
SZEMLE

HUSZONKÉT SZENTÉV

A XXIII-ik rendes Szentév küszöbén állunk, amelyet karácsony
vigiliáján nyit meg hagyomanyos külsöségekkel a Szeritatya. A Szentév
az az ünnepélyes formában előre meghirdetett esztendő, melyben Rómában
teljes búcsút és más lelki kegyelmeket lehet megnyerni. Nevei: Nagy
Jubileum (Jubileaum Maius), Jubileumi Esztendő (Ann'us jubilaei) ,
Szentév (Annus Sanctus), Arany Esztendő (Annus eureus}, A Bűn

bocsánat Esztendeje (Annus temissionis}, A rendes Szentév lényegéhez
tartozik, hogy bizonyos időközben visszatér; VIII. Bonifác száz évre'
tervezte, 13-B-ban már VI. Kelemen mínden 50-edik esztendőre rendelte;
VI. Orban 1389-bn minden 32-ik évet jelölte ki, de ezt csak kétszer tar
tották meg; mig II. Pál bullája óta (14472) mínden 25-ik évben ünneplik
m~g ,a jubileumi esztendőt.

VIII. Bonifác nem mondja sem szentévnek, sem jubileumnak ezt az
esztendőt, de mégis az ő bullája lett ennek az azóta virágzó egyházi
intézménynek az alapja. VIII. Bonifác (1294-1303) neve jelenti hosszú
időre a világi hatalomtól független pápaság utolsó fellángolását. Elődei

már Nápolyban, a francia Anjouk járszalagján éltek, ő lerázta magáról
ezeket a veszedelmes bilincseket és visszatért Rómába. Egész uralko
dása tragikus bukással végződő küzdelern a francia nyomás ellen. így
kell megérteni, az l 300-as, legelső Szentév meghirdetését: századforduló
ünnepség volt az, ázzal a rendelkezessel. hogy ezentúl mínden század
Iordulót meg kell ünnepelni. A pápát, mint a kereszténység közös atyját
akarta VIII. Bonifác az emberiség szeme elé állítaní. Rómát pedig mínt
a keresztény földkerekség fővárosát. A nemzeti államokra szakadozó
eqyséqes középkor öntudatába vissza akarta idézni a nemzetek feletti
monerchie Christi-t. A Szentév sikerűlt, rengeteg zarándok kereste fel
Rómát. Kétszázezer volt a Rómában megfordult idegenek száma. A za
rándokok között ott járt Rómában Dante is, aki az Infernóban örökí
tette meg az ünnepségek emléket:

Rómában, a jubileumnak even
rencÍezték így járását a tömegnek,
a hídon, a tolongás egyre növén,
hogy át az Angyalvár felé mehetnek
egyik szélén, Szerit Péter templomához
a másikon meg vissza csak a hegynek.

(Pokol. 18, 28-33.)

Száz év mulva kellett volna a második Szentévet megtartani.
VI..Kelemen (1342-52), ez a tetterős avignoni pápa azonban meg
változtatta VIII. Bonifác rendelkezését és úgy intézkedett, hogy mínden
50-ik évben legyen jubileumi év.
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Sok zarándok jelent meg ebben az 1350-e5 esztendőben is Rómá
ban, bár az utak veszedelmesek voltak. A pápa egyik életrajzírója sze
rint "a zarándokok közül igen sokat rablók, zsíványok, kalózok mínd
a szárazföldi, mind a tengeri úton, jószáguktól megfosztották és mínden
modon megkárositották. Sokan (a papok közül) ettől megóvni akarván
magukat, álruhában zarándokoltak és Isten kegyelméből szerencsésen
be is fejezték azt és így gyakorlattá váltották e verset:

"Róma felé tartván - laikusnak köntöse rajtam 
Üstököm hosszúra nött: s biztos a vészteli út.",

A zarándokoknak szornorúan Ikdlett látni, hogy a párák félszáza
dos távolléte mekkora károkat okozott: a bazilikák, a templomok, a
paloták már félig romokban hevertek, az idő vasfoga megrágta öket.
Nem volt, aki fenntartsa és gondozz,a az épületeket, rnelyeket szörnyű

fö1drengés ís elpusztított.
Az első pápa, aki Rómában maradt s akinek e lépése miatt az

50 évig tartó nyugati egyházszakadás meqkezdödött: VI. Orbán (1378
89) egy a középkorra nagyon jellemző rendelkezést adott ki a szent
évek meqüneplése ügyében. Élete utolsó évében elrendelte, hogy ezen
tul 50 esztendő helyett minden 33-ik évben legyen jubileumi esztendő.

"óhajtván, hogy mínél többen legyenek ezen búcsú részesei, mível az
50-ik éve t a legtöbb ember az élet rövid volta miatt nem éri el", és
kezdetnek kitűzte az 1390-ik évet, ez volt a lll. jubileumi év. A pápa
még ebben az évben meghalt, de mivel Európa egyík fele az avígnoni
pápához, VII. Kelemenhez húzott, Itália pedig politíkaí zavarba merült,
a Szentév nagyon gyen!1én sikerült. Ehhez hozzájárult az is, hogy abban
a században már másodszor változott meg a Szentév terrnínusa.

A 33-as szentév-cíklus előírását mindössze még egyszer tartották,
'meg: ennek megfelelően 1423-ban volt a IV-ik Szentéo. Akkoriban,

V. Márton uralma alatt, gyenge lábon állott a pápai hatalom Rómában.
Ennek ellenére így is sokan jelentek meg, bár Róma népe nem nagy
rokonszevvel fogadta a zarádokokat. Foggio Brecciolini. 50 éven át
apostoli scríptor, a szabadszájú félpogány humanista, azt írja, hoqy
"a barbárok elözönlötték a V árast, szennyükkel és exkrementumukkal
megtöltve azt". Megjegyzendő, hogy az újabb kutatás szerint ezen a
Szentéven jelent meg a .Jehetetlenséqeki szentje", Casciai szent Rita
Rómában. Homloksebe. melyet Krísztus tövise okozott, a zarándoklat
idejére csodásan begyógyult. Hazatérése után ismét kiújult és haláiáig
viselte azt.

