
NAPLÓ
A YOGI ÉS A SZENT. - A hinduizmusról - főleg Angliában és:

Francíuországban - számos könyv és tanulmány jelenik meg,' és a yoga
bölcseség híveínek száma egyre szaporodik Európában. A neohínduízmns
főleg az első világháború után kezdett hódítani Nyugaton, amikor
Romaín Rolland Ramakríshna, Vivekananda és Gandhí életrajzát a nagy
közönség számára ís hozzáférhetővé tette. Darmstadtban akkoríban ala
kult meg a híndu bölcseség ískolája, amelynek Keyserling volt egyik
legísmertebb képviselője.

Azóta ez az áramlat annyira megduzzadt, hogy ma már a yoga
díva tot nem lehet puszta kézlegyíntéssel elintézní. Párízs érseke "A helyes
Istenfogalomról" írt 1948. éví pásztorlevelében a hínduízmus terjedését
a modem szellemíség egyík jellemző tüneteként tárgyalja és okát abban
látja, hogya lelkek kí vannak éhezve a transzcendensre. A modern em
berben, még a keresztényekben is, az emberírántí érzék elnyomta az
Isten iránti érzéket, s most ennek az elfojtásnak eredményeként a terme
szetfölöttí vágya sokszor helytelen módokon keres kíelégülést. "Vagy
ugyan mível magyarázhatjuk azt a vonzódást, amelyet sok katolikus a
keletí vallások íránt érez, ha nem azzal, hogy bennük megtalálja az
abszolút íránti érzéket és a szcmlélődés megbecsülését, amí szerintük
hiányzik a nyugatí kereszténységből, mert annak érdeklődését túlságosan
is az evilágí eszközök kötik le" - mondja Suhard bíboros.

Valóban vannak katolikusok, akik az elnyárspolgáriasodott keresz
ténységet a hinduizmus forrásainál szeretnék megújítani; ezek közé tar
tozik például a francia trubadúrok leszármazottja, Lanza del Vasto, aki
magát "keresztény yogi-nak" tartja és a keresztény-hindu szintézis nép
szerüsítésére kiadja a "Spirítualíté vivante" című sorozatot. A keresz
ténység és neohinduizmus kérdése annyira érdekli a francia közönséget,
hogy alig van folyóirat, amely ne szentelne számos tanulmányt és anké
tet ennek a kérdésnek. Igy legutóbb a "Cahiers de la Culture comparée"
különszámot adott ki a hinduizmus térhódításáról "Prestíges de l'Tnde"
címmel, a legmodernebb és legszínvonalasabb katolikus teológiai és kul
turális folyóirat, a "Dieu Vívant" pedíg a legkitűnőbb teológusokat szó
laltatja meg e témáról. Igy többek között abbé Monchanin-t, a Távolkelet
apostolát, aki .azt az álláspontot képviseli, hogy vannak a hinduizmus
nak bizonyos értékei, amelyeket a kereszténység éppen úgy magába
olvaszthat, mint ahogyan felhasználta az aristotelesi és neoplatonista
technikát. A protestáns Karl Barth tanítványa, Kraemer, a neohinduizrnus
ban az ember természetes misztíkájának feltámadását látja, aminek sajná-.
latos következményeképpen "él filozófiai érosz megfertőzte a tíszta ke
resztényagapét." A kereszténység és neohinduizmus viszonyáról a leg
tömörebb összefoglalást legutóbb Daniélou, a kiváló francia teológus
tanulmányában olvashattuk az "Études" 1948 decembert számában
"A yogi és a szent" címmel.

Daniélou, sok más gondolkodóval együtt, leszögezi, hogy korunk
egyik nagy áramlata a külső világot meghódító tudomány, a másik a be
felé forduló bőlcseség jegyében áll. Ez utóbbi az emberi lélek elhanyagolt
területeít akarja újra felfedezní. Mínthogy ezt a bölcseséget a legintenzí
vebben Indíában gyakorolják, érthető, hogy Európa a hinduizmustól
akarja a belülvaló élet technikáját megtanulní. Nyugaton egyébként nem
annyira az a klasszikus hinduizmus terjedt el, amelyet az ősi ind-filozófia,
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a vedenta képvisel és melynek metafizikája megtalálható az Upanisádók
ban és a Ramajánában, hanem inkább a hinduizmusnak a "swami"-k kö
zött élö új formája, amelynek föképviselöje Vivekananda és Aurobindo.

