy e g y kiáltást keltsünk fel egész Olasz
országon át: "Szeresd az Istent" Az embernek annyira el kell telnie szeretettel,
hogy eljusson a kegyelem állapotába és akkor szeretni fogja felebarátját is. Egy
megkínzott, éhező és fázó, abizalmaÚanság és gyűlölet által megfagyasztott
emberiség előtt Krisztus hirdetésének a szeretet szavával kell kezdődnie."

Lombardi atya nem dolgozik egyedül. 'Két kiváló munkatársa van, Don
Ca sali, Toscanából, világi pap, és Rotondi atya, jezsuita rendtársa. Az előbbi

feladata az egész hadjárat karitásztevékenysége, az utóbbié Lombardi atya sza
vainak továbbítása a munkásokhoz. S mint az idő múlík, más munkatársai is
lesznek.

A hatalmas Piazza del Plebisciton, Nápoly főterén Lombardi atya március
7-én 200.000 emberhez beszélt Olaszország feltámadásáról és a Jézus Szent Szí-
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véhez vonzott világról. A tömeg összeállása kétségtelenné tette, hogy Lombardi
atya felhívása minden osztályhoz szólt, nemcsak diákokhoz, jogászokhoz vagy
orvosokhoz, akikhez kisebb csoportokban már elöbb szólott. S a következő szem
baton többezer gyermek nyüzsgött a milánói székesegyházban, ahol Rotondi
atya vezette imájukat a lelkek megtéréséért. Azon az éjtszakán az éjféli misén
4000 ember, többnyire férfi járult az Úr asztalához.

A város székesegyházából és hatalmas tereiröl Milánónak a hirhedt sze
génynegyedeibe ment Lombardi atya. A város utcáin megtartott szentséges kör
menet után Lombardi atya 50.000 várakozó munkás előtt beszélt.

"Mielőtt jogaitokról beszélnék és gyűlöletet keltenék bennetek, amint azt
a piaci szónokok szokták, elöször kőtelességetekre figyelmeztetlek és szeretetre
hívlak fel. Ugyanazt teszem veletek, amit a nagyiparosokkal, a ti munkaadóitok
kal tettem a minap, amikor eléjük tártam a ti jogos kívánságaitokat és figyel
meztettem őket az irántatok, munkavállalóik iránt való komoly kötelességek
nyers valóságára. De nektek is kötelességetek, hogy szeressétek felebarátaito
kat és ne gyűlöljétek és gúnyoljátok."

Egy héttel később Lombardi atya megszervezte a csoportokat, amelyek
alamizsnát gyűjtöttek a város szegényei és nélkülöző i számára. S míndezek
után a következö szombat délután a székesegyházat környező hatalmas téren
már 250.000 milánóí gyűlt össze, hogy mégegyszer hallja őt. Amint egy ujságíró
megjegyezte: "Mussolininak sem sikerült hatalma tetőpontján a legkényszerí
több rendszabályokkal ekkora tömeget összegyüjteni Milánóban". Es a sokaság
ban az ellenfél számos híve megpróbálta zavarni a szónokot, de minden kísér
letük eredménytelen maradt, a tömeg elhallgattatta őket.

Lombardi atya pedig ezt mondotta nekik: "A gyűlölet jelszavával a sze
retet hangosabb jelszavát állítjuk szembe. Mindnyájatoknak szeretnie kell a
másikat. A gazdagnak szeretnie kell a szegényt és a szegénynek szeretnie kell a
gazdagot. A világra új korszak virrad, 500 év alatt az individualizmus ós kol
lektivizmus küzdelmében az ember megfeledkezett a szeretetről. Megtanulták,
hogy csak önmagukat vagy egy zűrzavaros tömeget szeressenek, s most a két
gondolat eredménytelenül birkózik egymással. A szeretet korszaka közeledik.
Tekintsünk Krisztusra és Máriára a mi Asszonyunkra! Csak ők adhatnak választ
gondjainkra és bajainkra, zavarainkra és szenvedéseinkre. Szeressük egymást
újból!"

SHAKESPEARE VALLAsA

Katolikusok, anglikánok és puritánok egyaránt magukénak tekintették
Shakespearet, de az elmúlt 20 esztendőben a szaktudomány egyre inkább el
fogadta, hogy katolikus szülőktől származott. Csakugyan, 1591-ben az angol
titkos tanács bizottságokat alakított, hogy gyüjtsék össze és negyedévenként
jelentsék a megyéspüspöknek mindazoknak a nevét, akik nem hajlandók angli
kán templomba járni. 1592 tavaszán Warvickshireből 42 nevet tartalmazó listát
küldtek be, 1> e névsorban szerepel John Shakespeare, az író atyjának neve is.
Ugyanannak az évnek őszén egy második listát is beküldtek; időközben többen
áttértek az anglikán hitre, vagy legalább is megígérték áttérésüket. Kilenc név
azonban újból szerepel a listán azzal a megjegyzéssel, hogy nevezettek "állító
lag azért nem járnak templomba, mert félnek a hítelezöíktöl". A kilenc név
közott ísmét szerepel J ohn Shakespeare neve ..

Egy másik bizonyíték a "John Shakespeare végrendelete" címen csak
szűkebb körben ismert okirat. Az eredeti, amely - sajnos - már régen elve
szett vagy elpusztult, 5' kis, össreva~rott lapból áll. Egy munkás találta meg
Stratford-on-Avonben John Shakespeare házában, a Henley-utcában a tetőcsere

pek alatt. Szövegét egy helybeli régész, John Jordan nyomatta ki 1784-ben
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a Gentlemen's Magazine-ben. Valamivel később az eredeti kéziratot elküldték
Edmund Malonenak, az erzsébeti idők kiváló ismerőjének, aki megállapította
hiteJességét és saját átírásában az általa előkészített Shakespeare-kiadás elején
kinyomatta 1790-ben,

Ez az úgynevezett végrendelet a valóságban katolikus hitvallás, amelynek
csak a formája a végrendeleté. Tizennégy szakaszra oszlik, amelyek mindegyike
igy kezdődik: "Én, John Shakespeare". A végrendelkező kijelenti, hogy vég
akaratának elkészítése idején lehetségesnek tartja, hogy készületlenül, szentsé
gek nélkül halhat meg, s ha valóban így lenne, imádkozik, hogy legalább lelki
kenetben részesüljön,

Shakespeare régebbi életrajzírói türelmetlenül félrelökték ezt az iratot,
mint Jordan nyilvánvaló kitalálását. Madame De Chambrun azonban kimutatta,
hogy távolról sincs szó kitalálásról, hanem borromei szent Károly milánói érsek
(1538-1584) által javasolt íormuláról, amely szerint a keresztény ember még
életereje teljében készítsen végrendeletet lelki javai számára, "hogy biztosítsa
magát az ördög kisértései ellen a halál órájában". E végrendeleti formulának
spanyol, olasz és svájci változata is ismeretes.

Borromei szent Károlyt boldog Campion Odön ismert adatok szerint
1580-ban látogatta meg, közvetlenül mielőtt Angliába utazott, ahol missziója
során vértanuságot szenvedett. Joggal feltehető tehát, hogy John Shakespeare
a maga végrendeleti szövegét vagy Campiontól kapta, vagy a 80-as évek vala
melyik másik katolikus misszionáriusától. A záró paragrafusban a végrendelkező

kijelenti, hogy a Testamentumot "önmagán kívánja hordani s ennek helyes
értelmezéseképpen azt kivánja, hogy halála után vele együtt temessék el".
A hitnek ilyen nyilt megvallása az erzsébeti üldözések idején elegendő volt
ahhoz, hogy valakit felakasszanak; és' tiszteletreméltó szilárdság jele, hogy John
Shakespeare inkább elrejtette a végrendeletet,' semhogy elégette volna,

John Shakespeare a Stratford közelében fekvő Wilmcotból származó Mary
Ardent vette feleségül, az Ardenek pedig régóta katolikusok voltak s igy két
ségtelennek látszik, hogy Shakespeare katolikusnak született. "Shakespearenél
- jegyzi meg Dr. T. M, Parrott - nyoma sincs a katolikusok elleni részben
nemzeti, részben vallásos elöítéletnek, amely oly sok kortársát jellemzi. A pa
pok, biborosok és püspökök, akiket darabjaiban szerepeltet, mindig tekintélyes
és gyakran igen tiszteletreméltó jellemek, és a katolikus hitre és kultuszra
vonatkozó megállapitásai mindig tiszteletteljesek." Legfeltűnőbb ez a János
királyban; ez tulajdonképpen egy régibb darab, a "János király zűrzavaros

uralma" átköltése, amelyből Shakespeare teljesen kiirtotta a zabolátlan kato
]ikusellenes propagandát.

Mindamellett, ha Shakespeare katolikusnak született, kétséges, vajjon
úgy is élt-e, legalább is harmincas és negyvenes éveiben. Ha átolvassuk darab
jait, megállapithatjuk, hogy rokonszenve a katolicizmus iránt Jelentősebb korai
műveiben. Lőrinc barát a Romeo és Júliában, Ferenc barát a Sok hűhó sem
miért-ben, a pap a Vizkeresztben rokonszenves jellemek, értékes, türelmes, bölcs
vagy legalább is jóindulatú férfiak, akiket mindenki tisztel. De Tamás barát a
Szeget szeggel-ben bűnbe viszi a herceget, aki barátnak öltözik, hogy a fog
lyok gyónását meghallgathassa.

A XVII. század elején kétségtelenűl változni látszik Shakespeare általá
nos magatartása a hittel és vallással szemben. A Hamletben számos komoly
példája található a katolikus fannak és érzésnek; a szellem a tisztitótűzből tér
vissza (és nem, mint több Erzsébet-kori darabban a klasszikus Hadesből), ahová
váratlanul került "szentségtelenül, csalódottan, kenetlenűl" - vagyis feloldo
zás, előkészület és utolsókenet nélkűl; de Hamlet számára a halál beteljesülés,
amelyet csak akkor tekinthet kivánatosnak, ha az egy álomtalan álom meg
semmisitése. Hamletet sokkal inkább érdekli az ember, mint az Isten: "Micsoda
mestermű az ember! Mily nemes a gondolkozása! Mily tökéletesek képességei!
Mily kifejező és csodálatos alakja és mozgása! Cselekvése, mint egy angyalé,
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értelme, mint az Istenéi Ő a világ szépségei Minden állat mintája!" - ami rend
kívül finom kifejezése annak a pogányságnak, amelyet egyesek a renaissance
emancipációjának neveznek.

Ugyancsak Hamletben fordul elő egyike Shakespeare kevés célzásainak
az akkori idők vallási ellentéteire: "Ovatosan kell beszélni, különben a két
értelműség elpusztít bennünket". A kétértelműség kérdése 1599-től 1606-ig heves
vita kbzéppontjában állt és egyike volt a legfontosabb okoknak ama küzdelern
ben, amelyet angol világi papok és a jezsuiták folytattak egymással, és ame
lyet a londoni anglikán püspök oly ügyesen tovább szitott. Ot-hat évvel később

a kétértelműség ismét fontos szerepet játszott Garnet atya perében és kivég
zésében, akit a puskaporos összeesküvésben való részvétellel vádoltak.

De az ilyen véletlen közhelyektől eltekintve, Shakespeare egész maga
tartása mintha megváltozott volna. A korai darabjai tele voltak ortodox és
gyakran konvencionális keresztény érzelmekkel, de későbbi műveiben, különö
sen komorabb tragédíáíban átsiklott a csillagokban, végzetben, sorsban való
görögös hit területére. Legjobb esetben félig keresztény benne a hit a különle
ges gondviselésben, amely minden veréb sorsával is törődik; legpesszimisztiku
sabb e mondata: "Annyit jelentünk az isteneknek, mint a legyek egy haszon
talan gyermeknek, kedvtelésből ölnek meg mlnket", - a legfatalisztikusabb
pedig itt: "Az embernek el kell viselnie az életből való távozását épúgy, mint
az inndulást. minden az éréstől függ" - amí annyit jelent, hogya gyümölcs a
kisorsolt időben lehull és elrohad.

A Viharban Shakespeare, ha egyáltalán valaha, maga mondja a szerepet
Prospero száján keresztül, aki úgy látja, hogy a világegyetem végül is feloszlik,
sem nyomot, sem egy ködfoszlányt nem hagyva maga után: "Olyanok vagyunk,
mint az álom, s kis életünket alvás veszi körül" - a lelkiismeretesség egy fel
villanása a nemtörődömség .két végtelenje között. Ennek a költői szempontból
összehasonlíthatatlan nagy beszédnek nem igen van keresztény íze.

Mindamellett mindig veszedelmes a kísérlet egy drámaíró saját lelkületét
alakjainak szavaiból felépíteni. És ki tudja, mennyire befolyásolták megnyilat
kozásait külső körűlmények. Tények hiányában csak személyes benyomásokra
lehet támaszkodni; de összevetve a tényeket és a fantáziát, csakis az a benyomás
maradhat fenn, hogy Shakespeare katolikusnak született és mint fiatal ember
lelkes hivő maradt; de a negyvenes éveiben pesszimista agnosztikus sorai van
nak. Élete végén azonban, ha hihetünk tisztelendő Richard Davies ! 708 előtt kelt
feljegyzésének, "mint pápista halt meg".

G. B. Harrison után



SZEMLE

AZ ÖKUMENIKUS MOZGALMAK
avagy megvalósítható-e a nem római kereszténység egysége?

Ez év augusztusában Amszterdamban összeült az "Egyházak Okumenikus Ta
nácsa", amelyben majdnem az összes anglikán, protestáns és néhány ortodox egyház
hivatalos képviselöi helyet foglalnak.

Egyesek, több lelkesedéssel, mint tárgyilagossággal, ökumenikus zsinatfélét sze
retnének látni benne, amely Rómával szemben 'létrehozná a tizenegyedik és tizenkette
dik századi nagy szakadások következtében szétszóródott egyházak egységét.

Az ökumenikus mozgalom kétségkívül korunk vallástörténetének egyik nagy
ténye, amely azonban jelentőségét nem életre hívott intézményeink és az általa meg
valósított pozitív egységnek köszönheti; eredményei még sokáig külsőségesek marad
nak, ami pedig a nem római kereszténység valódi egységét illeti, az távolról sem való
sult meg és csak a keresés korszakát éli. Mindezek ellenére, az ökumenizmusnak nagy
történelmi jelentősége van, mert a Reformációból született egyházakban olyan lélek
taní fejlődést indított meg, amely valósággal csodálatosnak mondható.

A kereszténység szétszóródása

Hogy az ökumenikus mozgalmat megérthessük, először is lássuk, miért szakadt
szét a kereszténység.

A keresztény egyházak közösségéből nagyon hamar kiszakadnak egyt)s szekták,
Ennek az első kiválásnak okai inkább politikaiak, mint vallási természetűek: az ötödik
századtól kezdve Egyiptomban és Kisázsiában újjáéledő nacionalizmus arra használja fel
a christolágia körül lezajló vitákat, hogy kis disszidens egyházakban - a nesztoriánus,
jakobíta és monofizita egyházakban - fejezze ki magát.

A keleti és nyugati egyházak szétválását a tizenegyedik században részben a ke
leti és nyugati civilizáció közötti különbség, temperamentumuk összeférhetetlensége,
a latinok kevéssé megértő szelleme okozza, részben a konstantinápolyi patriarkák maga
tartása, akik visszautasítják, a római püspök primátusát. Ebben a szakadásban a dogma
tikai kűlönbségek mallékesek. a hit mindkét oldalon ugyanaz marad.

A tizenhatodik században a nyugati egyház szakad szét. Ennek az újabb katasztró
fának az okai már sokkal kevésbé egyszerűek: a születő nacionalizmus, a Rennaissance
individualista és antropocentrikus mozgalmai; az ókort újra felfedezni vélő világ archai
záló szelleme és forradalmi életkedve; de némelyik lélek őszinte vallásos igénye is,
hogy a kereszténység elvesse magától míndazt, amihez szerintük mágikus és babonás
elemek tapadnak; és hogy a vallás valóban a hivők szívében jelenlévő Isten fenségének
és végtelenségének imádatát jelentse; továbbá a lelkek tanácstalansága a nagy egyház
szakadás botrány ával szemben; végül a nagyonis érthető felháborodás az egyházföknek
az egyházat beszennyező bűnei miatt,

Az egyház már rosszabb helyzetben is volt a történelem folyamán, de az evan
gélium szellemétől ihlett prófétai emberek kis csoportja mindig képes volt belülről meg
reformálni. A tizenhatodik században is lehetséges lett volna egy ilyen belső reform,
mint ahogy létre is jött azon a napon, amikor a római Curia átalakult. A tizenhatodik
század tragikuma, hogy történelmi, szociológiai és lélektani okok játszanak össze,
amelyek szakadással és eretnekséggel tetézik a reformációt.