Az V -ik Szentévet 1450-ben ünnepelték meg rendkivüli fénnyel.
V. Miklós (1447-55). az első reneszánsz pápa így látta 'ezt jónak.
Ez a nagy férfiú, Tomaso Parentucelli. a ..közönséqes" családból szár-:
mazó szegény pap. ekí Firenzében maga harangozott templomocskájá
ban és szerencséje, valamint óriási tehetsége egyre feljebb emelte, míg
váratlanul pápa lett, uralkodásának elején sikeresen meqszűntette a nyu
gati skizma végső utórezgéseit. Az egyháztörténelem utolsó ellenpápája.
V. Felix 1449. ápr. 7-én lemondott. V. Míklós, aki komolytalan vetély-
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társát bíborosnak! nevezte ki, így egyedül maradt, mint törvényes pápa;
Rómának is egészen ura .lett és békét szerzett Itáliában. Helyesnek tar
totta tehát, hogy 1450~ben és ezentúl minden 50~ík esztendőben tartsák
meg a "bünbocsánat évét" . Az egész kereszténység örömmel fogadta
a hírt és síetett a szépülö Rómába. Amint Dethus, a sienai króníkás
leírja, "látni lehetett, hogyan vonultak megszámlálhatatlan seregekben
a franciák, németek, spanyolok, portugálok, görögök; örmények; dal
maták és olaszok, míndnyájan saját nyelvükön himnuszokat énekelve.
Ritka jámborságtól eltelve síettek mindnyájan Rómába, mínden nemze
tek menedékhelyére". A kor nagyságai is megfordultak a szem város-
ban: [ecopo della Metce, aki Magyarországon is volt vízítátor, Ke
ptsztrén szt, János, Roger van der Weyden, a híres 'flamand festő.

A Szentév fénypontja május 24~e, pünkösd vasáruapja volt, amikor
V. Míklós oa hat. év előtt elhunyt Sienai Bernardint, a nagy csodatevőt

és prédikátort, a reformált ferencesek rendjének meqalapítóját, szentté
avatta. A jubileumi év derűjét két csapás homályosította el. Nyáron
hírtelen pestisjárvány kezdte el tizedeini a lakosságot és a, zarándoko
kat, úgy, hogy V. Míklós július IS-én elmenekült a Városból. A hide
gebb idő beálltával meqszünt a pestis és újra rengeteg zarándok tó
dult Rómába. A várost december 19-én érte a másik csapás. Akkora
sokaság zsúfolódott össze az akkoriban egyetlen hídon, a Ponte Sant'
Anqelon, hogy torlódás keletkezett és 170 embert összetiportak, 400-nál
több pedig a Tiberisbe fulladt. A pápát nagyon megrendítette a szeren
csétlenség és attól kezdve mínden nap mísét mondatott a szerencsetlenek
lelkíüdvéért. .

Az emlékezetes 1450-es Szentév után az eddigi gyakorlat szerint
15OO-ban kellett volna újabb jubileumnak következnie. Il. Pál pápa
azoban 1470-ben "Ine[fabilis providentia Summi Patris" kezdetű bul
lájával elrendelte. hoqy ezentúl "a jövőben mindig 25 évenként kell
megülni a jubileumi évet, amely az emberiség teljes bocsánatának, meg
kegyelmezésének és a kegyes Megváltónk iránti kiengesztelődésnek

esztendeje". A pápa okul ugyanazt hozza fel, mint 120 évvel azelőtt

VI. Kelemen, megtoldva a megokolást korának körülmérryeível: "'" az
emberi természet gyarló, bűnre hajlamos; oly rövid az élet tartama;
gyakori a pestis és mindenféle halálos betegség. állandósultak a törö
köknek és más hitetleneknek a hívek elleni. támadásai: ... ezért nagyon ke
vesen részesedhetnek a megbocsátásban és búcsúban". II. Pál pápa azon
ban nem 'érte meg. hogy maga ünnepelhette volna a Szentévet: férfiko
rának virágában, 52 éves korában váratlanul meghalt. Utóda IX. Sixtus
(1471-84). a minoríta generálisból lett pápa, magáévá tette a 25 esz
tendőkinti jubileum gondolatát. 1473. augusztus 29-én kelt bullájában
elrendelte, hogy ezentúl a jubileum évében minden más teljes búcsú
sziinetel. Ez fontos újítás volt. és azóta is a szeritévek hagyományos
velejárója, IV. Síxtus gondos.an előkészítette a Szentévet. Rómát 1474
óta lázas síetséggel csinosította és a régóta romokban heverő Tíberis
hidat, a Ponte Rotf,o-t, újjáépítette; ez a híd azóta is használatban van
és a Ponte Sis to, "Sixtus híd ja" nevet viseli. A pápa helyreállíttatta a
vatikáni palotákat is, valamint restauráltatta s a Laterán elé állíttatta:
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il pusztulófélben lévő ókori remekművet, Marcus Aurelius bronz lovas
szobrát, mely azért kerülte el a teljes pusztulást, mert Nagy Konstan
tin szobrának tartották; ma a Capitoliumon van. A pápa helyreállíttatta
az elapadófelben lévő Acqua Virgo vízvezetékét és arnint Siqtsmondo
de' Cositi krónikája irja, "alig volt az egész Városban kápolna, melyet
a pápa ne állított volna a jubileum évében' helyre". A jubileumi évben
a sok zarándok között megjelent Llileki Miklos, a Mátyás által kíneve
zett boszniai Vél ida is, aki 110 lovassalérkezetta jubileumra és "re di
Bossine" címen tisztelték.