A hindu ftlozófia egyik alaptétele, hogya látható világ irreális és
csak a láthatatlan világ létezik valóban. Szenvedéseknek forrása, hogy
az ember kiszolgáltatja magát a kűlső világnak. Szolgaságunk oka a
vágy, tehát csak akkor lehetünk boldogak, ha megszabadulunk vágya
inktól, ezért a bölcs menekül a világtól. A teremtett világ, a "maya" csu
pán illuzió, amely eltakarja elölünk az egyedüli realitást, az istenit. Az
emberi lélek természettől fogva isteni, tehát ha megtaláljuk lelkünket,
az Istent találjuk meg. A hindu bölcseség szerint minden lényben, minden
tárgyban Isten rejtezik és fel is lelhetö. Ha a lélek felülemelkedik a lát
szatvilágon, felölti isteni természetét, melyet emberi mivolta eltakart
előle. A hinduizmus, főleg annak klasszikus formája, határozottan akozmi
kus, monista szernlélet, mely nem ismer indivíduális létet; szerinte a lélek
azonos az istenséggel, terníészetük is egy. Az egyéni lét (giva) az Isten
nek részleges megnyilvánulása csupán. A léleknek az Abszolúttal való
egységét az embernek magának kell megvalósitania, vagyis alacsonyabb
rendű természetünket állandóan isteni természetté kell átformálnunk.
Ennek eszköze a megismerés [jnána-yoga) és a gyakorlati módszer
(raja-yoga), amelynek segitségével az ember hatalmában tarthatja lelkét.
Aurobindo azt hirdeti, hogya tudományos hóditás korszakára elkövetke
zik majd az önmagunk meghóditásának korszaka, amikor nagy szerop
vár a yogára. A yoga gyakorlása - mondja - független a vallási meg
győződéstől. A neohinduizmus azt hirdeti, hogy nincs alapvető különbség
a nagy vallások tanitása között; a lényeg a vallásos élmény, ez pedig
mindenki számára ugyanaz; erre a közös alapra kell helyezkednünk,
hogy megvalósitsuk a világ lelki egységét.

A vallások közötti doktrinális különbségeket nem lehet lekicsi
nyelni - állapítja meg ezzel szemben Daniélou. Lényeges különbség áll
fönn például a keresztény mísztika és a hindu bölcseség között. Az utóbbi
kivonja az embert a világból és személyiségét csak korlátnak tekinti,
amely megakadályozza őt abban, hogy az istenségbe beléolvadjon. A ke
resztény tanítás szerint ellenben a külső világ nem csupán illúzió, ha
nem pozitiv valóság, és nem eleve rossz, hiszen azt is Isten teremtette.
A személyiség pedig nem "korlát", hanem Isten képmása, amelyre az
örökkévalóság vár. De akkor honnan van a rossz, és a szenvedés?
Semmiesetre sem a realitásból, hanem onnan, hogy a valóságot bizonyos
rossz hatalmak - a bűn, halál, Sátán - tartják fogva. Tehát - mondja
Daniélou -, nem arról van szó, hogy a lélek és jvilág beléolvadjon
valami egységbe, hanem arról, hogy felszabaduljon. A Megváltás gon
dolata ísmeretlen a hinduizmus elölt, mint ahogy nem ismeri a kegyelmet
sem. A keresztény tanítás szerint a lélek pusztán természeténél fogva,
még nem részese az isteni életnek; ehhez kegyelem is kell. A keresztény
misztika elsősorban a kegyelem misztikája.