A lappangó forradalom Luther márton lelki krizisében fejeződik ki. Mély és
bonyolult vallásos élménye és a bibliával való szoros kapcsolata következtében Luther
eröteljesen "realizálja" - ahogy Newman mondaná - a kinyilatkoztatás egyik hiteles,
de csak részlegesarculatát. Szerinte vítális szempontból csak az a fontos, hogy a lélek
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belső élménye segítségével és abibliától ihletődve, a kegyelem által megragadjuk az
üdvősséget. Emellett a realitás mellett minden más elhalványul: az ember szabadsága,
a szentségi rend, az egyház, mint Krisztus teste és az úr akaratának és gondolatának
élő és a történelemben megvalósult kifejezése. A kinyilatkoztatás adottságainak nagy
részét nem tagadja ugyan Luther, e jelentőségüket lebecsüli. De hiszen az eretnekség
lényege éppen az, hogy az egyház gazdagságából kiválaszt valamit.

Az eretnekség szülí a szakadást. Kora egyházából kizárva Luther szinte akaratla
nul is odajut, hogy új közösséget állít a régivel szembe.

A nagy robbanás öntudatra ébreszti a katolicizmust, amelynek pásztorai a köte
lesség útjára lépnek: bekövetkezik az emberek és intézmények gyökeres reformja.
Annak tudatában, hogy az élet értékeinek ő az örököse, a római katolicizmus élesen

.szembeíordul a skízrnával és eretnekséggel, ami elkerülhetetlenül bizonyos merevséghez
vezet és hajlamossá teszi arra, hogy félreismerje azt is, ami a vallásos lélek alapvető

igényeinek kielégítését szolgálja. Ennek ellenhatásaképpen a protestantizmus a katoli
cizmusban csak a rosszat látja: a szenvedélyes pápistaellenesség a protestáns lelkület
uralkodó vonása lesz, mire a katolikusok annál inkább hangsúlyozzák a római főpap

előjogaít. A poltika még növeli az ellentéteket.
A protestantizmus mindaddig nagy összetartásról tesz tanuságot. amíg az a katoli

cizmus ellen irányul, de kezdettőt fogva alá van vetve a szétszóródás belsö törvényé
nek. A születő nemzeti egyházak a tízenhatodik században diadalmaskodó állami indi
vidualizmus részesei lesznek, de főleg Luther gondolatában van meg a belső ellent
mondás: tanítása egyrészt a szabad, egyéni intuición nyugszik, másrészt úgy véli, hogy
ö az, aki a Szentlélektől megviIágosítva megtalálta a szentírás igazi értelmét; tehát
mihelyst egyéni intuíciója megnyiIvánul, kötelező dogmává lesz; a lélektani szükség
szerűségek arra indítják Luther tanítványait, hogy rendszerbe foglalják a Reformáció
atyjának mesejtéseit. Egyébként a történelmi körülmények is arra kényszerítik a lutheri
mozgalmat, hogy intézménnyé váljék, sőt ami még rosszabb: alávesse magát a fejedel
meknek, akik egyedül biztosították szerves összetartását. Tehát egyik oldalon: vizsgáló
dási szabadság, a másik oldalon pedig meghatározott dogmák és merev hierarchikus
keretek.

Nem mintha a SZabad vizsgálódás anarchiát jelentene; a protestáns sem hisz, amit
amit akar. A bibliának a hagyománytól független szabad vizsgálata lévén, a Szentlélek
sugallatára véIi megtalálni Krisztusnak minden emberi torzítástól mentes gondolatát.
Elvben tehát kellene, hogy minden lojális keresztény, aki a Szentlélek sugallatára hall
gat, ugyanazt CI tanítást olvassa ki a bibliából. De a gyakorlatban az egyformán őszinte

és világos keresztények intuíciója nem egyezik, szubjektíve bármennyire figyelnek is
a Szentlélek vélt indításaira. A Reformáció, föleg az angolszász országokban, ellenséges
szektákra szakad, amelyek kölcsönösen kiátkozzák egymást, sőt nem egyszer üldö
zík is.

Mi sem könnyebb, mint rámutatni arra, hogy a Reformáció képtelen volt egysé
gesen fejezni ki magát. mégsem szabad túloznunk a protestantizmus doktrinális zűr

zavarát. Tagadhatalan, hogy 1937 a felekezetek megoszlásáról kiadott hivatalos lista
szerint Nagybritaniában több mint háromszáz szekta él, de nagyrészüket csupán lényeg
telen személyi és dogmatikai különbségek választják el egymástól. Alapjában véve
csak néhány nagy protestáns irányzat van és ne felejtsük azt sem, hogya liberalizmus
gyözelme előtt a. protestáns szekták közötti eltérések leginkább az egyháztudományra
és az intézmények formájára és értelmére vonatkoznak. Igaz, végeredményben ez is a
dogmatikába vág, mert hiszen a Megtestesülés, az üdvözülés és a szentságek kérdését
is érinti, de a szempontok egysége mégis bizonyos egységbe foglalja a szétszóródott
szektákat.

Három föformát találunk náluk. A püspöki egyházakat, amelyek legalább is gya
korlatban elismerik, hogy rendes körülmények között a papok a szentségi élet közve
títői; a lelkészek felavatásuk által olyan hagyományba kapcsolódnak be, amely az
apostolokig vezethető vissza; miáltal egyszersmind hatalmat nyernek a szentségek,
főleg az úrvacsora kiszolgáltatásához. A presbiteri egyházak a lelkészben olyan világi
embert látnak csupán, akiben a gyülekezet felismeri a Szentlélek hangját és akit meg
bíznak azzal, hogy a hívek közösségében általános papi teendőket végezzen; a szentsé-
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geket inkább Isten általános működése jeleinek tekintik, mint a h.egyelem látható esz
közeinek. A kongregacionalista egyházaknál, amelyek nem ismerik sem a közösség
megbizását, sem a felszentelésszerű felavatást: a papság Isten belső kegyelme, a közös
ség legfeljebb felismeri papi hivatását, de nem bízza meg a lelkészt a hivatás gyakor
Jásával. a szentségek jelentősége eltörpül, az egyes egyházközségek kőzött nincs semmi
összefüggés.

A tizenkilencedik században a szétszóródás újabb tényezője tűnik fel: a dogma
ellenes liberalizmus, amely a végső konzekvenciákat vonja le a tizenhetedik században,
főleg Jurieu által hangsúlyozott két elvböl: az egyik az Egyház láthatatlansága, a má
sik az "alapvető pontok" tana. A katolikus hitvitákra feleletképpen Jurieu megváltoz
tatja az addigi hagyományos protestáns álláspontot és azt hirdeti, hogya Krisztus szán
déka szerinti egyház mindazoknak láthatatlan gyülekezete, akik meg vannak váltva.
Azoknak, akik é, protestantizmus szemére hányják tanításuk eltérővoltát, Jurieu azt vá
laszolja, hogy a különféleség az életerő jele, egyébként a különbözö tanításokban bizo
nyos számú kczös tételt is találunk, melyek a hit egyedül lényeges, alapvető pontjait
alkotják, ami lehetővé teszi a legkisebb közös nevező megkeresését és bizonyos fajta
egységet is jelent. A gyakorlatban azonban nem tudnak megegyezni az alapvető pontok
számában és értelmezésében. A liberalizmus olyan nagy súlyt helyez az Egyház láthatat
lanságára, hogy végül a tanok és intézmények individualisztikus anarchiájába torkolIík.

A tizenkilencedik század nagy liberálisai el akarják kerülni, hogya győzedelmes

raccionalizmus a kereszténységet elpusztítsa, ezért a vallásos megisemrést külön kate
góriának veszik és a hit tárgyát nem tekintik olyannak, ami mindenkire, egyetemJegesen
érvényes. A hit szerintük olyan magatartás, amelynek segítségével megragadjuk az
Udvözítőt. Krisztusban ennek a magatartásnak eszmei síkon való kifejezése, vagyis a
dogma, másodrendű és a lelkület és civilizációk szerint változó. A vallásos élmény min
den keresztény számára ugyanaz, amiben különböznek egymástól, az a dogmatikai ki
fejezés, márpedig egyik sem hitelesebb a másiknál és nincsen objektiv értéke. A leg
kisebb közös nevező kifejezhetetlen. Az Egyház mindazoknak a közössége, akik az
iidvözülés élményét a Bibliától és Krisztustól várják, tehát csakis láthatatlan lehet.
Amint látjuk, az individualista elv, amely a Reformáció egyik tengelye, minden virtua
litását kifejti, él másik, dogmatikai elv rovására.

A liberalizmus következményei súlyosak: a kereszténység alapja, vagyis Krisztus
istenségébe vetett hit, összeomlik és vele együtt a kereszténység egész épülete. Különös
változás állt be a protestáns magatartás terén: amíg a Reformáció az isteniben rejlő

abszolútumot hangsúlyozta, azt hogy a Kinyilatkoztatás, Isten abszolút voltának részese,
a kegyelem és üdvösség Isten ingyenes ajándéka, a liberalizmus a theocentrizmus ut
járólletérve, az antropocentrízrnus útjára lép. A gyakorlatban a kegyelem és üdvösség
nem Isten ingyenes aj ándéka többé, hanem az emberi akarat átformálódása Krisztus
ideális példájának hatása alatt. A történelem különös paradoxona, hogy a régi pela
gianizmus, mint a Reformáció gyümölcse, újra feltűnik.

Erre az újfajta pelagianizmusra azért hivom fel a figyelmet, mert ez nyomja rá
bélyegét arra az ökumenizmusra, melyet a liberalizmus örököseinél találunk. A libe
ralizmus nem állítja, hogya Krisztus által ígért királyság természetfölöttiség volna,
anélkül hogy Isten országának eschatologikus jellegét tagadnák, a legtöbb liberális csak
a jelennel foglalkozik. Az Isten országa számukra elsősorban a szociális és nemzetközi
igazságosság biztosítása a földön, emberi erőfeszítés segítségével. Igy születik meg a
"gyakorlati vagy szociális kereszténység", amely annyira jellemző az amerikai közös
ségekre; a mozgalom a keresztény erkölcs hajtása és nincsen nemes szándék nélkül,
végül azonban vallásos eredetű filantrópiához vezet. A liberálisok szerint csakis a
közös emberbaráti tevékenység képes a keresztényeket összetartani; a dogma elválaszt,
az akció egyesít, monják, tehát tegyünk úgy, mintha semmi sem választana el.

A liberolizmus antropocentrikus irányzata sokkal inkább ellenkezett a Reformáció
mozgalmának lényegével. semhogy ne követte volna reakció. A kisiklások helyrehozá
sára irányuló törekvések a tizenkilencedik század elejétől kezdve főleg az oxfordi
mozgalomban nyilvánulnak meg.

Az anglikán egyházat, amely eleinte csupán skizmatikus, 1550 után akalvinizmus
hatja át, a tizennyolcadik században pedig a racionalizmus nyomja rá bélyegét. 1830 után
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az anglikán egyház egy része visszaállítja a hagyományos istentiszteleti formákat, me
lyeket a Reformáció elvetett, és főleg a sajátosan katolikus dogmák nagy részét helyezi
újra érvénybe; az angIikánoknak ez a csoportja nem tekinti magát protestánsnak, azt
állitják, hogy megőrizték azt a hierarchikus szervezetet, amely egyenesen az apostolokra
vezethető vissza.'

A liberalizmus elleni reakció Nyugateurópában később és más formában követke
zett be. Különféle hatások által számos teológus visszatér a dogma hagyományos fel
fogásához, amely szerint abban Istennek az emberre vonatkozó szándéka fejeződik ki.
Főleg Karl Barth volt az, aki a liberalizmus antropocentrikus irányzatának ellene sze
gülve, újra bevezeti a Reformáció atyáinak nagy dogmatikai tételeit, azok minden mín
den· egyoldalúságával és antikatölicizmusával együtt. De amig a barthi gondolat nem
tud határozott állást foglalni az egyházzal szemben, mások újra elismerik értékét. igaz,
hogy nem annyira teológia, mint pragmatikus szempontból. Napjainkban az Egyház sok
protestáns gondolkodó szemében nem láthatatlan közösség többé, hanem a kegyelemnek
és Üdvösségnek Krisztus szándéka szerint való látható és intézményes eszköze. Krisztus
révén birói és dogmatikai hatalommal bir, jóllehet e hatalom határai nehezen meghatá
rozhatók, nemkülönben a vizsgálódás szabadságához való viszonya és az a mód, ahogyan
ezt a hatalmát gyakorolhatja; még ennél is nehezebb meghatározni, hogy hol található
az Egyház.

Az ökumenikus mozgalmak 1939-ig

Érdekes paradoxon, hogy ilyen eltérő 'előzmények után, a két ellentétes moz
galom: a liberalizmus és a neodogmatizmus egyaránt az ökumenikus mozgalomba tor
kollik.

A liberalizmus, a dogmát nem tartván. fontosnak, egyszerüen eltünteti az egye
netlenség okát: individualisztikus felfogása szerint, hogy, főleg egy olyan elpogányosult
világban, mint a miénk, a cselekvés szükségessége közös intézményeket követel, melyek
a keresztények szociális és etikai aktivitását szövetség keretében egyesitik. Ami a neo
domatizmust illeti, annak az a felfogása, hogy az igazság csak egyféle lehet, hogy Krisz
tus üzenete, ha ő valóban Isten, nem magyarázható ellentétes módokon, a szétszóródás
szerint botrány, amely az Evangélium elterjedését akadályozza, ellentétben van az
Úr akaratával és a gondolat és intézmények egységességével, amely az első kereszté
nyeket jellemzi, tehát minden különvált egyház kötelessége a tanok és intézmények
egységesítésére törekedni. Amint látjuk, az ökumenizmusnak két elletétes pólusa van.

A protestáns missziók helyzete volt az ok.: amely ezt a magatartást gyökeresen
megváltoztatta: ennek köszönhető, hogy a szétszóródást az egységesítés mozgalma
követi.

A protestáns missziók munkája teljesen megbénult, mert az egyes missziós cso
portok dogmatikai eltérései érthetetlenek és botrányosnak Híntek az ifjú benszülött
kereszténység szemében, tehát a tanitás összeegyeztetése a protestantizmus létkérdésévé
vált. Igy született meg az Edimbourghi Missziók Nemzetközi Konferenciája 1910-ben, a
Reformáció óta először történt, hogy a különböző protestáns felekezetek közös gyülésre
jöttek össze. A konferencia új idők hajnalát jelezte: állandó kooperációs intézmények
keletkeztek és 1928, majd 1938-ban missziós vallásközi konferenciát tartottak Jeruzsá
lemben és Madraszban. A missziók kooperációs mozgalma egymástól teljesen független
egyházak szövetsége csupán, céljuk az, hogyakcióikat gyakorlati téren összeegyez
tessék.

Eleinte csak a misszíós társaságok és egyházak léptek szövetségre. A jó példa
hatott és a mozgalom más térre is kiterjedt. Az 1910. évi gyűlés egyik résztvevöje, az
amerikai Brent, a püspöki egyház érseke, azt az ösztönzést nyerte, hogy a Reformáció
ból született egyházak keressék meg közös erővel azokat az eszközöket, melyek hitük
és tanításuk egységét biztosíthatnák. Igy született meg a "Faith and Order" (Hit és

1 W. J. Sexton anglikán kanonok kis könyvet irt; «Crísttan uníte» c. (London második kiadás
1847.), amelyben igen jól összefoglalja az ökumenizmus problémáit; a kis könyv nincs minden humor
hljján, mert egyhelyütt úgy állitja be a római katnlícízrnust, mint valami skizmatikus szektát, amely
1570-ben kivált az anglikán egyházból! (55-59. o.)
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Konstitució) mozgalma. A különböző felekezetek közötti hosszas tárgyalások után 1917
augusztusában Lausanneban egyetemes konferenciát tartottak, amelyen, a babtisták
kivételével, az összes protestáns egyházak kiküldöttjei résztvettek, sőt több keleti
ortodox egyház is. 1937 augusztusában Edimbourghban a Faith and Order újabb világ
konferenciája százhuszonhárom protestáns egyház delegáltjait gyüjtötte egybe. A moz
galom határozottan dogmatikai jellegű, nem efégszik meg a minden dogmát nélkülöző,

tisztán csak gyakorlati szövetkezéssel, amelyből hiányzik az igazi egység. Célja az,
hogy a testvéri jóakarat és megbánás szellemében egyűttesen keressék az egyenetlen
ség okait, kiküszöböljék a látszólagos ellentéteket és kiemeljék azokat, melyek ki nem
egyenlíthetők. Ném arról volt szó, hogy valamilyen elméleti egységhez jussanak, amely
nek megvannak az előre megszabott normái, hanem hogy az őket elválasztó különbsé
geket csökkentsék.