A VII. Szetitévre VI. Sándor pápa (1492-1503) már l498-ban
kezdett készülni. 1499 december 24-én a szentestén nyitotta meg a ju
bileumi esztendőt. Az ekkor használt szertartást először látták a ró
maiak; ettől kezdve állandóan szokássá lett. A pápát a Szent Péterbe
vitték, baljában aranyozott gyertya égiett, jobbjával áldást osztott. Róma
egész főpapsága jelen volt, szintén égő gyertyákkal a kezükben. A pápa
aranyozott kalapáccsal ütött a befalazott Szerit .Kapura, mire kőművesek

kibontották ezt. A három másik föbazilíkában bíbomokok végezték el
ugyanezt a szertartást, Bár nagyon nyugtalan közállapotok uralkodtak
Itáliában, sőt magában Rómában is, mégis sokan keresték fel az elvílá
giasodott Rómát. Egy kamalduli szerzetes, aki ekkor színtén Rómában
járt, nem átallotta Sodomának nevezni a pápák székvárosát. "Orbis in
Urbe!" - az egész világ Rómában van, kiáltott fel Sigismondo de'
Conti. .A reneszánsz delelőjén a tömegek lelkében a hit még míndíq ele
venen égett, a pápa és a főpapok rossz példája ellenére. Bár. sokan a
szárazföldi úton a pestis áldozatai lettek, a tengeri úton a kalózoké. a
zarándokok mégis nagyszámban érkeztek Németországból, Németalföld
ről. Franciaországból és Magyarországból. Hazánkból a Szentév folya
mán több mint 500-an iratkoztak be az Ospedale di Santo Spitito tár
sulat tagjai közé. Kiváló emberek is megfordultak az l 500-as, Szentév
alkalmával Rómában: Mathias Griinwald, a korunkban újraértékelt né
met festő, és Kopernikus kanonok, aki egy évig maradt és előadásokat

is tartott Rómában.
Nagyon rosszul sikerült a VIII-ik Szentéo, l525-ben. VII. Kele

men, a Medicí pápa, ingadozó polítíkájával, valamint folytonos háro.
rúíval elvette a hívek kedvét a zarándoklattól.. A korabeli protestáns
publícístíka teljes erővel a Szentév ellen fordult; szatirák, röpiratok
jelentek meg arról. hogya jubileum csak űrügy a pénzszerzésre. holott
éppen ez a pápa volt az. első, aki a búcsú meqszerzésének előírt [ócse
lekedetei között meqszünrette. a kötelező pénzadományt. Emellett 1525
március óta, Mohács előestéjén a törökök is folytonosan nyugtalanitot
ták Itália partvidékeit .. Rómában pedig pestis tört kd. Magyarországról
Burgio pápa nuncius jelenti, hogy kevés buzqósáq mutatkoztk' a jubi
leumi év iránt. A;. akkori áldatlan politikai feszültség, továbbá az 1514-i
parasztforradalmat követő szörnyü elnyomás és a lappangó protestan
tizmus ezt teljesen érthetövé teszi.

A IX. Szentéo, 1550-OOn, két eseményről híresedett el. Pápa nem
lévén, nem lehetett megnyitni, hiszen III. Pál halála után, 1549 novem-
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ber 29~én a bíborosok konklávéba vonultak. mely szokatlanul hosszú
ideig tartott: csak február 8~án választották meg del Monte bíbornokot,
aki a Ill. Gyula nevet vette fel (1550-55). Február 22~én koronázták
meg a pápát, aki két nappal iklésőbb nyitotta meg a Porta Sente-i.
1\ Szentév második eseménye óriási Iontossáqú volt: az új pápának első

cselekedetei közé tartozott. hogya tridenti zsinatot 1550 november
14-én újra egybehívta. A protestantizmustól szétszaqqatott Európából
csak kevés zarándok érkezett. inkább csak olaszok. köztük a 85 éves
Michelangelo is.

Két balsikerű Szentév után a' nekilendülő katolikus megújulás je
gyében zajlott le a X. Szentéo, 1575~ben. XIIl. Gergely pápa (1572
85) már két évvel előbb megkezdte az. előkészületeket. Rendbehozatta
az utcákat és a hidakat. hatalmas élelmiszerkészleteket halmozott fel és
ezeknek árát maximálta. Meqtíltotta, hogy Rámában a lakások árát fel
verjék. 1574 januárjában bíbornokokból álló bizottságot nevezett ki.
hogya· Szentév szervezését irányítsák. A jubileumi év nagyon. jól sike
rült; 400.000-re becsülték a Rómában megfordult zarándokok számát.
Mivel ily váratlanul sokan jelentek meg Rómában. a zarándokok köte
lező tartózkodását 15-ről öt napra csökkentette a Szentatya. Nemcsak
Európából. hanem immár Keletről is érkeztek zarándokok: Görögország
ból. Örményországból és mínd a két Indiából.

A barokk szellemiség hemel« öntötte el raqyoqását ezen a Szerit
éven. A zarándokok felvonulásában már jelentkezik a későbbi évtize
dekben még inkább kivirágzó teátrális pompa. Római vallásos egyesü
letek.. a Confraternitások, fogadták a zarándokokat; élükön angyalok
nak öltözött Iíúcskák. olajfaágakkal kezükben énekelték az üdvözlö
himnuszokat. A testvérületek tagjai fehér. zöld. fekete. vörös. sárga és
kék csuhákba öltözve állottak a város kapuinál. mikor egy-egy nagyobb
zarándokcsapat érkezését jelezték. A zarándokok sírva lépték át a
szent város kapuit; hosszú zarándokbottal kezükben. széles karimájú.
kaqylókkal díszített kalapjukat vállukon lógatva. égő gyertyákkal. me
zítláb, egyházi zászlók és keresztek alatt hangos énekszóval. A talál
kozás után impozáns körrnenetté alakultak. amelyekben a római testvé
rületek egymással versenyeztek az allegorikus alakok szerepeltetésében.
A -processlókban ott vonult az Ószövetség. meg az Újszövet,ég: Szent
Míhály arkanqyal aranyos páncélban. karddal és mérleggel kezében;
Adám és Éva az almával. Noé bárkát clpelve. Izsák. Ábrahám; Mclkí
zedek: Jákob létrával a hátán; az összes próféták Keresztelő Szent Já
nossal. a Heródestől meggyilkolt aprószentek. az apostolok és evanqé
listák. a négy leqkíválóbb egyházatya. Legvégén ott gördült ~z Eqyház
díadalkocsíja, mely látszólag önmagát hajtotta; tetején a pápa ülöszobra.
kezében a Iöldqömbbel. - A sOlkl zarándok között ott járt a híres olasz
költő. Tocqueto Tussot valamint a nagy Montaigne. akinek feltünt a
római confraternítások nagy száma. Míg 50 évvel azelőtt még pénzszer
zési alkalomnak vélték .a Szemévet Európaszerte, most a katolikus újjá
születés legszebb gyümölcseként Róma lakóiversen~tek a felebaráti
szeretet gyakorlásában. Neti szt. Fülöp alapítása, a Santa Trinité dei
Pellegrini naponta 7-8000 zarándokot látott el ingyen. akik immár
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teljes épüléssel, lelki nyereséggel távoztak Rómából. A Város most lett
újra. Krisztus szeplőtelen jegyesévé.