Dőritőek a különbségek kereszténység és hinduizmus közt a szemé
lyiség fölfogását illetően is. A hinduk, akárcsak a platonisták, nem tesz
nek lényegi megkülönböztetést Isten és a világ közt. Az ö szemükben az
Istennel való egység ontológiai és személytelen, ezzel szemben a keresz
tény misztika alapja a szeretet, amely két különálló személyiséget és sza
bad elhatározást tételez fel. Tehát az Istennel való egyesülésnek mind a
természete, mind az eszköze más a keresztényeknél meg a hinduknál.
Nem az emberi lélek lendül valamely nagyszerű technika segitségével
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Istenhez, hanem Isten közli magát szabadon a lélekkel. Ennek az egyesü
lésnek nincs semmiféle feltétele, egyetlen forrása az isteni szeretet szu
verén szabadsága. Ahhoz, hogy szentek legyünk, nem szükséges semmi
féle lélektani technika; és mindenki számára nyitva áll ez az út, a leg
együgyűbb ember, leghétköznapibb foglalkozásának gyakorlása közben-is
felemelkedhet az extázis legmagasabb fokára. A szentség nem néhány
aszkéta kiváltsága, aki elég idővel és tudománnyal rendelkezik ahhoz,
hogy bonyolult gyakorlatokat végezzen. A keresztény aszkézis nem tech
nika, hanem szeretet.

I.ehetséges-e, hogy a kereszténység a hinduizmusból átvegyen
valamit olyanformán, ahogyan Nyssai szent Gergely és Szent Agoston
használta fel a sztoikus aszkétikat és neoplatonikus technikát? - teszi·
föl a kérdést Daniélou. - Magatartásunk - mondja -, mint minden ide
gen értékkel szemben, itt is részben befogadó, részben elutasító. A hindu
izmusban van bizonyos természetes bölcseség, amely alkalmas lehet arra,
hogy némely lelki energiákat hatalmunkba kerítsünk; ez a bölcseség
éppen úgy felhasználható, mint bármely más tudomány. Arra azonban
nem alkalmas, hogy segítségével az egész emberi problémát megoldjuk.
A kereszténység nyitva áll minden hiteles emberi érték számára, bár
honnan is jöjjön az; nem zárkózik el az emberi élet semmiféle területe
elől, hiszen mindent meg kell szentelnie; de soha, egyetlen pillanatra sem
tévesztheti szem elől az értékek helyes hierarchiáját. A szentséget pedig
nem a bölcseség teremti bennünk, hanem a szeretet kegyelme. F. K.

EGY ALDOZAT TöRTÉNETE. Február 27-én volt négy esztendeje,
hogy a mainzi Orökimádás-zárda nagybeteg apácája főnöknőjével együtt
áldozatul adta életét Istennek a világ békéjéért.

A kapucinus apácák mainzi kolostorát a Gimnázium-utcában 186\)
ban alapította Mainz püspöke, Ketteler Vilmos Emánuel. A kápolnát, amely
nek oltárán éjjel-nappal imádják az Oltáriszentséget, 1867-ben fejezték be.
Sok emberi szenvedés és bánat szentelődött meg itt a nővérek szellemi
közösségében. Az emberek bűneiért vezekelnek ők. Életük is tudatos áldo
zat mások, az egész emberiség érdekében. 1945 február 27-e csak meg
koronázta ezt az áldozatos életet.

A háború kitörésekor a zárda tagjai főnöknőjűkkel együtt ünnepé
lyesen felajánlották Istennek életűket a világ bűneinek engesztelésére, az
emberek közöttí béke visszaállításáért és az Isten országának eljöveteléért
s e fölajánlást az egyházi év nagyobb ünnepein megismételték, egészen
addig a napig, amig Isten az áldozatot elfogadta.

Február 27 én délután fél 5 órakor indult meg a legsúlyosabb légi
támadás Mainz ellen. A zárda főnöknője különleges engedély alapján a
kolostor pincéjében berendezett óvóhelyre vitte az oltáriszentséget s az
ott előkészített oltáron helyezte el. A kolostort azonban a támadás elején
bombatalálat érte. A légnyomás nemcsak az összes ajtókat szakitotta ki
helyükből, hanem maga az óvóhely is súlyosan megsérült, hogya főnöknő