A "Faith and Orderr-rel párhuzamosan egy másik ökumenikus mozgalom is létre
jött: "Life and Work" (Elet és Akció) néven. Alapítói úgy vélték. hogy a keresztény
erkölcsnek a szociális és nemzetközi kérdésekben való azonos állásfoglalása alkalmas
arra, hogy a keresztényeket, akiket a dogma elválaszt, közelebb hozza egymáshoz. Az
egyik irányzat. a liberalizmus örököse, a jóakaratú emberek e dogmamentes szövetsé
gében ön célt láttak csupán, az egységnek az egyetlen elfogadható megvalósítását. A má
sik irányzat, melyet főképpen N. Söderblorri, upszalai luteránus pűspök képvisel, szük
ségesnek tartja a dogmá és intézmények terén való egységet is és a közős cselekvésben
nem lát mást, mint az első lépést a valódi egység felé.

A mozgalom 1914-ban Constanzában Nemzetközi Protestáns Hetet tartott, amelyen
megszűletett az "Egyházak által való nemzetközi barátság Világszövetsége" , melynek
célja a különvált egyházak közötti szorosabb kapcsolat, hogy azok a béke érdekében
együttműködhessenek.Söderblom a Szevetség kibővítését indítványozta, aminek ered
ményeképpen 1925-ben megtartják a stockholmi Life and Work ökumenikus konfe
renciáját. A "Life and Work" a Szövetségnek átengedi a béke és háború kérdésének
tanulmányozását, a "Faith and Order"-nek pedig a theológiát és az egyházi intézménye
ket, hogy teljesen a keresztények evilági síkon való tevékenységének szentelhesse ma
gát. Úgy az 1925-ös stockholmí, mint az 1937-es oxfordi konferencia főleg nemzetközi
kérdésekkel foglalkozott. A mozgalom a második világháború alatt és azóta is nagy
szabású segítöakciót szervezett úgy anyagi, mint lelki téren.

Mint láttuk, a .két mozgalomnak az egységtől alkotott felfogása merőben eltérő

volt, de sokan úgy érezték. hogy a keresztények akciója és az egész szociális és nemzet
közi morál feltételezi azt, hogy az emberi személyről és Istennek az emberről való
szándékáról pontos fogalmaik legyenek, - ez a meggondolás aztán az evangéliumi üze
net értelmezéséhez, vagyis dogmatikai problémákhoz vezetett. Végűl az -1937-es oxfordi
és edimbourghi konferenciákon elhatározták, hogy a két ökumenikus mozgalom - a
dogmatikus és az adogmatikus - összeolvadnak. ez az eredete a "World Council of
Churchesr-nek (Egyházak ökumenikus tanácsa). amely óriási előmunkálatok után 1948
augusztusában Amsterdamban gyűlt össze először.

Az ökumenikus Tanács

Fontos, hogy megértsük, mi tulajdonképpen ez az Okumeníkus Tanács. Vísser't
Hooft lelkész, a mozgalom főtitkára, aki a "Faith and Order"-irányzatot képviseli, a
következőkben látja a Tanács szerepét.!

A nagygyűléseken, amilyen az amsterdami is, harminchat egyház - protestáns,
anglikán és néhány ortodox - körülbelül 450 képviselője vett részt; a nagygyűlés öt.
évenként ül össze, de állandó bizottságok biztosítják a folytatólagosságot. Mint látjuk,
szervezete hasonlít a régi Népszövetségéhez.

Hogyan működík a "World Council"? Nincs kőnnyű dolga, ahogy azt Visser't
Hooft is elismeri:
... "mindegyik tagegyház olyan eltérően magyarázza az ökumenikus mozgalomhoz való

1 W. A. Wíssert Hooft: Le Conseil écuméníque des Egltses, sa nature, ses límít.es a .Homages
et Reconnalssance--tian. Recueil de travaux publlés á I'occasion du 60. annrversaíre de Karl Barth:
«Cahters théologíques de I'actualtté protestante- Paris-Neuchatél 1946.
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viszonyát, hogy minden olyan törekvés, amely a közös munka közös kifejezésére irá
nyul, újabb egyenetlenség veszélyét rejti magában ..."

Két ellentétes felfogás lehetséges: az Okumenikus Tanács vagy zsinatféle, vagy
pedig akadémia és szindikátus.

Ha zsinat, akkor magát az Egyházat képviseli, megvalósítja egységét, kifejezi
közös gondolatát, leszögezi a világgal szemben elfoglalt álláspontját: tehát bizonyos
hatalmat gyakorol a tagegyházak felett, bármilyen korlátolt és alkotmányos is ez a
felsőbb bíráskodás, sőt mi több: beavatkozhat az egyes egyházak belső életébe, amelyek
elméletben megőrzik teljes autonomiájukat. A Tanács végeredményben tehát egyház
kormányzat.

Ha viszont a ,,\Vorld Council" akadémia, akkor csupán találkozóhely, az egységről

folytatott elméleti kutatások központja, a tagegyházak külső aktivitását egymásmellé
rendelő, adminisztratív szerv.

Eddig a két mozgalom világkongresszusai meglehetősen paradox magatartást
tanusítottak ezzel a problémával szemben: a gyakorlatban elfogadták mind a két egy
másnak ellentmondó felfogást. Egyrészt kijelenlették, hogy ők nem az Egyház, hogy
nincs felhatalmazásuk az Egyház nevében beszélni, hogy a nagygyűlés nem zsinat,
melynek megvan a hatalma hittételek megszövegezéséhez és a legfelsőbb bíráskodás
hoz. Másrészt, amikor a világhoz szózatot intéztek, úgy léptek fel, mintha ők lennének
az Egyház.

Ez az önmagának ellenmondó magatartás - Visser't Hooft saját bevallása sze
rint - arra mutat, hogy a Tanács pillanatnyilag nem lehet az Egyháznak még csak
kezdeti fokon lévő megvalósítása sem, viszont azzal sem 'elégedhet meg, hogy aka
démia vagy az egyes külső akciókat egymás mellé rendelő bizottság legyen.

Miért nem tekintheti magát a Tanács zsinatnak, sem pedig az "Una Sancta"
részleges és kezdeti stádiumban lévő megvalósításának? Mert - hangzik a főtitkár

őszinte és világos válasza - hiányzanak belőle a lényeges "notae ecclesiae", vagyis
nem lelei meg az Egyház egyetlen és hagyományos bibliai fogalmának:

"Ha az ökumenikus mozgalom belső helyzetét összehasonlitjuk azokkal a meg
határozásokkal, melyeket a különböző felekezetek az Egyházról adnak, megállapít
hatjuk, hogya' Tanács egyiknek sem felel meg. Ha viszont a Bibliát nézzük, és a
Tanácson belül elhelyezkedő egyházak közösségét összehasonlítjuk azzal a közösség
gel ("koinonia""vaIJ, melyröl az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál levelei szólanak,
láthatjuk, hogy ennek a "koinonia"-nak főjellemvonásai hiányoznak belőle, mégpedig:
a tanubizonyság és a szentségek közössége. A világkonferenciának jogában áll szóza
tot intézni a világhoz, de ennek jelentöségét és értékét erősen csökkentik a viták
folyamán megnyilvánuló ellentétek. Tény az, hogy az egyes tagegyházak tanítása nem
ugyanannak a "deklaráció"-nak ("kerugma"-nak) kifejezései, melyeket mindegyik
egyénien színez, sokkal inkább nyelvzavarra emlékeztetnek. Ott, ahol az egyes egy
házak ellenmondanak egymásnak, amikor a hit alapvetö igazságairól van szó - és
ez nem véletlen, de állandóan ismétlődő jelenség -, nehéz az egyetemes Egyház
jelenlétet felismerni.

Ezenfelül, az a körülmény, ,hogyatagegyházak képtelenek közösen kiszolgál
tetui az Úrvacsorát, világosan mutatja, hogy az Okumenikus Tanács nem tarthat jogot
"a Koinonia"-ra, a szónak bibliai értelmében. Sőt több: az a tény, hogy képtelenek
vagyunk az Úr asztala körűl összegyűlni, azt mutatja, hogy az egység, amely nálunk
eddig megvalósult, csak árnyéka annak, amelyet Krisztus teste fejez ki tökéletesen ..."

Ahhoz, hogy a Tanács legfelsöbb szinódus legyen, amelynek hatalma van az
egyházak fölött, hogy kormányzat legyen, ahhoz az ís kellene, hogyatagegyházak
szuverenításuk egy részéről lemondjanak, amire viszont a legkevésbbé sem hajlandók.

Bele kell-e nyugodniok tehát, hogya Tanács csak akadémia vagy szindikátus
legyen? - Nem, válaszolja a főtitkár. Ha csak akadémia, a Tanács rövidesen mú
zeummá válnék, melynek az élő Egyház szempontjából nincs semmi jelentősége." Ha
nem más, mint egy olyan bizottság, amely az egyes szuverén egyházak akcióit egymás
mellé rendeli, csak adminisztrációs szerv, melynek nincs semmi spirituális értelme.

Látjuk a dilemmát: az egyes egyházak képtelenek elfogadni egy felettük álló
tekintélyt, képtelenek másfajta közösségre lépni, mint amilyet az egymásmellé rendelt
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tagegyházak szövetsége képvisel, viszont az a tény, hogy szövetségre léptek, már
önmagában is azt mutatja, hogy kötelességüknek tartják, hogy igazibb egységre töre
kedjenek, de ez az egység feltételez egy olyan tekintélyt, amely az összes közösségek
felett áll. Itt is megtaláljuk tehát a két pólus közöttí feszültséget, amely a Reformációt
jellemzi: egyik oldalon a vizsgálódási szabadság, a másik oldalon a dogma és a
tekintély.

Hogyan oldható meg a gyakorlatban ez a dilemma? Marc Boegner szerint a
Tanács nem más, mint az egység tanubizonysága, prófétája és nevelője. Vagyis: ahhoz
megfelelő tekintéllyel rendelkezik, hogy figyelmeztesse az egyházakat meg nem való
sitott egységükre, amelyet keresniök kell. Ha irányítást nem is, ösztönzéseket kétség
kivül ad.

Vissert Hooft még tovább megy, bár amit mond, nem egészen világos; a főtitkár

megpróbálja megindokolni a Tanácsnak azt a jogát, hogy az Egyház szózatát intézze a
világhoz, jóllehet nem az Egyház hangja. Ha vizszintes irányban nézzük, mondja - a
Tanács olyan egyházak szövetsége, amelyek a hit, a szervezet és a morál kérdései
ben eltérnek ugyan egymástól, de függőleges irányban, vagyis - ha jól értem 
annyiban, amennyiben a Tanács eszköz, melyet Isten felhasználhat, ha akar, bizonyos
pillanatokban megvalósul benne az egység; azokban a pillanatokban, amikor Isten
arra használja fel, hogy a szétszóródott egyházaknak mondjon valamit, átmenetileg
az "Una Sancta" megvalósulása, és joga van annak nevében beszélni.

De vajjon hogyan ismerik fel ezeket a pillanatokat? A válasz a protestáns
probléma szivébe visz bennünket: a lelkiismereti szabadság és a tekintély cllcntété
hez. A Tanács nem illetékes arra, hogy megállapitsa, hogy bizonyos pillanatokban
megtestesiti-e az Egyházat, vagy nem. Ha erre hatalma volna, akkor csalhatatlannak
kellene lennie, ő volna a kollektív pápa, aki kifejezné Istennek az egyházakra vonat
kozó akaratát. Visser't Hooft szerint: "minden egyes egyház és minden egyes hivő

joga esetenként eldönteni, hogy felismeri-e az Okumenikus Tanácsban annak az egyet
len Testnek a megnyilvánulását, amely a Fej akaratát keresztülviszí."

Azt hiszem, minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy egy ilyen válasz meg
döbbenti a kivülállókat. Nem előfeltétele-e az Egyház létezésének, hogy hatalmát és
intézményeit a hívek és kisebb közösségek elismerjék? Ha az egyes ember és kőzős

ség egyéni véleménye dönti el, hogy van-e hatalma vagy nincs, csirájában fojtják meg
ezt i'. hatalmat.

Pillanatnyilag az Okumenikus Tanács nem más, mint koordinált egyházak sző

vetsége, amely kötelességének érzi, hogy valóságosabb és eredményesebb egységre
lépjenek, de még nem rendelkeznek megfelelő lélektani és szociológiai szabadsággal
ahhoz, hogy felállítsák ennek az egységnek a feltételeit. Félő, hogy az amerikaiak
hatésa alatt a .,Life and Work" a "Faith and Order" fölébe kerekedik. Hacsak Isten
nem lép közbe, ez a helyzet, minden emberi számítás szerint még sokáig, talán évszá
zadokig is eltarthat. Az Okumenikus Tanács vallásos érzésből táplálkozó szép moz
galmaegyelőre prófétai hang csupán, amely azonban minden emberi gyengesége mel
le-tt is, tanubizonyságot tesz Isten alkotó erejébe vetett hit mellett és mindnyájunk
reménységét erősíti.

Az ökumenikus szellem

Tehát kétféle ökumenikus rendszer lehetséges, aszerint, hogy a kereszténység
elméleti követelményeit vagy gyakorlati lehetőségeit tartjuk szem előtt. Az első szerint
várni kell addig, amig a lelkek egységesek lesznek és csak akkor lehet közös intézmé
nyekről szó, amelyek a hit valódi egységének kifejezői lesznek. Ezt az álláspontot
képviseli Vissert Hooft. A canterbury érsek szerint viszont ez a módszer nem reális,
mert semmi okunk sincs azt remélni, hogy az egyes teológusok ·egy véleményen lesz
nek. Ezért inkább a másik módszer a célravezető, amely felé a hivatalos anglikán
Egyház is hajlik: ahhoz, hogy: a lelkek közelebb jussanak egymáshoz, elöszőr közös
intézményeket kell létesíteni, ezért meg kell elégedni a formulák és tanok külsőséges

elfogadásávaJ, még ha azokat az egyes tagok merőben ellentétes módon magyaráz
zák is.
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Az ökumenizmus az előtt a dilemma előtt áll, hogy: vagy megvarja a dőgmatikai

egységet, de akkor lemond a gyakorlati egységről, vagy lemond a dogmatikai egy
. ségről, de akkor a valódi egységről mondott le.

Talán lehetséges megoldani a dilemmát és összeegyeztetni az elméleti követel
ményeket és a gyakorlati lehetőségeket.

Világos, hogy ha nem akarnak pótlékkal megelégedni, az egység valódí dog
matikai közösséget tételez fel, ami nem jelent gépies uniformizálást; mi sem termé
szetesebb és egészségesebb, minthogy tág teret engedjenek a magyarázat és a kifeje
zés terén, feltéve, hogy ez nem vezet anarchiához. Három mód van arra, hogy ezt
megakadályozzák: vagy mindegyik külön-külön megkeresi a bibliának mindenki által
elfogadható értelmét, vagy gépies eljárással megkeresik a legkisebb közös nevezőt

vagy pedig elfogadják, hogy Isten az Egyházra bízta az evangéliumi üzenet magyará
zatát és az egyetlen ígazság meghatározását, amely alkalmas arra, hogy az egység
alapja legyen. E hatalom gyakorlása különbözőképpen képzelhető el: a hagyomány,
a megfelelő élet, a szinódus és főpap útján. Az utolsó négy évszázad tapasztalata azt
mutatja, hogy az első két módszer doktrinális anarchiába torkollik.