A XI. Szentéo újra századfordulóra esett: 1600-ra. VIII. Ke
lemen (1592-1605). a jámbor és tudós pápa. a Vulgata új ki
adója. a reform ügyének fáradhatatlan szorgalmazója újra nagyon szép
Szentévet rendezett. A köszvenyes pápa eddig még soha nem látott
buzgalmat mutatott: mig a zarándokoknak 15~ször, a rómaiaknak 30-szor
kellett meglátogatni a Iőbazilikákat, ő maga hatvanszor látogatta v.égig
az év folyamáll a .templcmokat. Két magyar püspök is megjelent a za
rándokok között, kiknek számát 1,200.000-re becsülték. Új volt ezúttal.
hogya kiváncsiság számos protestánst is hozott Rómába, akiknek a
predíkátorok otthon még mindig a régi szólamokat hanqoztatták: pénz
szerzés az egész! Legnagyobb meglepetésükre láthatták, hogy az "Anti
krisztus", VIII. Kelemen pápa hogyan [árja mezídáb a bazilikákhoz zarán
doklatát, hogyan mossa naponként a zarándokok lábát, hogyan ápolja
a zarándokházakban a betegeket s egyszerű pap módjára hogyan gyón
tatja az embereket. Ennek következtében sok protestáns megtért Ró
mában; volt köztÜlki magyar és erdélyi is.

Borzalmas európai pusztulás, a harmincéves háború idejére esett
1625-bern a XII. Szentév. Bár VIlI. Orbán pápa (1623-1644) nagy
szervezö volt, ezen a tényen ő sem segíthetett és igy ez a Szentév gyé
ren látogatott volt.

A harmincéves háborúnak vége szakadt, mire az 1650-es XIII.
Szentéo ideje beköseöntött X. [nce pápa (1611-1655) idejében. Bár
Franciaország és Spanyolország között folyt a háború. mely Itálíára
is kiterjedt. mégis meglepően nagy volt a zarándokok száma: 700.000.
A spanyolokat a rómaiak ki nem állhatták. végül is már alig mutatkoz
hattak az utcákon. úgy hogyapápának kellett erélyesen fellépnie ér
dekükben.

A XIV. Szentéo 1675-ben X. Kelemen (1670-76) pápának utolsó
előtti évére esett. Az ünnepélyes megnyitásikor leplezték le a Szem Pé
ter templomnak Bernini rajzai szerínt készitett gyönyörű tabernákulu
mát. A 85 éves. csúztól és huruttói meggyötört aggastyán míndenr meg
tett a Szentév sikeréért. mely egyébként nem volt jelentős.

A vészterhes XVIII. századot 1700-ban az utolsó Délitáliából szár
mazó pápa: Antonio Pignatelli, XII. Ince (1691-1700) nyitotta meg.
Jóságos szivű ember volt. aki azt mondotta, hogy az ó nipotei, unoka
öccsei a szegények, kikre évenként 140.000 aranyat költött. Bár már
két év óta súlyos beteg volt, a Szentév fellobbantotta utolsó életerejét.
1700-00111 oly óriási volt a zarándokok özönlése Rómába. hogy egy
korárs megjegyzése szerint "Róma Párissá változott". A beteg pápa is
felkelt ágyából és április 17-én, húsvét vasárnapján a QUlirinál erkélye
rói áldást osztott. Ezen felbátorodva orvosai tanácsa ellenére. a temp
lomokat is elkezdte Iátoqatní, de beteqséqe halálosra fordult és szep-
tember 27-én, a Szentév folyamán meghalt. .

A XVI. Szentéu idején. 1725-ben, pápaságának második évét töl
tötte XIII. Benedek (1724-1730). az egykori dominikánus szerzetes,
aki Orsini hercegi családból származván. 23 éves korában már bíboros
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lett. Ennek ellenére élete végéig az alázatosság példája maradt. A Szent
évben rengeteg zarándok kereste fel Rómát: a zarándokok régi temp
loma, a Santa Trinite elé ekkor készült el a mcnumencálís Spanyol
lépcső. Ennek a. Szentévnek kiemelkedő eseménye volt, hogy április
IS-én nyitotta meg a pápa Romaben azt a tartományi zsinetot, melynek
határozatai nagyon üdvös hatással voltak. A szencbeszedekröl, a gyer
mekek hitoktatásáról. a felszentelendők tulajdonságairól, a papok és
püspökök életmódjáról, a kötelező lelkipásztori konferenciákról hozott
intézkedései többé-kevésbbé míndmáíq érvényesek. Ebben a Szentévben
alapítják meg a naqyfontossaqú Szemineriumok Kongregációját is.