a lehulló vakolat és törmelékdarabok elől a még sértetlen előtérbe vitte az
Oltáriszentséget, egy szentségmutatóval és egy áldoztatókehelIyel együtt.
Az előtérben nem volt. sem oltár, sem asztal s igya főnöknő egyik keze
ben a monstranciát, a másikban a cibóriumot tartva állva maradt, mig a
negyvenhárom szerzetesnővér letérdelt és hangosan imádkozva folytatta
az Oltáriszentség imádását. Behallatszott a bombák sívítása. a támadó
gépek dörej e, az omló házak robaja, és közben szakadatlanul követték
egymást a robbanások, mclvcknek rázkódásától szinte hullámszerüen moz-
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gott a padló. Itt, ebben a földrengésszerű ingó pincehelyiségben, a kint
tomboló háború fülsiketítő zajában tartotta meg a kapucinus apácák
mainzi közössége utolsó imádási óráját.

A támadás egyre fokozódott. A főnöknő felszólitotta fiatalabb rend
társait, próbáljanak a kerten át menekülni, mert a kolostor akkor már
tüzet fogott. Néhányan engedelmeskedtek a felszóiitásnak, de csak ketten
jutottak át a kerten s ezek elől egy leomló fal elzárta a visszatérés útját.
A többiek visszatértek a pincébe, mert látták, hogy az égő kolostor úgyis
menthetetlen. Asztalt hoztak magukkal s azt az egyik apáca fehér fátyo
lával leterítve, oltárnak állították s elhelyezték rajta az Oltáriszentséget.
Ami ezután történt a pincében, azt csak az Isten tudja.

Kint az utcán a két megmenekült nővér h ívó szavára nagyobb tömeg
gyűlt össze, hogy megkisérelje az apácák és a kolostor megmentését. Ekkor
azonban már úgy elárasztotta az egész utcát a tűz és a füst, hogy senki
sem tudta az épületet megközeliteni. Este kilenckor az épűlet falai· össze
omlottak, de csak másnap reggel kilenckor érték el az első mentőcsapatok

az óvóhely bejáratát. Elsönek Manuwald atya, az apácák gyóntatója és
az egyik megmenekült apáca hatolt be a pincébe, még parázson és füs
tölgő gerendákon keresztül. Az eléjük táruló látvány őket is, a nyomuk
ban előrehatoló mentőket is lelkük mélyéig megrázta. A főnöknő és
negyven rendtársa kíterjesztett karral térdelt a pincében, úgy, ahogy
utolsó imájukat megkezdték. Egyik sem élt. Egy gyertya még égett, a többi
elolvadt a hőségben.

Azóta nem derült ki, mi volt az apácák halálának közvetlen oka.
Az a tény, hogy egy gyertya égve maradt, csaknem teljes bizonyossággal
kizárja a füstmérgezés föltételezését. Tűz nem hatolt a pincébe, mert az
apácák ruhája sértetlen maradt. A kehely és a szentségmutató sértetlenul
állt a fehér fátyollalleterített asztalon, de mindekettő üres volt. A gyón
tató szerint, aki reggel a szentmisét mondta "il kolostorban, az áldoztato
kehelyben legalább kétszázötven szentostyának kellett lennie. Kétségtelen,
hogy a veszély növekedtével a főnöknő áldoztatta meg lányait, mig a
a kehely kiürült. A szentségmutató ostyáját bizonyára ő maga vette
magához. Ez volt az utolsó szentáldozás a. mainzi kapucinus zárdában.
A nővérek áldozata végetért.

Stohr püspök, aki az első mentőcsapatokkal érkezett a helyszínrc,
személyesen irányította a negyvenegy halott elszállítását. Rajtuk kivül a
sekrestyés és felesége, két portásnő, egy' ismeretlen asszony kisgyermeké
vel és egy tizenhét éves lány lelte halálát a romok között, Március 6-án,
hat nappal a támadás után helyezték örök nyugalomra az apácákat a
kolostor kertjében. A közös sír közepén nyugszik a főnöknő, tőle jobbra
és balra, beöltözésük időrendjében, a növérek.