Ha egy ilyen esetben szabad egy kívülállónak véleményt nyilvánítani, azt
hiszem, a jelen körűlmények közt az egységhez vezető első lépés semmiesetre sem
a dogmatikai egység keresése lesz. Előbb lélektani átalakulásra van szűkség: le kell
mondani arról, hogy mindenáron olyan módszerekkel törekedjenek egységre, amelyek
eddig csak anarchiát eredményeztek. Nem kell-e letenni arról a hitről, hogy Isten
centrifugális eszközökkel akarja az egységet megvalósítani? Gyakorlatban ez a pro
testáns teológusok részéről olyan szellemi és akarati magatartást jelent, amely disz
ponibilisekké tenné őket az Una Sancta hatalmával szemben, még mielőtt tudnák,
hogyan fogja az hatalmát gyakorolni. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az Egyház
tekintélye az egyetlen lehetséges, tehát az egyetlen Isten által is akart eszköz az
evangéliumi üzenet kinyilvánítására.

Jól értsük meg: nem a tekintély katolikus elvének elfogadását ajánlom - sem
naívsagból, sem pedig "jezsuita ravaszságból" -, hanem csak egy bizonyos rendelke
zésreállást az Egyház tekíntélyével szemben; ez a diszponibilitás semmit sem prejudikál
a módokra vonatkozólag, ahogyan az Egyház hatalmát gyakorolni fogja.

Kétségkívül nehéz volna az ökumenizmus szempontjából meghatározni, hogy
az Egyház mikor és hol gyakorolja hatalmát és hogy ez hogyan egyeztethető össze
a profetizrnussal, mert nem szabad azt a gazdagságot elszegényíteni, melyet a vizs
gálódásszabadságról szóló tanitás rejt magában. Talán még évszázadokra van szük
ség, hogy e problémát megoldjuk, mégsem abszolút lehetetlen megoldani azt: az
ortodox egyházak példája, a hagyományhoz valő visszatérésűk a "sobornost" igen
hajlékony fogalmával azt mutatja, hogy az Egyház tekintélyének a dogmák terén való
"apriori" elfogadása lehetővé tenné a protestantizmus számára is, hogy a jogos
különféleségben megtalálná az igazi egységet. Ezen az úton haladva az egység felé,
a protestantizmus abban a helyzetben lenne, hogy felvethesse az ortodoxiához és a
római katolicizmushoz való viszonyának kérdését, jóllehet erről az oldalról a válasz
fal az égig ér ...

Remélhető, hogy az ökumenikus mozgalomnak sikerül majd a lélektani kate
góriákat átalakítani. Mert ha a dogmák és intézmények terén elért eredményeik kiáb
ránditóak is, a lélektan terén annál nagyobb jelentőségűek. Mert mi az ökumenizmus
lényege? Először is az a mély meggyőződés, hogy a szétszakadás súlyos baj és az
egyenetlenségben örömünket lelni súlyos bűn; másodszor ráeszmélés arra, hogy az
egység nem a külsőséges szövetkezésben van, hanem Krisztus egyetlen igazságában
és akaratában. Ez a magatartás egyszersmind lojalitást feltételez azzal szemben, amit
míndegyík az igazságnak tart és mások véleményének tiszteletét: arra tanít, hogy a
más véleményében mindig a pozitívumot kell keresnünk, a mindnyájunknak föltett
kérdést, olyan gazdagságot, melyet mi talán elhanyagoltunk.

Szent Ireneusz módszere ez, amely legalább is egy kísszámú protestánsnál, a
katolicizmus megértését és a vele való rokonszenvezést eredményezte. Ahogy Vissert
Hooft kőnyvében megjegyzi - amely az elfogulatlanság iskolapéldája lehetne 
"a nem római katolicizmussal (tehát anglikánizmussal és keleti ortodox egyházakkal)
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való érintkezésben a protestantizmus, amely még mindig a pápaellenesség bélyegét
viseli magán, eljuthat a római katolicizmus ireneuszi megértéséhez.! Valójában azok
a'l ortodoxok és - kisebb mértékben némely angio-katolikus -, akik az ökumenikus
mozgalomban résztvesznek, felhivja a protestáns gondolat figyeimét a látható Egy
ház fontos szerepére az Inkarnáció titkához való viszonya szempontjából; továbbá
arra, hogy a hagyomány Isten által választott eszköz az evangéliumi üzenet magya
rázatára: arra készteti, hogy ne elégedjenek meg egy ötvenpercentes megoldással és
végül felkelti benne a szentségi élet vágyát.

Osszefoglalva a mondottakat: az ökumenikus mozgalom nem az Una Sancta
embriójn, hanem annak csak míntegy próféciája. Ezzel szemben nem egy katolikus
kiadvány és az Unitas-hetek elöadói a rosszulértelmezett ireneuszi szellemtől indít
tatva és nagylelküségi versenyre kelve egymással, hamis képet adnak a helyzetről:

nem mutatnak rá a legyőzhetetlen akadályokra, az ökumenizmus gyengeségére és
egyetöre még teljesen külsőséges jellegére. Örizzük meg tisztánlátásunkat, hiszen
ezen a téren az ökumenizmus vezetői maguk jártak elől példával. A Szeritlélek ere
jébe vetett hittel, rendíthetetlenül reméljük, hogy Krisztus akarata egyszer megvaló
sul, de ne akarjuk megelőzni a Gondviselést. Másrészt ismerjük el őszintén, hogy az
egységre törekvő mozgalom a kereszténység szétszakadása óta a lelkek történelmé
nek legnagyobb ténye.

Robert Rouquette

AZ ÚJ SKANDINÁV IHODALOMHÓL

Ha skandináv irodalomról beszélünk s annak jellegzetes értékeit nagy vonalak
ban magunk elé idézzük, nekünk északiaknak a svédek néhány kitűnő regénye, a
norvégek drámai müvei és hatalmas méretű, patetikus hangú, küldetést hirdető köl
teményei, a dánok józan, realista elbeszélői és a finn lírai költészet néhány ragyogó
darabja jutnak legelöször eszünkbe. Az átlagosan művelt északi ember általában így
tartja számon a skandináv irodalmat. Ez az egy mondatnyi áttekintés természetesen
nem fedi azt az elképzelést, arm a skandináv irodalomról általában a külföldiekben él.
Még az olvasott, irodalmilag művelt külföldi is csak hézagosan, szemelvényesen ismer
heti észak irodalmát. Bár kétségtelen, a skandináv népek irodalma sokkal ismertebb
s megközeJíthetöbb, mint más kis népek irodalma. Művelt ember nemcsak Ibsen,
Strinciberg, Andersen, Jacobsen vagy Kivi műveit vagy legalább nevét ismeri, hanem
alkalma volt megismerkedni a közelmúlt skandináv irodalmának is néhány jeles alko
tésával. olvasta Sigrid Undset, Selma Lagerlöf, Knut Hamsun és Sillanpaa müveit. Ez
utóbbi négy író majdnem valamennyi művét lefordították külföldi nyelvekre, az olva
sók legszélesebb rét.egei ismerkedhettek meg velük, a huszas évek nemes értelemben
vett bestsellerei voltak. Regényeik gyors elterjedésében és népszerűségében természe
tesen nagy szerepet játszott az a körülmény is, hogy mind a négyen Nobel-díjas
irók voltak. (Rajtuk kívül még két északi író kapott Nobel-díjat: a külföldön alig
ismort Erik Axel Karlfeldt és Johannes V. Jansen.) A Nobel-díj nemcsak előkelő

irodalmi rangot ad, de hálás kiadói reklám is. Knut Hamsun, Selma Lagerlöf és Sigrid
Undset a huszas években meghódították a világot, az olvasók milliói lelkesedtek az
"északI írodalomért". Velük a skandináv irodalom ismét nemzetközi hírnévre tett szert
s egyben le is záródott egy korszak. Selma Legerlöf meghalt, Sigrid Undsetnek évek
óta nem jelent meg könyve s Knut Hamsun nemzete megvetésétől sujtottan éli aggas
tyún éveit.

A külföldi kiadók azóta is próbálkoznak skandináv szerzőkkel, de kísérleteik
nem sok sikerrel jártak. Az az érdeklődés, ami huszonöt évvel ezelőtt az északí iroda
lom iránt megmutatkozott, napjainkban erősen csökkenőben van. Az európai olvasó
tömegeket elhóditották az amerikai írók, bestsellereikkel európai tollforgató nem tud
versenyezni. Úgvlátszik, előbb meg kell tanulni a tengerentúli írók módszereit.. Ter-

l A «Sobornost» kb. annyit jelenI., mínt az Egyház életének teljessége, a kollektiv vallásos
tapasztalat az időben és térben, annyiban, amennyiben ez az egységes élet "lex credendi",
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mászetesen a kiadói vállalkozó kedv nem értékmérője egy irodalomnak. Amiképpen
külföldi olvasó csak nagyon tökéletlen képet kapott a három nagy északi Nobel-dijas
író műveinek fordítá saiból a közelmúlt skandináv irodalmáról, ugyanúgy nem jelenti
az újabbkori skandináv irodalom terméketlenségét az a körülmény, hogy az utolsó
években kevesebb északi írót fordítottak le, mint két évtizeddel azelött.

Ha a mai skandináv irodalom belső életét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a
harcok irodalmi hagyományok ellen és mellett, az új és régi irodalom híveinek állandó
vitái krónikus tünetei az északi irodalomnak épúgy ma is, mint száz évvel ezelőtt.

Mint a világon míndenütt, a soron lévő nemzedék északon is lelkesen rajong egyedül
üdvözítő új irodalmi kifejezési íorrnákr ól, ábrándozik a mű és az élmény titkairól, új
sttlustorekvésekről, világmegváltó, az emberiséget felszabadító új irodalomról. Ez a
fajta irodalmi élet északon is zajlik s hullámai néha messze kicsapnak. A fiatalok
lázadása természetesen nem mindíg újító, forradalmi jellegű, mint éppen napjaink
példája mutatja. A legújabb északi irodalmi törekvések visszatérést mutatnak az egy
szerű, zárt formákhoz, a századforduló szkeptikus realizmusához s határozott elfor
dulást a szándékosan bonyolult, értelmetlenné ködösített irodalomtól.

Irodalmi divatok, áramlatok rövid életűek. Az északi irodalmi kritika hajlamos
arra, hogy ír óit bizonyos időrendi periódusokba sorolja. Igy írnak, mint zárt kor
szak.okról, az 1920-as, 30-as, 40-es évek irodalmáról. Az irók besorolása a szerint törté
nik, mikor vált nevük ismertté. Jellemzö még bizonyos irodalmí eszmények ismételt
visszatérése, egyfajta spirítuális jellegű puritán konzervativizmus és irodalmi divat
hóbortok iránti lelkesedés váltakozása. A nemzedékek harca, a viták modernek és
konzervatívok közott hagyományról és haladásról, realizmusról vagy exisztencializ
musról végső jelentöségükben persze csak felületi jelenségek a skandináv irodalomban
is. A maradandó értékű művek irodalmi csaták, kávéházi eszmecserék zajától távol
születnek.

Minden írónemzedék szükségét érzi, hogy egy rendszerint rövid életű új folyó
iratben bemutatkozzék. E folyóiratok önálló vállalkozások, kiadójuk cgy elszánt
mecénás vagy maga a nemzedék közössége s ezért eltérően egyéb irodalmi lapoktól
kiadói üzleti politikától függetlenül, őszintén tükrözik a nemzedék szellemi arculatát.
A két legjelentősebb, általános tekintélynek örvendő irodalmi szemle az ötvenéves
irodalmi multra vlsszatekíntö Ord och Bild (Szó és kép) és a Finnországban u~yancsak

svéd nyelven napvilágot látó Nya Argus (Új Argus). melyet szabadelvü finnországi
irók és tudósok alapítottak 1908-ban

A mai svéd irodalom reprezentatív képviselői: Par Lagerkvist, Hjalmar Gull
berg, Johannes Edefeldt és Harry Martinson. A közvélemény Pa Lagerkvistet tartja
nemzete legnagyobb élő írójának. Először versekkel jelentkezik, majd előadják drá
mái t, később regényei jelennek meg. Színműveiben az emberiség átfogó nagy problé
mái szólalnak meg, a világmegváltás eszméje vezeti tollát. A Hóhér című drámáját
minden skandináv ország színpadán előadták s mindenűtt a nagy irodalmi eseményeket
megillető elismerő fogadtatásban részesűlt. A Szentivánéji álom a menedékhelyen jel
legzetesen északi hangulatú költői játék. Az élet elesettjeinek álma a boldogság
ról, szépségről és jóságról. Az igényes olvasók és színházlátogatók írója, híveinek nem
nagy a tábora. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elszigetelt, a külvilágtól elzárt világ
ban él. Életműve elválaszthatatlan korának eseményeit ől.

Hjalmar Gullberg és Johannes Edfeldt költők, akik a harmincas évek elején
jelentkeztek első kötetjeikkel. Mindkettőjük verseinek a vallásos élmény az alap
anyaga és ihletője. Ök ketten és Ivar Harrie fordították újra a Shakespeare-drámákat
s azóta a svéd színpadokon a régi, klasszikus fordítások helyett az övéiket játsszák.
Harry Martinson a svédek legnagyobb munkás költője. Költészete magán viseli egy
küzdelmes ifjúság bélyegét. Gyerekéveit vidéken tölti; lelenc, évről-évre más család
fogadja magához. Később hajóra kerül, fűtő lesz, de hamarosan tüdőbaj támadja meg
szervezetét. Nyelvének gazdagságával tűnik ki, mind prózája, mind költői alkotásai
ragyogó mesterművek, melyek a formákba merevedett, szegényes svéd nyelv. legrej
tettebb szépségeit varázsolják elő.

Az utolsó évek termése jellegzetesen epigon irodalom. Iró és olvasó egyaránt
fokozott figyelemmel fordul külföld felé. Svédország népe, amely szerencsés földrajzi
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helyzete és okos politikusai reven elkerülhette a két világháborút, most nyugtalan
kiváncsisággal tekint szét a világban. Mohón csap le minden irodalmi élményre,
pótolni akarja a mulasztásokat. Tavaly jelent meg Joyce Ulysses-e és a Finnegan
waves svéd nyelven, lelkesen olvassák Kafka regényeit, Sartre és Anouil színdarab
jait nagy sikerrel játsszák a svéd színpadok, művelt embernek ismernie kell T. S. Elliot
verseit s Steinbecknek és Hemingwaynek nemcsak nagy olvasótábora van, hanem szá
mos író-követője is.

A háborús évek svéd lírájat egy jelentékeny írói csoport, a "negyvenesek" irá
nyitják. Az izmusok divatja, mely negyedszázada lázba hozta Európa költőit, csak
most, a negyvenes évek elején ért el Svédországba, amikor a németek megszállták
Norvégiát s a háború szele átcsapott a norvég-svéd határon. A veszély és a bizony
talanság élménye s az a tudat, hogy semlegességük talán csak Illúzió, bármikor belé
jük taposhat a német csizma, a szellem ideges nyugtalanságában mutatkozik meg.
A "negyvenesek" költői anyagukat a tudatalatti asszociációk mélytengeréből rnerí
tették és szorgalmasan igyekeztek egymáson túltenni ködösségben és érthetetlenség
ben, Művcik múló tüneti jelenségek, előreláthatólag hat-hét év mulva csak kívánesi
irodalomtörténészek fogják köteteiket kézbe venni. Két folyóiratuk volt, melyek ez
év tavaszán szűntek meg, jelezvén tekintélyük és hegemóniájuk hanyatlását. Költői

bálványuk a katolikus T. S. Elliot s nagy hatást gyakorol rájuk néhány finn költő

is, köztük kűlönösen Edith Södergren. Utóbbi Skandinávia egyik legnagyobb modern
Iirikusa. Finnország keleti határszélén élt egy kis faluban, elzártan a vílágtól, szegé
nyen és ismeretlenül. Itt írta magányában teljes érettségű, kozmikus ihlettségű ver
seit, melyeknek megjelenésük idején jóformán semmiféle visszhangj uk nem volt.
Tüdővészben pusztult el fiatalon s a huszas évek végén bekövetkezett halála után
fedezték fel csodálatos képességeit s jelentették meg új kiadásokban műveít.