XIV. Benedek p 740-515), az újkor le9tudÓsabb pápája, nagy kö
rültekintéssel készítette elö U50-ben a XVII. Szentevet. Már 1748
szeptember elején írja valakinek, hogy a következő hónapban nem
hagyja el Rómát, "hogya Szentév csakugyan szent legyen, a megújulás
esztendeje .és nem a botrányoké". Terjedelmes rendelkezései mellett,
melyek a templomok és felszerelésük rendbehozásáról Intézkedtek. nem
feledkezett meg a lelkek elökészítéséröl sem: 1749-ben Róma valameny
nyi templomában míssziót tartott.

Az 1775-ös Szentév, a XVIII-ik jubileumi esztendő, 3" világegyház
trónját üresedésben találta. 1775. február 15-,én a "mammuth-konklávé"
265. napján VI. Pius néven Braschi bíborost választották meg pápá
nak. Koronázása után február 26-án nyitotta meg a Szent Kaput. Róma
utoljára ülte az immár hagyományossá vált barokk pompával a Szent
évet. A pápa elmondja a Szentév végén, 1775 dec. 25-élD, kiadott bullá
jában, hogy Róma utcái zsúfolva voltak jámbor zarándokokkal. Ebben
az írásában, mellyel a következő évben a földkerekségre terjesztette kí
a jubileumi búcsút, már utal a közeli jövőben várható súlyos megpróbál
tatasokra.

Amit VI. Pius pápa előre látott, bekövetkezett: ő maga Valenciá
ban, francia fogságban· halt meg 1799. augusztus 29-én. Az Egyház el
lenségei újjongtak, hogy a század végén meghalt az utolsó pápa; Herder
szava szerint a katolikus Egyház már csak volt és többé nem támad
fel. 1800 március li-én a .biborosok mégis megválasztották Velencében
Chiaramonti bíborost, aki a VII. Pius nevet vette fel. Július 3-álli vonul
hatott be Rómába, de a viharos .korban Szentévet nem hirdethetett
s igy 1800-ban nem tartottak jubileumi esztendőt.

A XIX. Szenteo az idős XII. Leo pápa (1823-29) idejére esett.
Fontossága annál nagyobb volt, mert már ötven esztendő óta nem
volt jubileumi esztendő. Bár ennél a Szentévnél is voltak nehéz
ségek, a pápa mégis meghirdette azt, mert "a vallás megvetése és az er
kölcsök megromlása miatt annyi' baj van a világban, hogy a vallásos
ság felélesztésére míndent meg kell kísérelni". A régimódi pápa egyszerű,

ájtatos lelkének egész buzgóságával színte középkorí módon adott pél
dát a Szentévben. "A Szentatya volt nundennek a lelke" .- írja Wise
man bíboros emlékirataiban és elmondja, mily megható volt látni a pá
pát, amint mezítláb ment a templomok látogatására, csendben, ájtato
san, mit sem törődve környezetével, szegényektól körülvéve; hogyan lá
togatta és szolgálta ki személyesen a zarándokokat.
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Az 1850-es év megint nem volt alkalmas jubileum tartására. IX. Pius
(1846-78) népének forradalma elől nienekült el lM8-bal] Rómából. és
csak 1850 április 12-én vonulhatott be székvárosába, Az izgatott poli
tikai légkörben gondoLnd sem lehetett Szentévre. 1875-ben ellenben, bár
ekkor már a pápa- a "Vatikán foglya" volt, megtarthatták a nagy [ubi
Ieumot, hogy "a bűnbánat, a kegyelem és megbocsátás esztendeje legyen
s hogy az Egyház az ellenséges kísérletek között, melyek a hitet elpusz
títani és az erkölcsöt megrontani igyekeznek, új erőre kapjon". Ez a
huszadik Szentév, bár nem volt nagyméretű, Itáliában és az egész vilá-
gon jó gyümölcsöket termett. .

1900-ban, a kilencven éves XIII. Leó pápa (1878-1903) ponti
fikátusa alatt következett el a XXI. Szentéo, A pápa, -mint a jubíleu
mot meghírdető 1899 május ll-i bullájában mondja, még élénken
emlékezett a XII. Leo alatt. 182S-ben ünnepelt gyönyörű Szeritévre-,
Egyúttal eltelt a XIX. század is - mondja .a pápa, - amely egyál
talán nem volt terméketlen. ellenkezőleg sok erényt látott; de mégis
mennyi sötétség, tévedés, romlottság. élvezetvágy, zabolátlanság" ural
kodott el benne. A pápa kötelessége tehát megkísérelni. hogy az emberi
séget visszavezesse az üdvösség útjára, egyúttal pedig kiengesztelje a
világ Megváltóját és felajánlja neki az emberiséget. Az 1900-as évben
700.000 ember járt Rómában; a pápa "fogoly" maradt és a búcsút
ugy óhajtotta elnyerni, hogy lakosztályából 'hetvenszer kereste fel a
Szent Péter-templomot. A századfordulón pedig a világ összes templo
maiban éjféli misét mutattak be, melyet Szent Péter sírjánál a pápa
maga mondott.

Egészen modern meqszervezésű volt a XXIl rendes Szentéo
1925-ben, XI. Pius pontífíkátusa alatt (1922-1939). Az 1924. május
29-én kiadott szentévi bullája megokolja a Szentévet. "Az Eqyház 
Isten végtelen irgalmasságát példaképpen szemelőtt tartva - időnként
rneqkísérlí, hogy .kűlönös úton.és módon is a bűn kíenqeszeelésére és az
élet megjavítására inditsa és szólítsa az embereket. akik az üdvösség
rendes eszközeit a katolikus hittől elídeqenített akaratból, vagy közöm
bösséqböl és tunyasáqból elhanyagolják." Emellett a Szentévnek még
más fontos célja is van: semmi sem "alkalmasabb az emberek és
a nemzetek testvériesülésének előmozdítására" hisz a zarándokok nagy
tömegei mindenünnen Rómában. a katolikus· nemzetek második hazájá
ban találkoznak. együttesen a közös Atyához vonulnak. együttesen vall
ják meg közös hitüket. a szentáldozáshoz - az egység forrásához ~
egyenként és közösen -járulnak, s ekként belélekcik és magukban gya~

rapírják a szeretet szellemét. " Ezúttal pontosan vezetett modern sta
tisztikák alapján tudjuk. hogy 1071 csoportban 582.234 személy kereste
fel Rómát. A magyarok hét nemzeti zarándoklatban vonultak a jubi
Ieumra, számuk kereken tízezer volt. Kilenc boldoggáavatás és négy
szenttéeoetás is jelentőssé tette ezt a Szentévet.