A két életbenmaradt apáca a mainzi Segítő Mária kápolnájában
folytatja hivatását. Az oltár két oldalán helyezték el az egykori óvóhely
Szent Ferenc és Szent Klára szobrát- azóta is azt az áldoztatókelyhel
használják, amelyből a nővérek vették magukhoz az utolsó Útravalót.
A kolostorkert valóságos zarándokhellyé vált; ezrek és ezrek látogatják
a sírt, ahol' a negyven okos szűz nyugszik, aki égő gyertyával kezében
ment a mennyei Vőlegény elé.

Szent Imre legendája elmondja,
hét csókkal köszöntötte.

Mór már körülbelül húszéves
halmára került oblatusnak. Mór a
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hosszú éveken át segíthette Imrét, tehát Imre hat-hét éves lehetett, mikor
köztük a barátság kezdődött, A korkülönbség azonban lassan elmosódott
közöttük, csak Imrében maradt meg Mór iránt a megkülönböztető tisztelet,
azonkívül, hogy mint testvérét, mint bátyját szerette.

Szent Istvánnak is feltűnt ez a kitörő, lelkes üdvözlés, s hamarosan
maga is utánanézett annak, hogy Mór csakugyan olyan istenes lelkületű-e,

valóban megérdemelte-e fiától ezt a kitüntetést. Tapasztalata után ,;elis
merte - olvassuk -, hogy fiának véleménye helyes és Mórt dícséretekkel
halmozta el és ezután nemsokára - "paulo post" - a pécsi püspökségre
emelte".

Vargha Damján "Szent Imre-problémák" (Bp. 1931) círnű művében

ezt írja: "A történetírók és legenda-kritikusok szinte j1thidalhatatlan nehéz
séget látnak a legenda paulo post kitételében. Szinte elképzelhetetlen,
hogyalegendaíró hét esztendőnek a hosszúságát paulo post-tal jelölje",
S rögtön hozzáteszi: "Vagy talán a szövegben van íráshiba". Ez természe
tesen mindig a legkönnyebb megoldás, hogy a történészek hozzávetőlege

sen kikövetkeztetett évszámai hitelesek lehessenek. Most azonban elhagy
hatjuk e mindig kéznél levő és nem megnyugtató megoldást. Szent Imre
legendája ugyanis hű, legfeljebb csak a lelki jelenségeket rajzolja misz
tikussá. A történésben, a cselekményekben nincs semmi hihetetlen, s nincs
okunk arra, hogy személymegnevezésekben, időmeghatározásokban is ké-
telkedjünk. .

Ha éppen Imre hét csókj ának momentuma - hogy így fejezzűk

ki magunkat - tette Mórt püspökké, akkor e találkozásnak még Imre
életében kellett történnie. Ha a csókok adása után Imre meghalt volna,
bizonyos, hogya legenda írója a "paulo post" helyébe ezt a nagy, szomorú
eseményt jegyezte volna fel. Erről azonban szó sincs. Tudjuk a Pray-kódex
évrendi följegyzéseiből, hogy Mór 1036-ban lett pécsi püspök. Ezt azon
ban megelőzte egy kinevezettségi állapot, s ez akkor szűnt meg, az ügy
akkor nyert végleges befejezést, mikor Szent István kinevezéséhez meg
érkezett a pápai megerősítés. Tehát ez a pusztán kinevezettségi állapot
nem tarthatott sokáig. A csók-jelenet így valószínűleg 1034-ben történhe
tett. A "paulo post", a "nemsokára" tehát valóban csak néhány hónapot,
a Vargha Damján által is említett hét esztendő helyett legfeljebb egy évet
jelenthet, vagy mp.g ennyit se.

Most azonban felmerül a kérdés: mikor halt akkor meg Imre?
Nyilván 1036 utan, tán egy-két évvel utána, huszonhat, vagy huszonkilenc'
éves korában.

Az Érdy-kódex, nagy nemzeti krónikánk mondhatni tüzetes elbeszé
lése szerint Imre 1005, vagy 1010 körül születhetett. Gerevich Tibornak
a Magyar Tudományos Akadémia 1930 május 18-i ülésén felolvasott tanul
mánya szerint Imre legrégibb ábrázolásain szakállas, sőt ,egyik helyen
"hegyesre pödört, kissé lelógó hosszú bajuszú" férfi.