Ha a svéd irodalmat a finnországival összehasonlít juk, rögtön szemünkbe ötlik
utóbbinak gazdagabb rétegezettsége. Ennek oka az, hogy az országot két különböző

nyelvű és nemzeti jellegű nép lakja, amely évszázadok óta él egymás mellett anélkül,
hogy egymásba olvadt volna. A finnországi svéd kisebbség irodalmáról általában na
gyon keveset tudnak külíöldön. Ha valaki ismeri is például Ruxneberg nevét, aki a
svéd nyelven írt költők egyik legnagyobbika, azt nagyon kevesen tudják, hogy Finn
országban élt és svéd létére a finn nacionalista mozgalom egyik legjelentősebb

alakja volt. .
A finn irodalom néhány kitűnő rnűvel komoly megbecsülésre talált az egész

müvelt világon. Az élők közül elsősorban Sil lanpáűre gondolunk, a finn próza jelleg
zetes képviselőjére, aki Kiví hagyományainak hűséges folytatója. Újabb néva munkás
író Toivo Pekkanené, aki némelyek szerint Stillanpaanél is gazdagabb tehetségű. Regé
nyeinek hősei munkások, gyárvidékek lakói. Közvetlen, tiszta hangú, páthosz nélküli
realista elbeszélő. Regényeinek nagyrésze megjelent francia fordításban. Elismert írónő

még Iris Uurto. Irásai néhol Proust, néhol D. H. Lawrence műveinek hangulatát idézik.
A mai finnországí svéd irodalom két legjelentősebb képviselője: Rabbe Enckel

és Solveig von Scholtz. Mindketten költők s az írodalmi közvélemény Svédországban
épúgy megbecsüli őket, mint hazájukban. Enekel a betű ötvöse, az irodalmi miniatűr

művészi mestere. Von Scholtz nyelve gazdagabb, erőteljesebb, élményei frissebbek,
megrázóbbak. Jelentős prózaíró Oscar Parland, a balti származású idegorvos, aki
analitikus módszerű családregényeivel szerzett nevének megbecsülést.

Az elmúlt évtized dán irodalmának legnagyobb alakja Kaj Munk. Egy jutIandi
kis falu lelkésze volt, aki tántoríthatatlanul hirdette a szellem hatalmát az erőszak

felett. a jog erejét a hatalommal szemben. Amit szószékről nem mondhatott el, azt meg
irte drámáihan, melyeket Skandinávia minden országában nagy sikerrel játszottak. Két
legbátrabb hangú, legjobb drámája: Aki az olvasztótégely mellett ül és az Ige. Az első

Hitler Németországában játszódik s témája Krisztus szenvedése és halála. Súlyos szavú,
megrázó hatású rnűveí a lelkiismeret drámái, amelyeket az istenhit megváltó ereje
sugall. Kaj Munk a dán irodalom és a dán nép nagy mártírja, 1943-ban náci ügynökök
meggyílkolták.

A dán és norvég írók javarésze hallgatott a megszállás éveiben. Az oslói vagy
kopenhágai könyvkereskedésekben alig lehetett látni új könyvet. De megszületett ott
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is a titkos irodalom, az elnyomottak szellemi harca a zsarnoksággal szemben. Ebből

az anyagból legjelentősebb a németek elleni harcban elesett norvég Nordahl Grieg
hazafias hőskölteményeinek nA föld alatt" cimű kötete, amelynek sokszorosított pél
dánvai kézről-kézre jártak, táplálván az ellenállás olthatatlan tűzét.

- Sigrid Undset a megszállás éveit az Egyesült Államokban töltötte, ahonnan
1945·ben tért vissza hazájába. Könyve évek óta nem jelent meg. Csak cikkekben
vagy előadásokon hallatja néha szavát, rendszerint a katolicizmus ügyének szolgá-
latában. '

Felszabadulásuk után mindkét ország nagy papírhiánnyal küzdött. Papírkészleteí
ket elhasználták a 'németek propaganda-kiadványaik nyomására. A kiadók legelőször

a megszállás éveiben elfogyott klasszikus műveket pótolták. Aztán sor került az
élményirodalomra. Ebből a termésből két író válik ki: az elbeszélő Tarjei Vesaas, a
kitűnő atmoszféráj ú parasztregények szerzője és a költő Arnulf Overland, aki éveket
töltött német koncentrációs táborokban, ahonnan kikerülve a nagy tanulság az ihle
tője: mire kötelezi egy népet a szabadsága.

Norvégia, Dánia és Finnország szellemi életében a háború és a német megszállás
hatása erősen érezhető. Az írodalom zsákutcába került s tehetetlenül várta az öldöklés
és az önkény megszünését. Az író és költő hangja gyengének bizonyult, túlharsogták a
szirénák és a fegyverropogás. Svédország írói a külvilágtól elzártan, nyugtalanul szem
lélik a világégést. Érzik, -hogy magukra maradtak, társtalanok és magánosak. Kissé
szégyenlík a jólétet és biztonságot, melyet hazájuk semlegessége biztosít számukra s
néha irigylik idegen írótársaikat azokért az élményekért, amikben nekik nem lehet
részük. .

A háború befejeztével észak íróinak nagyrésze útrakelt, hogy körülnézzen a
háborúsujtotta Európában. Felkeresték külföldi írótársaikat. hogy meghallgassák a szem
tanu vallomását a pusztulásról és megbeszéljék a jövő feladatait. S ezalatt hatalmas
áradással megindul Skandinávia felé az új külföldi irodalom; soha annyi forditás nem
jelent meg északon, mint a háború utáni években. De az import-irodalom nem szorítja
háttérbe. a hazai írókat, a jó írónak van közönsége. Sok szó esik és sokat cikkeznek
irodalmi folyóiratokban az írói hivatásról s az írástudók felelősségéről. Az új idők

új követelmények elé állitják az írókat. Az író is társas lény s erről sohasem szabad
megfeledkezni. Az író hagyja ott az elefántcsonttornyot s foglalja el helyét az emberi
közösségben, mert egy írásmű hitelét elsősorban az irónak a külvilággal szemben
tanusított magatartása határozza meg.

Ingegerd Cronström

RAISS A MARITAIN VISSZAEMLJ~KEZt~SEI*

Jacques Maritain felesége, Raíssa Maritain amerikai önkéntes számíízetésük alatt,
amikor Franciaország élet-halálharcát vívta, kezdette el visszaemJékezéseinek meg
írását, vérző, fájó szívvel, összeszorított fogakkal, visszanéző szernmel, 1940 július 6-án.
"Mi már a reménységet is elveszitettük majdnem, mely fenntartott bennünket munkánk
ban és életünk minden szenvedésében: azt a reménységet, hogy a Krisztus szeretete
be tud hatolni ebbe a világba és át tudja formálni azt. Az Ö országa nem e világból
való, - mícsoda kegyetlen világossággal világlott fel számunkra ez az igazság! És
mégis: az Ö parancsa, hogy szeressük felebarátunkat, mínt önmagunkat, nem változott
meg ..." - De ebben a jelenben, mely visszhangzik a harcoktól, az üldözöttek pana
szától és minden borzalomtól, a visszaemlékezések írója a jövő felé fordul, mely Isten
ben el van rejtve, és a mult felé, a jó barátok felé, és elkezdi írní könyvét. Amikor
egy év mulva befejezi, úgy találja, nagyon érdekes munka volt a mult fonalai nyomán
elindulni, látva, hogya kűlönösen összefonódott sorsok a Gondviselésnek milyen cso
dálatos szövetét alkották, s ezt a multat nézve még a régi problémák, régi szerivedé
sek is úgy tünnek fel a jelen nyomasztó szörnyűségei között, mint egy elveszett
paradicsom. .

• Rarssa Maritain: Les grandes amtttés. L, II. Editions de Ja Maison Francaisc. New-York.
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Csodálatos is volt ez a századfordulónak és az új század első évtizedeinek
francia intellektuális élete. Mintha angyal kavarta volna a vizeket és csodálatosan
megújult, meggyógyult emberek kerültek volna ki il felkavart hullámokból. - Messzi
ről került ezekhez a vizekhez Raíssa, a kis orosz zsidólány, akinek különös és távoli
gyermekkora elmosódik és feloldódik a francia életben, és mire a Sorbonnera kerül,
addigra szinte nem más az egész teremtés, mint két nagy kérdező és kutató szem, és

.meg nem nyugvó intellectus, mely keres, keres, valami élőt, valami szilárdat, valami
abszolút lényeget, "hogy tudjam az igazságot Isten felől, magam felől, a világ felöl.
Ez volt, jól tudtam életemnek szükséges alapja". " ... une vérité absolue, une véríté
ínébranlable" ... Ez volt az álma már, amikor az érettségire készült, tizenhét esz
tendejével.

Az egyetemen találkozik egy szelidarcú szőke ifjúval, aki valamiféle mozgalom
ban buzgólkodik az orosz egyetemi hallgatók érdekében: ez volt Jacques Maritain.
Nemsokára elválhatatlanok lettek: mind a ketten ugyanazt keresték, s mindkettőnek

megváltás volt kitörni a maguk köré épített nagy csendből. nagy meg nem értésből.

Együtt járták a múzeumokat, s együtt indultak Duccio, Giotto és Angelico nyomán "a
szépség és szelidség birodalmába". - Akkor még nem tudták, hogy ez az isteni kegye
lem birodalma is, de jól érezték magukat benne. - Raíssa megismerkedik csakhamar
Jacques barátaival, elsősorban Ernest Psicharival. - Jacques anyja révén unokája
Jules Favre-nak, Ernest pedig Renannak. Mindkét családnak gyökerei mélyen bele
nyúlnak a katolikus Franciaország talajába, akármennyire racionalisták lettek is a XIX.
században. - Jules Favre második házasságában felesége kedvéért protestánssá lett
s ebben első házasságából származó leánya, Genéviéve. Jacques anyja is követte, s
igy érthető, hogy bár Jacques atyja katolikus volt, őt magát protestáns pásztor keresz
telte és katolikusellenes légkörben nevelkedett. A Maritain-Psichari barátság egy
egész életre szóló barátság volt. Mme Maritain emlékiratainak tekintélyes része feglal
kozik Ernest Psichari történetével, akinek életében Maritain-ék olyan döntö szerepet
játszottak.

A másik nagy barát, Charles Péguy, jóval idősebb Psicharinál és Maritain-nél.
Jelenlétében Raíssa alig mer megszólalni. Annyival idősebb náluk Péguy, és annyi min
dent tud. Bent ül "butikjában" , ahol a Cahiersde la Quinzaine-t szerkeszti, ezt a cso
dálatos, megalkuvás nélküli irományt, melyet néha elejétől végéig a szerkesztő ír meg.
A Dreyfus-ügy hozta össze Péguyt és Maritaint, s amikor jóval később a két jóbarát
elhidegül egymástól, Péguy akkor is kitartó jóbarátja marad öreg barátnőjének, Gené
viéve Fuvre-riek, Jacques anyjának.

. Jacques és Raissa, mint fiatal, minden tudásra éhes egyetemisták mindent hall
gattak ebben az időben, Pierre Curie és Mme Curie érdekes előadásait, és az összes
filozófusokat. -. Nagy hatással volt rájuk Le Dantee, a materiálista és atheista, bár
elragadtatását a káprázatos jövő iránt nem osztotta egyikük sem: "mire jó az .élő anyag
szintózise'. - mire jó, ha uralkodhatunk a fizikai világmindenség felett, ha az életnek,
a Jétnek értelme, ha az egész erkölcsi világ kikutathatatlan rejtély marad számunkra?"
ezen küszködtek. (A Gondviselés szálai különben igen érdekesen bogozódtak itt is: az
abszolút-atheista Le Dantec Elisabeth Leseur egyik harátnőjét vette feleségül. Annak
az Elisabeth Leseurnak a körébe került így, aki szentség hírében élt és halt meg, s aki
nek hitetlen férje megtért és dominikánussá lett ...l

Külőnben mind nagyobb csalódással hallgatták a Sorbonne előadásait, és mind
mélyebb szomorúsággal töltötte el őket, hogy mindenről volt szó, csak az Igazságról
nem: részletekbe veszett el minden, tudományos rutinirozottsággal, s a Lényeg még
csak szóba sem került. Nem volt más az egész, mint: "une leeori de rélativisme integral,
de sepeticisme intellectuel: et sia l'on étaít logique, de nihillame moral", - Akik kikerül
tek az egyetemről, egyáltalában nem hittek eszmékben, s teljesen fegyvertelenül állot
tak, hogy megvívják a szellem harcát a világ összeütközéseiben.

Professzorokban és filozófusokban csalódva, a metafizikai szorongás, mely gyö
törte őket, olyan mélyre hatolt bennük, hogy az élniakarás forrásait is elérte. Leverve,
szornorúan járkált Jacques és Raissa ezekben a napokban a Jardin des Plantes útjain,
úgy érezték, eljutottak a halál kapujáig. Mert vagy olyan a természetünk, hogy kép
telen megismerni az igazságot, vagy pedig nincs olyan világosság, mely megvilágitaná
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az élet célját, - s ha ez nincs, akkor nem érdemes élni. Szembe néztek mindennel
ezen a szomorú sétán: nem akarnak álarcot, nem akarnak hamis biztonságot, - az
élet értelmét, az igazságot akarják, vagy meghalni, ha nem lehet az igazság sze
rínt élni.

... Két égőszemű, égőszívű boldogtalan fiatal a Jardin des Plantes elhagyott
útjain ... Fülük zárva volt még és nem hallják a csodálatos kórust, mely az ő bol
dogságukat hirdeti: "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot ..."

Csodálatosak az Isten útjai: előörs-követségbe Hami Bergsont küldi feléjük, aki
csak halálos ágyán kapta meg a nagy kegyelmet, hogy szemébe ragyogjon a teljes
igazság, de íme, világosságot tud gyujtani mások számára és előadásaival szinte össze
omlik a Sorbonne filozófusainak lezárt épülete: megnyílik egy ablak a végtelen felé.
Igenis, meg lehet ismerni a valóságot és intuicióval elérhetjük az abszolútot. Négy lel
kes fiatal, akik már jóelőre elfoglalták helyüket az előadóteremben, ahol ott hullám
zott a párizsi szellemi élet színe-java: Péguy, Psichari, Maritain és Raissa. Szívükben
énekelt az öröm: "A tél elmúlt, megjött a tavasz", idézi erről az időről az Enekek
énekét Mme Maritain.

Ezzel a lelkesedéssel nincsen ellentétben az, hogy Maritain késöbbi tanulmányai
során szembefordul Bergsonnal, hiszen az intuíciónak erős kihangsúlyozása, az intelli
gencia és a metafizika kritikája csak az értelem helytelen használatával és egy el
tévelyedett racionalista és tudálékos metafizikával szemben jogosult.

Hosszan foglalkozik a könyv Bergson filozófiáj ával, aránytalanul hosszan,
talán a hála is közrejátszik ebben, vagy az a szinte tudományosan-pontos tárgyalása
annak, hogy mi volt Bergson filozófiájában az, ami ledöntötte lelki börtönüket s vissza
adta hitűket az igazságban és az abszolútban, amely van és elérhető.

Az új Bergson-tanítványok a neofiták buzgóságával követték a mestert, bárhova
megyen, - ott ültek a Collége de France szemináriumának asztalánál s együtt olvas
ták vele a görögöket és félderengett bennük, hogy létezik a szellemnek egy országa,
ahonnan "leszállnak a tökéletes ajándékok". - Plotinos olvasásánál szinte brutális
valósággal tör bele Raíssa életébe Isten léte: térdreborul és csókokkal borítja a köny
vet. - Bergson, amikor tanácsot kér tőle tanulmányait illetőleg, azt mondja neki:
"Suivez toujours votre inspiration". - Raíssa igen hálás ezért, úgy értelmezte, hogy
mindig szabadon határozzon, azaz legjobbik énje szerint. - Platon, Pascal, Ruysbroek:
megsejtése a lélek világának. Ez volt életének következő állomása, és egy nagy beteg
ség, mely úgy meggyöngítette egészségét, hogy az soha többé nem volt teljesnek mond
ható. Akkor már két esztendeje menyasszonya Jacquesnak. A világ legtermészetesebb
módján érezték, hogy összetartoznak, életre, halálra. 1904 novemberében keltek egybe.