Radó Polikárp
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AZ IGAZI LISIEUXI SZENT TERÉZ FELÉ
"Meghalni szeretetbol;"
[Lísieuxí Szent Teréz.]

A szentek tiszteletében is vannak hullámvölgyek és hullámhegyek.
A hullám néha hátára emeli valamelyiket - így a mult szazad Páduai
Szent Antalt, a mcstaní Lísíeuxí Szent Terézt, -- s különösen ma: ezek
a szentek bizonyos kelletlen színben jelennek meg sokak előtt. Méltón
ugyan a kegyelemhez, rnelyet példájuk áraszt, de méltatlanul, sőt - Ida
Friederike Görres szavaival - "botrányosan" tanításuk, példájuk igazi
lényegéhez mérve. Mert a szeretet is tud torzítani. Minél áradóbb és
önfeledtebb a szerétet. mellyel a hivő az Egyház valamelyíki szentje
felé fordul, annál fenyegetőbb a veszély, hogy tisztelete tárgyát meg
'másítja, saját vágyainak és gyengeségének, túlzásainak és ízléshiányá
nak képére alakítja. Különösen akkor fenyeget ez, ha olyan könnyen
félreérthető jelenségekről van szó, az egyszerűségnek és közérthetöséq
nek olyan példáiról. mint Páduai Szent Antal volt valamikor, és mínt
századunkban Lísíeuxí Szent Teréz.

A szeretet, a rajongás, a szentek lényegének egy-egy könnyen félre
érthető vonása megváltoztathatja a szentet is, a hívő szlvében olykor
csecsebecsévé, vitrinbe való-porcellán-níppé édesíti. Páduai Stent Antal
nagyszerű valóságos alakja immár évszázadok! óta hiába küzd a sze
retet édesítésével. sok hívő csak a festett gipsz-szobrok nyomán ismerit
égre vetett tekintetű, kövérkés, sima-arcú, a Gyermek Jézust gömböly
ded mosollyal karján tartó "szimpla" szentnek, s nem tudja már, hogy
a páduai Szent a ferences-rend- egyik legnagyobb teológusa volt, akit
az EgyháZ az "egyháztanító" előkelő és ritka jelzőjével tűntetett ki.
Uqyanez az elédesedés, a nyárspolgári kegyelet hamisítása veszélyez
teti Lisieux finom és törékeny szentjét. Terézt, is. A halála után hulla
tott rózsaeső. önéletrajzának helyenként századvégi érzelmesséqe, a li
sieux-i Carmel nővéreinek túlbuzgó propagandája. testvérének. Céline
nek, cukrozott festményei, az oltárainkra került festett gipszszobrok
- a feszületre kúszó rózsákkal. - kultuszának sokszor giccses érzel
gőssége. naívsága, hovatovább úgy állítja elénk és rögzíti meg a tisz
teletben. mint a gyermekesség. valami polgáriság mintáját, aki könnyedén
járt a maga "kis útján", aiki nem életének hősiessége, alázattal viselt
irtózatos lelki és testi szenvedése árán jutott a szentek sorába. hanem
úgyszólván játszi egyszerűséggel nyerte el a szentek glóriáját.

A szerétet és kegyelet torzításaí ellen időben kell felvenni a har
cot, a szenteket meg kell tisztítani az alakjukra és személyíséqükre ra
kódott cukros-marcípénos rétegtől, fel kell tárni igazi valójukat , a hő

siességének azt a fokát kell újra elénktárni belőlük. amely az oltárra
emelte őket. Páduai Szent Antal népszerűvé lett kultusza már túlsáqo
san mélyen vésődött a lelkekbe, de Lisieuxi Szerit Teréz [elentö séqét.
egyéniségének iqazsáqát és valóságát meqmutatní még idejében jönne.

A Lísíeúxí Szent Teréz-kultusz kínövései ellen. a Szent igazi alak-
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jának feltárásáért váratlanul sokan harcolnak s hem mondhatjuk, hogy
vállalkozásuk .könnyen lesz népszerű, hogy érvelésük sokak szemében
nem hat majd megbotránkoztatónak. André Combes abQé választja a
kevésbbé veszélyes utat, amikor Teréz spiritualitásánaíki lélnryegébe nyujt
kalauzt, de a Szentröl a vallásos köztudatban kialakult képet így is
megsemmisíti. M. M. Philipon domonkos atya életrajza sem vitaírat.
amikor lélektani analízis formájában mutatja meg Lisieux szenejének
igazi életét és igazi tanítását. Annál nagyobb feltűnésre ad majd alkal
mat, a nemes és sértett szenvedélyek annál nagyobb viharát ébreszti
majd Ida Friederike Görres hatalmas vitairata, a "Das verborgene
Antlítz",.' amelynek gondolatmenetét tanulmányunkban - az igazi Li
síeuxí Szent Teréz felmutatása és megszerettetése érdekében - követ
jük. Ida Friederike Görres a német katolicizmus egyik legkitűnőbb, leg
bátrabb írója, - éppolyan kemény, tántoríchatatlan egyéniség, minJt
családjának őse, a rajnai katolikus reneszánsz vezető alakja és hőse,

Joseph Görres volt. Minden könyve a hamis kegyelet ellen hadakozik,
rendkívüli tudással, igazi szenvedélyesséqqel, egy valóban rendkívüli
írótehetség készségével. A német katolicizmus nagy hagyományai 
Görres, Brentano, Ketteler, Sonnenschein és a többiek - folytatódnak
benne, akár az Angolkisasszonyok szentéletű alapítójának, Ward Máriá
nak, életét mondja el éles kritikával és mégis melyséqes alázattal, akár
az életszentségről közöl fiktív beszélqetéseket, Árpádházi Szent Erzsé
bet életét választva míntául.f Harcías iés hadakozó, hívő és alázatos.
lélek, - ez az Ida Friederike Görres tárja fel könyvében az ígazi Li
sieuxí Szent Terézt.