Hogy máiglan Imre halálát 1031-re tették tudósaink, s az. ország
1930-ban ülte meg halálának 900 éves fordulóját, az főként a Pozsonyi
Krónika MXXXI. évéhez irt bejegyzésnek köszönhető. Ez a bejegyzés a
következő: "Henricus filius Stephani regis obiit". A Pray-kódex annalesé
nek ugyancsak az 1031. évhez irt bejegyzése szószerint egyezik a Pozsonyi
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Króník áéval. Úgylátszik azonban, csak a bejegyzők tudták pontosan, hogy
Henricus és Emericus között különbség van, s 1031-ben Szent Istvánnak
nem Imre, hanem Henrik nevü fia halt meg.

Henriket és Imrét a legbonyolultabb etimologizálással próbálták
azonos névként tekinteni. Ha azonban megnézünk más kéziratos feljegy
zéseket is, meggyőződhetünk, hogy a Henrik névbe bajos az Imrét bele-r
magyarázni: határozottan két névvel, tehát két személlyel van dolgunk.

Vargha Damján "Szent Imre-problémák" címü müvében gondosan
összegyüjtötte az Imre 1031-i állítólagos halálára utaló adatokat a 14.
lapon. Elég, ha mi csak hivatkozunk erre a forrásgyüjteményre azzal a
megjegyzéssel, hogy az adatok még véletlenül sem Henricusnak mond
ják Imrét, hanem mind Emericus-nak. Amikor az adatok Emericus-ról be
szélnek, a halál évszámáról hallgatnak. Két adatban viszont Henricus-ros
van szó és ez a két adat - a Pozsonyi Krónika és a Pray-kódex - év
számmal jegyzi Henrik halálát. Henrik halálának évét tehát pontosan tud
juk, Imréét azonban nem. - Egy adatot még külön érdemesnek tartunk
megemlíteni, mert talán a legélesebben mutatja a két név, tehát a két
személy különbözőségét. "Kezembe került - írja Vargha Damján -- az
egyházi téren elég nagy tekintélynek örvendő Pétin: Diclionnaire Haqioqtu
iique (Paris, 1850) címü enciklopedikus mű ... E mű Szent Imre születésé
nek évét 1002-re teszi a következő szövegben:

Emericus, fils de soint Étienne, roi de Hongrie el de Gizéle, soeur
de sainl Henri, em pereur iiAtlmaqne tiűquit en 1002, son pere ... avail
perdu ses au/res etiiattts",

Úgylátszik, megint csak az iró tudja pontosan, hogy a magyar király
fit Imrének, a német császárt pedig Henriknek hivták.

Arra a problémára pedig, hogy voltak-e Szent Imrének testvérei,
Vargha Damján idézett művében a 19-':'-21. lapokon felel. A feIsorakozta
tott adatok arról győznek meg bennünket, hogy Szent Istvánnak valóban
több gyermeke volt, igy: Ottó, Agota, akit a Magyarországba menekült
száműzött angol trónörökös, AtheJing Edward vett feleségül. (Agotáról
Vargha Damján nem tud, holott Agota anyja volt Skóciai szent Margitnak.)
S lehetett egy Henrik is, hiszen Szent István Henrik bajor herceg - később

IV. Henrik császár - nővérét vette feleségül, s igy kaphatta egyik fia a
Henrik nevet. És ezenkívül volt egy Imre nevű fia is. Az Imre névben
tehát - akár például a Gejzában (Gyészában, Gyeucsában), .Ienöben
slb.-ben egy eredeti magyar névvel van dolgunk, ha valami csekélyet
hasonlít is az idegen Henrik névre. (Az Imre kifejlődése ez lehetett:
Emmerich -. Emmereh .- Emereh - Imreh.)

Henrik az Imrével mind a mai napig nem olvadt egybe.
Mór püspök Imrénél tehát legalább tíz-tizenkét évvel idősebb volt.

Szent Imre szorosan 1010 körül született. Hatéves korában Pannonhalmán
megkezdte tanulmányait. 1034-ben, hosszabb idő után újból találkozott
Pannonhalmán Mórral, s huszonhat-huszonnyolc éves korában halt meg
1037, vagy 1038 táján.

Harcos Otló
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