Néhány hónap mulva a "véletlen", vagyis a Gondvíselés összebogozta életszálu
kat Léon Bloy-éval s nyomában megindultak egyenesen az Isten felé. Ujságcikkek a
Matín-ban, mely Maeterlinck néhány dícsérő sorát idézi Léon Bloy különös regényé
ről, a Femme Pauvre-ról, Annyíra megragadta' őket ez a néhány sor, hogy megszerez
ték a regényt, mely semmi más regényhez nem hasonlított s először állította kutató
szemük elé a kereszténység valóságát, és az írót, a prófétát, az igazságosság megszál
lottját, az Abszolút zarándokát, Léon Bloy-t. Elolvasták kíadott naplóit, félénken egy
postautalványon elküldöttek néhány frankot és megkérdezték, megismerkedhetnek-e
vele. - A csaknem 60 éves író meleg levélben válaszol, elküldi két könyvét, mely
még jobban növeli a Maritain-házaspár csodálatát s alig várják a találkozást.

. . .. Két húszesztendős gyermek dobogó szívvel nekiindul a Montmartre teker-
vényes lépcsőinek, valami különös reménység repíti őket és titkon, szinte öntudatla
nul érezték, hogy amikor átlépik a kis ház küszöbét, valami történni fog... ts tör
tént is: megláttak egy lelket, melyet az Isten szeretete "jelölt meg és megtapasztalták,
amínt ez irgalommal, félelemmel és keresztény testvériességgel áll szemben más lelkek
kel. - Minden igaz volt ebben a kis házban, ahol Bloy élt, szelid, kedves feleségé
vel és két leányával: igaz volt a szegénység, a hit, és a hősies függetlenség, -- úgy
érezte ítt magát a két utat kereső, mint a gyermek, aki hazatalált és akit szeretnek.
- Valami elindult, valami élő. A sötétben és elhagyatottságban a mag megmozdul
és a csira napvilágot keres. Bloy könyveinek olvasása, levelezés, látogatás, majd
Chartres, ezek voltak a megíndulás lépcsőfokai. - A két tudatlan, - vallásilag tudat-
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lan - fiatal számára az volt Chartres, ami a középkor számára: szegények bibliája.
Chartres szobrain és üvegablakain, a szépség quintessenciáján át ismerték meg a Szent
írás és theológia legnagyobb igazságait. Itt látták meg az O és Új Testamentum össze
függését, egyiknek záróköve a Krisztus, a másiknak szegletköve, alapja. S aztán leülve
a Maria-szobor lábaihoz, elpihent bennük minden. A nagy Mysteriumok nem látszottak
szörnyüeknek. minden feloldódott szeretetben és egyszerűségben, és hinni kezdték,
hogy "ennyi és ilyen nagy szépségnek egysége és harmóniája nem lehet más, mint
az igazság jelenvalósága".

Látogatások Léon Bloy-nál: kinyílik egy ablak a szentség, a szentek felé. Bloy
nem argumentál és nem filozófé.l a két ifjú filozófussal: olvas nekik, Folignói Angela
misztikus párbeszédeiböl, Emmerich Katalinból. - Megismerkednek Bloy embereivel:
Rouault a festő és Pierre Termier a tudós és kedves mecénás. Különös, de így van:
Georg SoreI adja kezükbe P. Surin: Catechisme Spirituel-jét, mely igen nagy élmé
nyűkké válik. A szellemi akadályok liquidálódnak, a látóhatár szélén feltűnik Isten
városa, de ... egy egész sereg apróság, emberi tekintet fogva tartja Őket. Isten ott
áll az ajtóban, de az ajtót az ember szabad akarata nyitja meg. Raíssa újra súlyosan
megbetegszik, _. Jacques térdreborul és elmondja gyermekkora Miatyánkját. Mme Bloy
Mária-érmet hoz Raíssának, aki szinte akarata ellenére Hozzá fohászkodik. A Szent
Szűz volt itt is bizonyára a nagy Közbenjáró, Aki kimondatta velük a nagy szót: a
keresztség utáni vágy:at. - O, pedig még mennyi valódi és vélt akadályt kellett el
hárítaniók! Az Egyház misztikus és szent életét szerették, de borzadtak a látható kato
likus világ középszerűségétől. .. Ha megkeresztelkednek, ez azt jelenti, hogy külön
válnak a világtól, amelyet ismernek s belépnek egy világba, melyet nem ismernek.
Elválni szülöktől, barátoktól ... úgy érezték magukat máris, mint a "világ söpredéke".
Jacques nagy tájékozatlanságában s mert annyira látta a filozófusok tévedéseit, azt
gondolta, hogy le kell mondania minden további ilyen irányú munkájáról és kutatá
sáról is. Világosan érezték Krisztus és a világ minden ellentétét és át is élték ezt, mint
egy agóniát. S aztán azt hitték, hogy Léon Bloy megkeresztelheti őket, és így ez egé
szen "magánűgyükké" lehet. - Sok gyötrődés között érett meg végre elhatározásuk,
hogy "elhagyjÁk a filozófiát az igazságért", mint ahogy a két filozófus ezt megfogal
mazta. Sőt Jacques elkeseredésében azt mondta: "Ha úgy tetszett az Úristennek, hogy
igazságát egy szemétrakásban rejtse el, hát akkor ott fogjuk megkeresni". - Ezt csak
azért idézi Raíssa, hogy megmutassa kétségbeejtően száraz lelkiállapotukat és kishitű

ségüket, mert hiszen egészen más horizontok tárultak elébük, amilyeneket remélni sem
mertek volna. Végre elhatározták: június ll-én keresztelés. Nem is gondolták, mekkora
örömet okoztak ezzel Léon Bloynak, hiszen ez az ö kedves apostolának, Szent Barna
básnak ünnepe, aki egy esztendővel ezelőtt hozta ajándékul számára ezt a különös
Maritain-házaspárt. - A házaspár mellett ott van a háttérben, mint mindig, most is,
szelid kíséröhangnak Raíssa húga, Vera, aki szelídebben, kevesebb akadály legyőzésé

vel nyitott ajtót a Várakozónak. - Szent János Evangélista templomában, a Montmartre
lejtöjén volt a keresztelés. Halálosan elszánt lélekkel, de üres szívvel, üres aggyal
álltak ott, - Raíssa nem is érti, hogy került ide, - csak egyetlenegyet tud: vagy meg
adja a keresztség számára a hitet és hinni fog és az Egyházhoz fog tartozni egészen,
vagy elmegy innen, meg nem változva és hitetlenebbül, mint valaha. - Es eljött a
békesség és a megnyugvás: az Egyház magához ölelte öket, hogy elvezesse öket Jegye
séhez, Akit még alig-alig ismertek: Krisztushoz.

Maritain ösztöndíjat kap, Heidelbergbe mennek. Új világ, új élet, új környezet,
s az annyira vágyott magány anagy fordulat után. - Tanulmányok, olvasás, betegség,
sok ima, így folyt le a heidelbergi élet. Közben a szülők is megtudják a nagy lépést,
nagy az elkeseredés' mindkét oldalon. Raíssa szülei szerint ez elárulása népének és
azok szenvedéseinek, - Jacques anyja szerint árulás a független ember ideáljaival
szemben. - Léon Bloy ekkor írja híres könyvét, a La Salette-i Szűzanyáról: "Celle,
qui pleure" és következő nyáron a Maritain-házaspár elzarándokol a la salettei szik
lákhoz, hogy abban a csodálatos magányban készüljenek a bérmálás szentségére.
(Ugyanakkor a tűző afrikai nap alatt a gyermekkori jóbarát, Ernest Psichari küszkö
dik nyugtalan lelkével, - olyan számára, mint egy másik világból való üzenet, mikor
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megkapja Maritainék lapját, melyet innen, La Saletteből inditanak útnak feléje sok
imádsággal és a neofiták térítő bátorságával.)

A könyv második kötete, melynek alcíme: Les avantures de la grac;:e, 1944-ben
jelent meg ugyancsak New Yorkban. - Részben folytatása saját külső-belső élettör
ténetünknek, részben nagy kitérések a "nagy barátságokra" újra előkerül Georges
Rouault, újra előjön a fájdalmas barátság Péguyvel, - Ernest Psichari'megtérésének
története, - a fiatal írónemzedék. Henri Massis. Feltűnik előttünk Eve Lavalltere külö
nös arcéle, Mercédes de Gournay felfénylő alakja, az "Ég ajándékai" a megtérők. 
A háttérben feltűnik egy pillanatra Claudel Dupouy, Ghéon (s lehet-e öket kettejüket
Gide nélkül elképzelni?) Jaques Riviére, René Schwob, Gabriel Marcel. Külön kis regény
a van der Meer de Walcheren-házaspár története, Charles Henrion és mások, mindazok,
akik az angyal-kavarta vizekből gyógyulva léptek ki.

De mindezek mellett a könyv folytatja saját élettörténetüket annak külső és
belső állomásaivaL - Még egy esztendő csendben tanulmányokkal, sok imádsággal
Heidelbergben: azután újra Párizs, Maritain kenyeret keres, lexikont szerkeszt Hachet
tenél, Raissa újra beteg s ez idő alatt ismerkedik meg az "Angyali Doktorral" , Aquinói
szent Tamással. De ezt megelőzi egy másik ismeretség: Szent Tamás késői rendtársával,
a dominikánus Clérissac atyával. Az "Egyház magános és koldus gyermekei" (igy
nevezi magukat Mme Maritain) ime, 3 év mulva beljebb kerülnek az Egyházba a nagyon
intelligens és szinte egészen nekik küldetett lelkiatyával, akit a solesmi bencés apát
útján ismertek meg, Ezzel elérkezett az az idő is, hogy magánosságuk véget érjen s
megpróbáljanak a világban, de nem a világból élni. P. Clérissac útmutatásai elhatá
rozók voltak öt éven át mindhármuknak, a Páter korai haláláig, 1914 öszéíg, - ó, de
nagy aratása volt akkor a halálnak: Psichari, Péguy. Clérissac!

Buzgón és boldogan járták a megjelölt utat, ahova társul került melléjük 1913
tavaszán Ernest Psichari, szintén P. Clérissac "gyermeke".

A két filozófus megszűnt filozofálni keresztségük óta. Szivükben énekelték a hit
dícséretét és csodálták annak rendező erejét: A filozófusokkal tabula rasát csináltak
és igen élvezték, hogy távol élnek hiábavaló és élettelen vitáiktól. Ekkor adta P. Clé
rissac Mme Maritain kezébe Aquinói szent Tamást, melyet félve lapozott fel: hátha
a skolasztikusok minden írása csupa szőrszálhasogatás, a gondolatok kriptája... és
hátha azok fejedéIme is ezt a hideg levegőt árasztja majd erre a meleg új-buzgóságra?
De mindjárt az első lapoknál félelme csodálattá változott: hiszen itt minden a szel
lem szabadságát, a hit tisztaságát, a tudástól és genialitástól megvilágított értelemnek
integritását hirdeti! Raíssa a paradicsomban -érzi magát: ez" az ő világa. "Egyszer és
mindenkorra bizonyosságot kaptam az értelmet vezető legfőbb elvek igazságáról, és
örömmel láttam, hogy ezek alkalmasak arra és elég erősek ahhoz, hogy az észcIveket
elvezessék a hit csillagos éjének mélységeibe." (II. kt. p. 30.)

Itt megszakad az emlékek folytatólagossága, hogy megírja a könyv egyik leg
szebb fejezetét: Szent Tamás "kis dícséretét". Maritain csak egy év mulva ismerkedik
meg Aquinói szent Tamással, de ez egy egész életre szóló barátság, ő lesz életének
vezércsillaga, filozófiájának iránya, munkájának tárgya. - Úgy ragaszkodnak hozzá
mind a ketten, mint egy nagy baráthoz, hálával, szeretettel. Nemcsak rnűveit szerették
meg, hanem őt magát, nagy szeretetét, szelidségét, szívbéli alázatosságát. Az értelem
szentje volt: teljes Intelligenciájával fordult az Isten felé. (Hogyan is van a főparancs?

Szeresd a te Uradat, Istenedet ... teljes elmédbő!!) - De amikor értelme már csődöt

mondott, fejét a tabernákulumra hajtotta, úgy imádkozott, könyörgött könnyek kőzött,

míg csak meg nem szabadult btzonytalenségaitól, - akkor visszatért cellájába és írta
vagy diktálta tovább műveít. Ez az élet s ennek az életnek a műve teljesen megigézte
mindkettőjüket, könyvet is írtak róla mind a ketten. (Le Docteur Angélique. - L'Ange
'de I'École.)

Maritain végre rátalált útjára, hivatására. Hachette-nél kenyérkeresetből dolgo
zott. Kapott volna katedrát is, de az akkori katolikus-ellenes légkörben nem akart
állami szolgálatba lépni. - Németországban főleg biológiát tanulmányoz Dríesch-sel,
de 1910 óta kizárólag filozófiával foglalkozik. Első nagyobb tanulmánya volt La Science
modern et- la Raison. Egész szenvedélyes intellectusát belevitte ebbe a műbe, hogy
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"betörje az ablakokat, azaz felrázza az olvasókat, ami egyébként egészen jól illett
Léon Bloy keresztfiához. Ezt követte a Bergsonizmusról szóló munkája, majd tanársága
a College Stanislas-ban, ahol az atyák maguk is gyanakvó szemmel nézték Maritain
"neofita" buzgóságát, a tomizmust és az órák előtt felhangzó Ave Máriákat, az új
professzor újitását. - 1913 = konferenciák a bergsonizmusról az Institute Catholique
ban, ahol elhangzottak ilyen kijelentések: "Csak egyetlenegy környezetben tud létezni
és Isten békességében megélni egymással és növekedni kegyelemben és igazságban
a lélek és az értelem: a tomizmus világosságában". - Az intellectuális körökben nagy
hullámokat vertek fel ezek a szerdai előadások, melyeken ott ült nagy buzgalommal
és ragyogó szemekkel ct' régi jóbarát, Ernest Psichari is. Péguy sohasem jött el, de szá
montart minden vísszhangot, zsörtölődik és mit sem akar tudni a tomizmusróJ. Pedig
ez nem filozófiát jelent a szónak szalón-értelmében, hanem mint Psichari mondta az
egyik kritikus bergsonita hallgatónak: "nem filozófiéról van itt szó, hanem életről.

vagy halálról", Szent Tamás, aki az életet jelentette, elhagyta a könyvtárakat, teológiai
katedrákat és megszólalt Maritain ajakán a civil tudós világnak. Az interpretator min
denre el volt készülve: hogy nem értik meg, hogy félreértik, és el volt szánva, hogy
magánosan és mint desperado is szolgálja, minden visszhang nélkül is. - Sajnos, az
olcsó Bergsonizmus, melyért Bergson egyáltalán nem felelős, az "intuicio" félreértése
és az intellectus megvetése mélyén belenyomult az 1913-as intelligencia világába, bele
értve a fiatal papságot is, - Maritain tovább folytatja az Institut Catholique kurzusait,
meghivták ugyanoda professzornak, római doktor lesz. Mindig jobban megérti hivatá
sát, a filozófusét, aki benne áll a profán világnak és az időleges civilizációnak drámájá
ban. Szent Tamás filozófiája eddig be volt zárva teológiai formákba, itt az ideje, hogy
saját formájában mint filozófia is kibontakozzék. - Az olvasó számára a többi már
ismeretes, erröl nem is ir Mme Maritain, hiszen nem méltatni akarja férjét, hanem
visszaemlékezései során egy filozófus elindulását megmutatni. A további útnak lép
csőit: Antimodern, Trois Réformateurs, Primauté du Spirituel, Religion et. Culture,
L'hurnanisme intégral stb., stb. szintén ismeri legalább részben az olvasó, erről nin
csen is szó a visszaemlékezések könyvében, mely tovább folytatódik sok kitérővel,

aránytalanul, vissza-visszatérve, néha kiszakadva az időbeli sorrendből. ha a tárgy
megkivánja, de mindig melegen, mindig élet- és élményszerűen.

Legmelegebb talán abban a két fejezetben, melyben leirja a szűlők rég óhajtott,
reszketve, imádkozva várt megtérését. Raíssa apja betegágyán tért meg a kegyelem
csodálatos érintésére, s úgy halt meg, olyan boldogan és könnyen, mint egy imént
megkeresztelt kicsi gyermek. - Anyjában sok volt a belső ellentállás, még emlékezeté
ben, idegeiben volt a gyermekkorában átélt orosz pogrom, - mig aztán szeliden, magá
tól értetődően tette lelkét a Krisztus áldott, átszegezett kezeibe, hogy lányaival és
vejével megossza azoknak boldog, mindenestül a kegyelemből és a kegyelemben
való életét.

