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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