"A szent karmelita epáce: Mertin Teréz alakja szenoedélqes viták kö
zeppontie a keresztény kortársak öntudatában - kezdi a könyv bevezeté
sét. - Szándékosan beszélek a "viták középpont járól", bár eddig sem
könyvet, sem tanulmányt nem ismerek, amely ezt az ellentmondást az Egy
ház közvéleményének napvilágára hozta uolne» Es mégis meqtorténík,
hogy - néha, de ritkán - a Szent lelkes dicsöítői sajnálattal említik
meg, hogy más szempontok is lehetségesek, - és minden eddig ismert
Szent Teréz-életrajz, amennyiben a .imüoeít olvasóhoz" fordul, - va
lamiképpen bocsánatkéréssel és apologetikus fordulatokkal kezdődik."

A kedélyek mélyén élő. hangulatot vagy ellenérzést I. F. Görres fonto
sabbnak tartja, rnínt a nyílt vitát. Tisztában kell lennünk ugyanis azzal,
hogya Szent alakja és tisztelete ellen bízonyos fagyosság, gyanakvás
érezhető sokaknál. mégpedig nem a hitetlenek, hanem a buzgó, ájtatos
fos felelösséqérzettől áthatott hívők között. "Más szavakkal - mondja 
8Z ifjú szent sugárzó, gyengi?dséggel és elragadtatással övezett elekienek:
tiszteletében minthe a kelletlenséq éczédnék;"

1 Abbé An dr» Combest Introductlon II la Spiritualité de Sainte Therese de I'En
fant-Jésus (Librairie Philosophique J. Vrin, 1948). - M. M. PhilipoII O. P.: Sainte
Therese de Lisieux. "Une vole toute nouvelle" (Desclée, de Brouw'er , 1946). - Ida
Fr/edertt:« Gö'res: Das verborgene Antlitz. Eine Stu die über Therese von Lisieux.
(Thomas Morus Pr esse im Verlag Herder, Wien, 1948).

2 Mindkettő megjelent magyarul. A Ward-életrajz "Egy hősi élet hősi legendája",
a másik "Beszélgetések az életszentségről" címmel .a Szent István-Társulat kiadásában.

3 Könyve 1944-ben kapta a freiburgi püspökség "imprimatur"-ját. A. Combes és
M. M. Philipon müvei később jelentek meg.
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Ez már azért is figyelemreméltó,' mert a Szent kultusza szinte pél
dátlan. J873-ban született, 1897-ben halt meg, -- s az Egyház már a
huszas évek ~lején szentjeí sorába iktatta. Kortársai - igy két nővére 
még élnek. Amíg élt, nem volt kedvelt alakja a lísíeuxí Carmélnek. rend
társnői bizonyos ellenérzéssel figyelték, úgy találták. élete' jelentéktelen,
semmitmondó. Teréz maga hallotta, amint egy rendtársnője igy szólt:
..Mit ír vajjon majd róla a nekrológ? Belépett lcozénk: élt és meghalt,
többet igazán nem lehet mondeni," Ha nem is felelnek meg a valóság
nak azok a hírek, hogy népszerűtlen volt.. tagadhatatlan, hogy sokan
nem szerették' és' kifogásólták halátos betegsége alatti kivételes helyzetét.
Az egyik nővér egyenesen a szemébe mondta a haldoklónak: ..Ha tudná,
hogy a házban mennqite nem szeretik és becsülik!" Egy másik; a ~zent

leg<rettenltőbb szenvedésének napjaiban, odaállt az ágya végébe és ki
nevette. Általános az a nézet - és az önéletrejz: "Egy lélek története"
is bizonyíthatja, -'- hogy semmi különös nem volt az. életében. Szíqo
r úan engedelmeskedett a Carmel elöírásaínak, magaviseletébenr és élet
szentségében színte volt valami kényszeredettség, túlbuzqalom, úgyhogy
akik ismerték, felvetették a kérdést: rníért éppen ő? Hiszen ezen az ala
PQllI bármelyik karmelita kolostor legtöbb apácáját a szentek sorába
lehetne iktatni. És mégis, tisztelete színte már halála pillanatában meg
kezdődött. Máig kideríthetetlen - és itt L F. Görres is tanácstalan. 
minek köszönheti a korai népszerűséget, a korai kultuszt. Híre életé
ben alig terjedt túl a kolostoron s mint mondottuk, apáca-társainak
javarésze nem tekintette rendjük jelentékenyebb alakjának. Legközvet
lenebb társai, a novíciák, akiknek mesternője volt, végeredményben nem
szerették, csak becsülték. A halála után rövidesen megjelent önéletrajza
lett-e elindítója korai kultuszának, a rózsa-eső záporozása. a Carmel
apácáinak gyakorlati érzéke (ennek analógiáját Kaszap István kultuszá
ban hazánkban is tapasztalhattuk ); a rendházban ~ő testvéreinek a
halál után is folytatódó kényeztetése, sőt családi gőgje, - vagy egy
szerűen és méltóan: életszentségének messzíre áradó illata: - nem tud
hatjuk. Az alázat azonban - és I. F. Görres érvelése - az utóbbi, a
kegyelem munkája mellett foglaltat velünk állást.