A két könyvet szinte több önálló kötetre lehetne bontani: Péguy élete, barát
sága és elhidegülése Maritain-nel, munkája, könyvei, küzdelmei, harca a hittel, csa
ládjával, lelkiismeretével egészen addig, mig a harctéren végre "in articulo mortis"
eljuthat a szentségekig, hogy ezt a nehezen megszerzett kiváltságot vérével, harctéri
halálával pecsételje meg. - Ernest Psichari annyira más és sokban mégis annyira
hasonló élete és halála szintén egészen külön könyv a könyvben, éppen úgy, mint
Léon Bloy, akinek életét, alakját, műveit, halálát olyan utolérhetetlen tisztelettel, sze
retettel, hűséggel rajzolja meg Mme Maritain.

A "nagyok" mellett ott van néhány vonással, de nagy szeretettel megrajzolt
képe sok "kicsinek", vagy futó ismeretségnek. Papok, tudósok, művészek, orvosok,
tanitványok és takarítónőjük, Berthe Gilbert, aki mint "erős asszony", mély, szinte
misztikus lelkülettel töltötte be alázatos hivatását.

A két kötet gazdag emlékei, mély lelkisége, kivételes intelligenciája és nagy
egyszerüsége egészen elragadja az olvasót. Nem tekinti "irodalomnak", nem nézi laza
és aránytalan szerkezetét, hanem annak veszi, aminek irták: szépséges emberi doku
mentumok tárházának, egy meleglelkű, nagy intelligenciájú, egész mivoltában keresz
tényi lélek szép megnyilatkozásának, amint a francia katolicizmus angyalkavarta vizei-
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nek partján számunkra elbeszéli a "magnalia Deít", az Isten csodálatos működését azok
ban a lelkekben, akik éhezték és szomjúhozták az igazságot.

Kűlföldi folyóiratok egy harmadik kötetet is jeleznek, talán az a távoli jóbarát,
aki elkűldte ezt a kettőt, elküldi a harmadikat is és még jobban megismerjük "a nagy
barátságok" világát, melyhez egy kicsit mi is odatartozunk, hiszen térbeli és időbeli

távolságok ellenére betűben, szellemben, lélekben ők a mi barátaink is.
Sprenger Mária Mercedes

NAGY SÁNDOR NYOLCVAN ESZTENDÜS

1868 majus 18-án született Veszprémben Nagy Sándor, a gödöllöi művésztelep

egyik alapitója, aki a századforduló művészei közül egyike azoknak a keveseknek,
akik még élnek és dolgoznak. Kőrösfői Krizs AI ad árral alapitották azt a csodálatos
munkaközösséget, amely a forradalmakban bontakozó művészetnek viharaitól elvonulva
egy egészen sajátos értékét eredményezte a magyarság müvészetének. A Gödöllői

Művésztelep munkássága országszerte, de nyugodtan irhatom. Európa-szerte ismert. Szel
lemében és müvészi törekvéseiben az impresszionimusból felszabadult franciáknak, még
inkább a prerafaelista angoloknak, vagy Axel-Gallén-Kallela vezetésével az északiak, a
szecessióban sajátossá vált stílusát követték.

A nyolcvanéves határkőnél, úgy érzem, kötelességünk Nagy Sándor művészi ter
mését újból a magyar közvélemény elé terjeszteni, mert a századforduló művészi emlé
keit nem becsűljük érdeniük szerint. Nagyon sokan alig ismerik a szemérmes tartóz
kodása miatt úgyis túlon-túl elvonuló mestert. Művészetével szemben megnyilatkozó
tájékozatlan tudatlanság és közöny eredményeként alkotásainak egy része már elpusz
tult, más részét fenyegeti a pusztulás. Jól meg kell jegyeznünk, hogy egy nemzet életé
ben nemcsak az ifjúság pusztulása pusztulás, hanem az is, ha a nagy idők nagy emberei
nek emlékezete kezd homályosodni azok előtt, akiknek kötelessége megőrizni a nagy
idők és nagy emberek emlékezetét.

Az emlékeztető ismertetést a falfestményekkel kell kezdeni, amelyekben il leg
magasabb értékűvé teljesedett Nagy Sándor művészete. De meg kell említenünk üveg
festményeit, azután rajzait, vízfestményeit, rézkarcait. arcképeit, tájképeit, iparművé

szeti gobeIin- és szőnyegterveit, amelyek sora belá,thatatlan, és művészí értékei a
Jegelső élvonalbeli európai művészetével egyenrangúak. A Gödöllőre telepedett Nagy
Sándor a legelső feladatát az Egyháztól, mint a falfestmények őrök mecénásátol kapta
s úgy a temesvári kispapok kápolnájában festett "Apostolok oszláaa", mint il Regnum
Marianum házikápolnájának falfestményei már teljes vértezetben mutatják azt a nagy
művészt, aki álmait a benne élő fantáziának oly intenzitásával tudta jeleníteni, hogy
célbaállított művészete, a célon túl emelkedve témájától függetlenül is, a műremek

három örök jegyével, az egyénivel (individuális). elkészültségével (konszolidált) és tar
talmi teljességével (monumentális) döbbennek elénk. Bár Nagy Sándor a Regnum fal
festményekről, melyeket a Magyar Iparművészet 1910. évfolvamának IX. számában
maga ismertet, azt írja, hogy a kápolna disze úgy a figurális, mint dekorativ részé
ben "az egyedül igazinak, a belsőnek, avalódinak szegényesen, reszketősen levetített
formája, nem ís formája, csak forma-árnykép e annak, amit az ember a kivitelben mások
ftlé vetíteni tud." de mí, akik ismertük ezt a csodálatos alkotást, amelyben az ifjúság
lelkéhez a legnagyobb gazdagsággal szólt a művész, megelemezzük ezt amondatot,
,és azt mondjuk, hogy ez a sajnos azóta már majdnem teljes egészében elpusztult és
levakart falfestmény és ornamentika volt a legsajátosabb értéke a millenáris idők után
következő magyar egyházmüvészetnek. E kápolna szentélyének Krisztusa az "élővizek

forrása" felett, virágok és madarak koszorújában a fiúk és leányok szines Irizébcn, a
magyar ifjúságnak legbájosabb és legvonzóbb "Biblia pauperumja" volt, amelyet a Reg
numban nevelkedett ifjúság soha elfelejteni nem fog. Reméljük, hogy elkövetkezik az
az idő, amely a seccóban tönkrement műremeket a frescóban fogja újból állandóvá
örökíteni a meglévő pompás fotografiák alapján megértö utókor. A kápolna ornamen
tális dísze, amelyből csak a szentély hét nap mandorlájában szemlélödő bárányát, az
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Ivek hevederében imádkozó angyalokat és kerubokat, a boltozat hevederjein szivettartó
és harangozó angyalokat, a templom hajójának frizén szemlélődő őzeket és bárányká
kat, a liliombokor előtt térdelő őrangyalaikkal ábrázolt fíúkat említem meg. Igazolt
az alkotó mcster szava, aki azt írta, hogy ez a kápolna figurális és ornamentális
részében egyaránt a "színek puha bársonyába" és a "formák ropogós selymébe" volt
öltöztetve, E két jelzőben elmondtam mindazt, amit a művész alkotásában szándékolt.
E kápolna díszítésén át, a művészet nyelvén megtanította az ifjúságot az Isten, az Egy
ház és önlelkének szeretetére. Sajnos, ezek a falfestmények, mivel szerves kötőanyag

gal "alseccó" készültek, az idő viszontagságai miatt elpusztultak s ma egész kis töre
dékükben megtartva, nem is sejtetik azt a lenyűgöző és mégis örömre gerjesztő hatást,
amit a régi Regnum kápolnája jelentett Budapest és a magyar ifjúság számára.

Nagy Sándor falfestményei közül meg kell említeni a temesvári és marosvásár
helyi kultúrpalotákban lévő freskóit, a kőbányai volt Horthy-kórház házikápolnáját, a
pestszenterzsébeti főplébánia freskó-disz ét, a csornai új templom hatalmas méretű Krisz
tus Királ y főoltárképét, a Rákócziánum mozaik apsísát, a Ferenc József-intézet kápol
náját, a lipótmezei kápolna ornamentális diszét, s akkor egynéhány kis falusi temp
lomon kívül elsoroltunk minden helyet, ahol Nagy Sándor a falakon hagyta kép- és
formaálmodó lelkének varázsos hatalmát. A felsoroltakból talán önző elfogultság
nélkül ki kell hogy emeljem a pestszenterzsébeti főplébánia templomának közel hat
száz négyzetméternyi freskódíszét, amelyet a magyar művészet hivatalos regisztrálói
il Szépmüvészet, a Magyarművészet, az Újidők, és más napi" heti- és havi folyóiratok
egés;-, sorában már ísmételten regisztráltak. Mivel e freskók sorát a leghivatalosabb
magyar kultúra reprezentánsai két művészí díjjal, 1940-ben a Greguss-dijjal, 1942-ben a
Műcsarnok az Ipolyi-díjjal külön is kitüntette, csak azt az egy megjegyzést szeretném
olvasótnak tábora elé hocsájtani, amelyet a legnagyobb éli) magyar zeneművészünk,

Kodály Zoltán mondott a freskókról, amikor egy látogatása alkalmával így szólt barát
jához: ",Tudod, Sándor, a képeidnek és ezeknek a képeknek Hem színei vannak, hanem
ISzin-illata van. Olyanok ezek a hímes falak, mint a tavasznak üde íllatos életteljessége.
Ezek a falak muzsíkálnak, Igérem, hogyha elkészülsz a templom összes képeível. a föl
szentelésre én hozom el a Pesti kórusokat. hogy a muzsikámmal ünnepeljük a rnüvé
szeteknek örök zenei törekvését". Istennek hála, a háború pusztításai megkímélték Nagy
Sándornak ezen munkáit és egy karcolásnyi hiba. sem esett bennük.

Nagy Sándor ővréjében a legelismertebb és sikerekben a maga számára is a
legg'y'ümö!csözóbb volt üvegfestészete. Európa-szerte ismert e téren, és nyugodtan el
n.ondhatjuk , hogya XX. század legnagyobb üvegfestő művésze a mienk, magyaroké,
No!:;y Sándorbnn! Nagy Sándor Párisból való visszatérte után a Gödöllői Művész

telep vezetőjének, Kriesch Aladárnak testvérhúgát. a szintén igen tehetséges Kriesch
Laur át vette el feleségül. A konvencionális szokástól eltérően, nem nyugatra, Velencébe,
hanem Keletre, a Fekete-tengerre és Krimbe mentek nászútra. Elő-Ázsiának buja szín
pompája termékenyítette még izzóbbra színeiben Nagy Sándor művészetét. Rögtön
visszatértük után alkotta Róth Miksával a temesvári szeminárium színes ablakait és
nem sokkal késöbb a lipótmezei kápolna színes űvegeit, majd a marosvásárhelyi
kultúrpalota székely balladákat ábrázoló üveggyőngyeit. Az üvegablakról úgy írni,
hogya legtávolabbról is megközelítsűk azt a művészí hatást, amelyet a drágakőszerű

üvegekből összecsiszolt ablaküveg-mozaik jelent, meddő kísérlet az író számára. Az
üvegablakot látni kell, hogy parázsló színéiménye betölthesse a szemlélő lelkét! Csak
az képes a legbalványabban elgondolni a színes üvegablak művészi élményét, aki
már egyszer ült, vagy állt félórák hosszat egy remekművü középkori vagy modern
szines ablak előtt, és megpróbálta kibetűzni az ornamentika ezerszínű útvesztőjéből

a figurális részek témáj át.
Hol dolgozott Nagy Sándor?! Az előbb említetteken kívül: Nagykáta, Pestszent

erzsébet, Pacsirta-telep és a Szent Erzsébet-templom, a sajnos, háború alatt szintén
elpusztult Nemzeti Szalon, a pesti Szent Imre-kollégium kápolnája és még egynéhány
dunántúli kicsi falu, az Országház. Külföldre kerűlt a holland királynő fogadó-terme
és egynéhány remekművű ablaka, a veszprémi színház, "A népművészet varázsa" című

hatalmas üvegképe s akkor elsoroltunk majdnem mindent, amit Magyarországon e téren
látni érdemes. A mindenekfelett szépet ablakai közül a marosvásárhelyi kultúrpalota
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őrizte meg, - jobban, mint mi a magunkét. Ott a háború alatt gondosan kivették és
elrejtették, s igy megőrizték Nagy Sándor "székely balladáit" , amelyekből Kádár Katá·
nak vagy Budai Ilona 3.3 m mezőben ábrázolt balladája, a leghatalmasabbakat megillető,

minden dicső jelzőt megérdemel. Be kell vallanom, hogy amikor én láttam ezt az ernber
től alkotott színcsodát, a velem lévő kb. húszfőnyi közönség, akiknek elmagyaráz
tam és szavaimrnal megsegítettem a műélvezetét, egyszerűen nem akart és nem tudott
ezektől az ablakoktól többé elszakadni. Úti marsallunknak formális erőszakkal kellett
a szernlélődésben elmerülteket a kultúrház előcsarnokából kivezetni! Az üvegfestészet
technikai kíválóságuiról, amelyeknek értékei Nagy Sándor müveiben töretlenek, nincs
módom e tanulmány keretében külön szót emelni, hiszen most nem az üvegfestészet
szépségéről, hanem a nyolcvan esztendős öreg mester remekműveket ajándékozó mű

vészí tehetségéről emlékezem.
Az emlékező tanulmány következő fejezete, a rajzok, rézkarcok, illusztrációk,

akvarellek sora lenne. Hogy milyen rajztudással rendelkezett Nagy Sándor a század
forduló müvészeí között, annak illusztrálására' elég, ha megemlítem, hogya rajzok
százait, ezreit, sőt tízezreit láttam tőle. A gödöllői kis Tuszkulánum bombától sérült
műterrnében garmadával fekszenek a polcokon és a műterern sarkaiban a vázlatköny
vek, rajzok, illusztrált könyvek, furcsapapirszeletkék. Elek Artúr 1929-ben Az Ujság
vasámapjában méltatta Nagy Sándor rajzait és állatkarikatúráit. Valóban igaz, amit
e jeles tollú csztétánk megállapított: "hogy az íllatos kert csendjében és békéjében
szinte szűnet nélkül szövögette a vonal selyembogár álmait". Nagy Sándor, a leg
csodálatosabb képzeletek egyike, melyek a magyar főldön kinyíltak. Regősök leszár
mazottja, ösi mesemondó, somogyi parasztok utódja, Ö, aki az Isten nagyranyilt ege
alatt álmodozott nappal és éjszakákon. És kanyargó álmait kacskaringós vonalakkal
irta a papír fehér felületére. A dunántúli magyar népnek illatos költészete táplálója
Nagy Sándor képzeletének. Ös eredetiségnek nincsen mása rnűvészetünkben. Orna
menturnai kimerithetetlenek. Megsokszorosodott és kimüvelt népi fantáziával alkot.
Középkori templomok faragott dísze, iniciált kéziratok festett ékitményei hasonlitanak
az Ö kimeríthetetlen ékítőképességéhez. Alkotásai az urbanizált népi képzelet Iől

fokozott remeklései.
Nagy Sándor emlékezetéből alakítja álmodozva a meg-megfiadzó, szétágazó, csi

gába fürtösödő, gőndörödő vonalait, amelyekben sokszor az embert csúfolja a müvésr,
a bestiális, hiú, páváskodó, elbízott embert! Emlékezzünk Ady költeményeinek illusztr á

cióira: a "Vér és aranyv-ra. a .Dísznóf'ejü nagyúr"-ra, a "Bolond Istók't-ra, vagy a
.Repülj hajóm" pilótáj ára. A tőkés, élvezetet habzsoló állati emberek; a bogánccsal
megtépázott tragikus, finomlelkű bolond poéta; a szárnyaló fönségű, magabízó ember:
valamenny! egy-egy örők arca a tragikus s.orsú. örök embernek, Kőnyvei, amelyeket
illusztrált, a "Boldog ember inge", "Mackó mesék" stb., számtalan exlibrisz, studium
il freskókhoz és ablakokhoz, az Érosz kapuja az északi és hindú mesék illusztrációja
stb" kibogózhatatlan gazdag termése egy örőkké vajúdó alkotónak. Ezeket szeretném
megmenteni, az elkallódástól megőrizni, lelkiismeretbeli feladata a magyar kultúr
"mának"; hogy a jövőbe átmenthesse a csodálatos, örökértékű termését a magyar k ul
túrgéniusznak, akinek neve majd 100 évig Nagy Sándor is volt.

Mindezek után abban sommázhatjuk Nagy Sándorról való emlékezésünket, hogy
a Gondviselés különős ajándékának tartjuk az Ö tiszta, nemes műveszetét. Kívánjuk,
hogy a még míndig dolgozó mester, a nyolcvan esztendő sokarcú gondjától és élmé
nyétől megterhelt, de meg is nemesített életét a Gondviselés minél hosszabb időre

nyujtsa, hogy a mának szükségtől és ínségtől megsajgatott terhét és fájdalmát felejtve,
a magyarság megbecsülő szeretetének tudatában fejezze be, s azzal a boldogító és meg
nyugtató reménnyel és érzessel készüljön a túlvilág nagy találkozójára, hogy "Non
ínutílis vixi". Nem' élt hiába, mert művészete ajándéka volt nemzetének, de az egész
kultúr-emberíségnek.

Dr. Décsei Géza
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KÖNYVEK
VASSZüBüR. Darázs Endre versei.

(Egyetemi Nyomda.)

Az elmúlt esztendőből aligha emlék
szünk még egy ilyen friss, varázsos hangú
kőtetre. Szinte minden képe, mindenegyes
lélegzetvétele külön meglepetés: csupa
talpraesett képtelenség, balesetből kikere
kedö mutatvány, csupa hazugságnak in
duló elemi igazmondás. De hogyan? Ennyi
valódi ellentétet végül is mi olvaszthat
egyetlen vers egyetlen sorában is hiteles
remekké?

Az irásmüvek legtöbbje stilusával és
szerkezetével, erejével és elegánciájával,
nyelvezetével és képeivel győz meg, Da
rázs költészetének természete van. Ezek
nek a verseknek nincs lejtésük és nincs
sodrásuk, nem kifejeznek és nem közveti
tenek, egyszerűen: viselkednek. Verseiben
egy rendkívülien erős, szinte állatian ta
lálékony természet játékainak, elámulá
sainak és pillanatnyi elszánásainak va
gyunk elbűvölt szemlélői.

A vízualitását, a képeit szokásos emle
getní, pedig valójában a reflexeiben él.
Sőt: a reflexeivel szerkeszt is, mielőtt még
a világ az idegeiben rnélyebben beérhetne,
érzelemmé, vagy valami állandóbb elvvé
szerveződhetne. A szemébe ötlő képektől,

érzéki fölhívás októl szinte pillanatonként
hökken meg, de ugyanakkor ösztönző Lö
kést is kap.. a meglepő élmény tovább is
repíti, valami hallatlan, szökellő aktivitást
kölcsönözve minden benyomás számára
kiszolgáltatott érzékenységének. És ez a
szép, ahogy mindcnkor kivágja magát és
egyre veszélyesebben belebonyolódik
"mondanivalójába", mint a túlfeszített
szervezet tulajdon természete megzavaró
és egyedül vezérlő útvesztőibe.

De innét költészetének hiányossága,
valamiféle embertelensége is. Mint termé
szet, varázsos, azonban túlontúl csak ter
mészet. Friss és érzékletes, de nincsenek
mély ebb élményei, mintha az elébe ke
rülő látvány, a tájékozódás minden igénye
nélkül, túlontúl kielégítené, s a világ fönn
akadna a rendkívüli idegzet szúnyogháló
ján, mielőtt bármi is a szivbe-agyba érne.
A "dolgokra" tapad, de ez a tapadás, ez
a páratlanul vitális mímikri, épp ez aka
dályozza meg a világgal és sajátmagával

való mélyebb azonosulását, ami egy szel
lemibben emberi szótárban hol bukást,
hol erkölcsöt, hol katarzist, hol pedig sor
sot jelenthetne.

Persze ez a perifériára kitolt élet, mely
a felszínen kénytelen megvalósítani mind-

. azt, .amí a mélységet illetné, érzékletesség
ben a valószinűtlenségig duzzad, s mivel
bensőségesebb igények nem zavarják,
ijesztő biztonsággal. végzi mítoszbaillő

vakkapcsolásait. Elvontabb igények nem
zavarják, de az "emberinek", vagy inkább
"szelleminek" ez az aránytalan adagolása
ugyanakkor állandó fölborulással is fe
nyegeti ezt a műk ödést, szélsőséges fe
szültséget teremtve a csak érzékletesben,
hogy a szinte merő életösztönből lereagált
világ egyszeriben izgatott, maga. alá ke
rített teremtéssé, önzetlen költészetté vál
jék. S valójában, legszebb versei szemünk
láttára kerekednek ki az egyoldalú érzé
kelésből fölényes-mitikus alkotássá, mint
a Hideg idő, Szilaj csorda, Csipkerózsa,
Cirkuszosok és a Vértes. Hibái viszont az

.úgynevezett elvi, tematikus verseiben a
legszembetűnőbbek, s a Berzsenyi-féle,
multat idéző nosztalgiákban, ahol is ős

lénytermészetét jónéhány lépéssel össze
téveszti az elődkereső poétikus ellágyu
lássaI.

Hogy hová vezet költői fejlődése? Ez
a kitűnő, maga nemében páratlan líra?
A kritikusi kíváncsiságot mindenekelőtt

paradicsomi világának magára ébredése:
a pazar vegetálásból maga és valameny
nyiünk sorsára rádöbbenő metamorfózisa
izgatná. De ki jósolná meg előre a sze
lek járását?

Pilinszky János

LE SABBAT. (Souvenirs d'une Jeunesse
orageuse.) Maurice Sachs. Editions
Corréa, 1946. Paris.

A francia hadsereg diadalmasan tért
vissza a világháborúból. A kor, mely ez
zel Franciaországban elkezdődött, tíz évíg
tartó győzelmi ünnep volt. A gazdag és
megelégedett polgárok gondolkodás nél
kül költekeztek, az üzletek tömve a leg
különbözőbb árukkal, a színházakba tíz
nappal előbb kellett jegyet venni, az éj
szakai mulatókban nem lehetett üres asz-
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talt találni, a festők alig tudtak eleget
tenni a megrendeléseknek, a kiadók pe
dig gondolkodás nélkül, mindent kiadtak.
A franciák minden érdeklődése a művé

szet, a szerelem, az élvezetek és a ké
nyelem felé fordult.

Ez időknek tipikus gyermeke Maurice
Sachs. Első könyve, mely évekkel ezelőtt

jelent meg Amerikában: "The Decade of
lllusioti, Paris 1918-28." Ez a cím jelőli

tehát azt akorszakot, mellyel az irá neve
egyszersmindenkorra össze van kötve. Az
illúzióknak ez az évtizede a legteljesebb
mértékben érdekelte és izgatta, és nagy
részt ennek az érdeklődésnek köszönhet
jük, hogy művei valóban létrejöttek.
Később Franciaországban is feldolgozta

ugyanezt a témát "An temps du Boeuf sur
le Tolt" címmel. A Boeuf sur le Toit volt
az akkori fiatal író- és művésznemzedék

kedvenc találkozóhelye. Ez a naplósze
rűen megírt könyv rövid, odavetett leírá
sokban örökíti meg a korszak állandó pa
roxizmusát. Csak a külső életmegnyilvá
nulások rőgzítésére törekszik, következő

munkája, az "Alias" azonban már intro
spektív és sokkal inkább önéletrajznak.
mint regénynek tekinthetjük.

Az előbb emlitett művek azonban mind
háttérbe szorulnak "Le Sabbat" mögött,
melyet' hagyatékából adtak ki 1946-ban.
Itt Maurice Sachs előbbi munkálkodásá
nak különböző szempontjait közös per
spektívába foglalta össze. Igy a Sabbat
mind a kultúrtörténész, mind a pszicholó
gus szemében érdekes keresztmetszete
marad a háború utáni forrongó életnek.
Maurice Sachs- harmincéves korában írta
ezt a könyvet, egy viharos, különös, sok
érdekességgel teli ifjúság emlékeit. Har
minc év alatt - mondja - az ember
annyi mindent megtudott és tapasztalt,
hogy az élet újabbat már nem igen ad
hat, ami, azután következik, csak kegyes
és jóságos ráadás. Sachs a századforduló
után született egy polgári, de a legzava
rosabb helyzetekbe jutott, minden gátlás
nélküli zsidó családból. A válás és csőd

kettős átkával sujtott család megátkozott
ágának legátkozottabb sarja volt - sa
ját bevallása szerint. Igy származésa is
viharos életre predesztinálta. Egy angol
nevelőotthonban fedezte fel már gyer
mekkorában azokat az elferdült sexualis
hajlandóságokat, melyeknek leirásával a
regény minduntalan nagy előszeretettel

foglalkozik.. Mivel korán kenyérkeresetre
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szorult, mint hoteltitkár bepillanthatott
abba a mondain világba, melynek később

saját maga is tagjává vált. Legnagyobb
hatással .mint az akkori ifjúságra általá
ban, Cocteau volt rá. Ez, a dicsfényéből

ma már kissé veszített író, szinte mágikus
erővel gyüjtötte maga köré a kor ámuló
fiatal nemzedékét. Az ő révén ismerte meg
Maurice Sachs Jacques Maritaint és kör
nyezetét. E két íróval, majd később

André Gide-del való barátságának, illetve
ismeretségének leirása a könyv legértéke
sebb és legérdekesebb részét alkotja. A
katolicizmus oly nagy hatással volt rá,
hogy nemcsak katolikussá lett, hanem egy

. papnevelő intézetbe is belépett, hogy mi
nél aszkétikusabb és tisztább életet élhes
sen. Egy vakáció alkalmából azonban a
szabad élet után való sóvárgása áttörte az
erőszakkal magára kényszerített lelki nyu
galmat. A 'katonaság, majd a párizsi élet
lüktetése ismét visszaterelték a viharos
ősszevisszaságba. A gazdasági válsdg ele
jén Amerika legkülönbözőbb részeit ba
rangoIta be előadásokat tartva. Egy lát
szatházasság kedvéért protestánssá lett, de
ekkor a hit és a vallás, már nem sokat
jelentett számára, nem törődött vele. Leg
nagyobb szegénységben tért vissza Pá
rizsba.

Különös végrendelet ez a könyv, egy
valóban nagyon nyomorult hősről mesél.
0, bár más embert írhattam volna meg
- kiált fel Maurice Sachs -, aki kőve

tendő példa lett volna inkább, mint ily
visszataszító egyén. Ezek az emlékek és
vallomások, melyek mindent- ki mernek
mondani, alapjában mégis kevéssé bot
ránkoztatják meg az olvasót. Mivel az irót
semmiféle morális gátlás sem tartja vissza,
semmiféle csábításnak nem áll ellen,
szinte médiumm á vált, akiben a kor tel
jesen kifejezhette magát. Igy a Sabbat ér
tékes dokumentuma a háború utáni francia
életnek. Az ilyen kőnyv csodálatos mó
don feloldozza iróját sok bűn és vétek
alól, melyet egy egész életen át elköve
tett. Olyan, mint egy őszinte gyónás. Mert
ez a Sabbat a mult - mondja Maurice
Sachs - és az út végén csendes erdei
tisztást vél felfedezni a reggeli napfény
ben, míután az éj démonai mind elmene
kültek. Ez már a jövő, a kor nélküli jövő,

ahol mindig lehet építeni egy más, nem
ily sötét viszontagságokkal teli, szebb
életet.

Herczegh Klára



,
Mi az Ul EMBER lókönyv Szolgálata?

Azórt. szorvoztük az Új Ember Jókönyv Szolgálatát, hogy segítsünk
<1 katolikus könyvkedvelő közönségnek a könyvek kiválasztásában és a C~()

portos vétel előnyeinek kihasználásával jelentős kedvezményt .bíztosítsunk.
Irodalmilag képzett és katolikus szempontból teljesen megbízható lektorok
által kiválasztott művek kerülhetnek ajánlott rnűveink közé. Csak így érhet
jük el azt a célt, hogy megkíméljük a könyvvásárlót a csalódástól, hiszen
helyett», nevében keresünk, válogatunk és bírálunk az -egész világ könyv
piu.án. Ketéves müködésünk után máris komoly tényezőként jelentkezünk
II köuyvpiaeon.

A .1 ókönyv Szolgálat módszere valójában elöfizetés és részletrendszer .
;\ ki résztvcvőkónt bclép, évi 120 forint fizetésére vállal kötelezettséget,
ennek ellenében legalább 144.- forint bolti árú könyvet adunk. A részvételi
díj tetszés szerint havi 10.- forintos, negyedévi 30.~ forintos, félévi
60.- forintos, vagy évi 120.- forintos részletben teljesíthető. 10.- forint
ellenében 110 illetménypontot, évi 120.- forint után 1320 illetmény
pontot írunk résztvevőink javára, ami lényegében azt jelenti, ho.gy tizenhét
százalékkalolcsóbban jutnali a kért könyvhöz.

A besorozott könyveink közül szabad választással lehet felhasználni
az évi illetménypontok háromnegyed részét. Szépirodalmi műveken kívül
ismeretterjesztő müvek is szerepelnek választható könyveink között. Utób
biak a modern tudomány minden ágát (atómkutatás, lélektan, etnológia)
felölelik. l .

Vannak illetményköteteink, ide olyan mű~eket sorozunk, melyek fel
tétlenül értékesek és, érdekesek, valamint nélkülözhetetlenek velünk egy
világnézetű résztvevőink számára. Illetményköteteink pontértéke azonban
nom haladja meg az évi 350 illetménypontot, azaz teljes pontértékének
legfeljebb az egynegyedét. A legutóbbi Il letménykötetünk FapiíiT új műve

volt, 200 illetményponttal.
A kért könyvek szétküldését postai úton központilag intézzük, portó

és esomagolási költséget nem számítunk fel. Ezenkívül résztvevőink díj
mentesen kapják negyedévenként megjelenő irodalmi tájékoztatónkat is.

Az Új Ember J ókönyv Szolgálata azon igyekszik, hogy szoros, kap
csolatot teremtsen az egyetlen katolíkus folyóirattal, a Vigíliával. Éppen
ezért besorozott és szabadon választható könyvek közé iktatta a Vigilia
egyesztendős előfizetését. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az Új Ember
Jókönyv Szolgálatában résztvevők köztil nagyon sokan fognak élni azzal
a lehetőséggel, hogy a könyvek között a Vigilia tartalmas példányait is
mogszerozzék. De hasonló kedvezményt ezeretnénk nyujtahi a Vigilia elií
fizetőinek is akkor, ha, résztvevőnekjelentkeznekaz Új Ernber Jókönyv
Szolgálatában. Ez a kedvezmény abból áll, hogya· Vigilia elöfizetőinek

a folyóirat járatása, ha a Jókönyv Szolgálatának is tagja, 1 évre nem 50,
hanem 40 forintba kerül és az évi 1320 illetménypontból a Vigilia jára
tása 440 il letmónypontct vesz igénybe. A fennmaradó illetménypontok felett
oly értelemben rendelkeznek, ahogy azt elöljáróban írtuk,

Választható könyvek jegyzékét készséggel megküldi az

új Ember Jókönyv Szolgálata
Budapest, IV., Ferenciek-tere 7. I. lépcső, I. em.
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Magy bel- és külföldi kalapraktár. J AV I T As.
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Isten-szeretet van irásba foglalva az Újszövetség könyveiben
és az egyetlen prófétai c könyvben : a J e I e n é s e k k ö n y
v é b e n. Innen árad szét a szeretet az emberek szívébe, ha
azt kézbe veszik és olvassák. Ez a tartalma Kosztolányi István:

Igy szeretett az lsten
című könyvének, melynek II. kötete most jelent meg, sok
íllusztrácíöval. Ára Ft 40.-

Új ifjúsági mfi: Csaby Márton :

••• é~ újr. 'elgördül a függiJny•••
Ára Ft 9.-
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