Egy azonban taqadhatatlan: Lisieuxi Szent Teréz tiszteletének mel
lékútra tévedése, szent alakjának elédesitése elsősorban a Carmel korai
propaqandájának terhére írható. Mielőtt az Egyház - mely oly cso
dálatosan rövid idő alatt, halála után nem is három évtizeddel iktatta
a tiszteletreméltók, majd a boldogok és szentek sorába - ikimondta volna
róla ítéletét, meqhatározta volna jelentőségének igazi értelmét, a kegye
let és szeretet már kialakított egy Lísíeuxi Szenr Teréz-képet. És ez a
kép bízonyos szempontból hamis volt. Hogy hamis lehetett, ebben ne
keressük csak a korai tkultuszt (28 év alatt, halálától ,szenttéavatásáig,
30.5 míllíó szenrképet és 17.5 millió ereklyét küldött szét a lisieuxi Car
mel) , a kétséggel 'fogadható "csodák" és "meghallgatások" zápórát.
melyeket az Egyház olyan éleselméjűséggel bírált meg. Ennek a hamis
képnek kialakításához maga a Szent is hozzájárult. természetesen aka
ratlanul, hozzájárult pedig azzal, hogy önéletírását félreértették. az
"új küldetés'l-ből, amelyet XI. Pius szerint hozott, csak a bőven talál-
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ható egyszerűt. a naívat, a kézzelfoghatót. az elédesítésrealkalmasat
emelték kí,:' ezt halmozták rá alakjára. És történt ez azért. mert ennek
az ..amen novum'l-nak...message nouveau'l-nak csak .a költészetét vál
tották aprópénzre. nem a hősíességét követték.

Mi ez az ..amen novum"? Nagyon is nem új, nagyon is régi és
evangéliumi, csak éppen időben szólalt meg. s a századvég. hanqulatá
ban hatott újnak. A keresztény világban. különösen a Szent francia
hazájában. Ha janzenizmus nyomai voltak érezhetők, bizonyos hidegség
lsten és a lelkek kapcsolatában, bizonqos jogi konformizmus, bizonyOs
indioiduéltzmus az alázatban" - írja M. M. Phílípon, Ebben.a .hídeq
ségben - a keresztény életformának elsekélyesedése, társadalmiasodása
iciején,- valóban új volt Lísíeuxí Szerit Teréz küldetése és tanítása,
A lelki gyermekséget hirdette. mínt az életszentség útját. a szeretetet,
a teljes és önátadó szeretetet, - s ez az út. ahogy XI. Pius kanonízácíós
beszéde megrögzitette. minden keresztény számára járható. A Szent
..kis út" -nak nevezi ezt, önmagát ..kis Iélek'l-nek: s önéletírásábao épp
úgy. mint halálos ágyán feljegyzett végső szavaíban c-s- ..Novissima
verba" - az Isten iránti gyermeki szerétet és általában a szerétet min
denhatósága mellett nyílatkozík, egyre fokozódó erővel és színte szen
vedélyességgel. Ez a szinte primitív tanitás kellett. hogy megragadja a
lelkeket, hogya hitetlenség és vallási közömbösség idején: áthassa. át
formálja öket. Nagyon is járható út ez a terézi ..kis út", ez a régi, de
mégis egészen új út. A fokozódó népszerűséget ennek a küldetésnek és
tanításnak köszönhette, ez raqadta meg a lelkeket. mielőtt az Egyház
kimondta volna még ítéletét. ezért mondotta Vica kardinális - a' szentté
avatási eljárás protektora. - hogy az Egyház a hívek közóhajának en
fledelmeskedett.

És ez lett aztán veszélyévé is Szent Teréz tiszteletének. ez seké
lyesitette marcipán-szentté alakját. hiszen a hivő kegyelet szívesen dé
delget. szívesen kényeztet. s kü'önösen akkor. ha alkalmas lényt talál
erre. A tiszteletnek ez édesítő elfajulása ellen nyilván maga a Szent
tiltakozott volna Teqinkább, aki annyi neheztelessel beszél Szűz Mária
tiszteletének korabeli clsekélyesedése ellen. A terézi .tanítás egyszerű

sége. költészete me'lett az elédesítéshez, eljelentéktelenítésbez hozzájá
rult még az is. hogy Avilai Nagy Szent Teréztől való meqkülöobözte
tés céljából. Kis Szerit Teréznek nevezték el, s a ..kicsinységnek", kedves
ségnek ez a kultusza rövidesen túlságosan meghitté tette. majdnem nyárs
polqáríassá. Szerencsétlen módon egyes gesztusai is alkalmasak voltak
mind az alkalmi hagiografusok és szentképfestők üzleties cukrozásához,
mind a hívők. kegyeletének elsekélyesedéséhez - így szeretete a Szűz

Anya virága. a rózsák iránt. az a bíbelődő gond, amellyel rózsákkal dí
szítette a Szent Szűz klastromi kis szobrát. Emögött elhomályosultak
testi szenvedéseí és az az alázat. amellyel a testi szenvedéseket .foqadta,
s az a szinte mísztíkus harc. amellyel a halálos. betegs,ég kezdetétől

szinte halála percéig kínzó lelki éjszakája ellen küzdött. Mint kortársai

• S nyilván a forditások is ezt hangsúlyozták. a tisztelő rajongás ömlengő, "át
'költéselvel" hamisitva meg a szent vallomásait•. mlnt a magyar kiadás lelkes és dagá
rvos forditása.
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mondják: hallqataq szent volt. - beszédessé, sainte túláradón és mohón
beszédessé. utolsó hónapjaiban lett. amikor a Jézusról. nevezett Agnes
anya ápolta és szavait feljegyezte.

*
Kelostori hivei - nem voltak sokan -- már ekkor megkezdték

tiszteletét; már ekkor hozzáfogtak egyénisége kicsinyítéséhez. Gyermek
nek tekíntették, hitét és alázatát ~ pedig naív gyermekességnek.
Egyik rendtársa gyermekjátékot tett halálosáqyára, hogy azokkal ját
szadozzék, hiszen gyermek. - Teréz erélyesen vísscautasitja; Ö csak
••kis lélek". csak "kis semmiség"; de nem öntudatlan: gügyögő gyermek.
Nagyon is tudja. mít akar: nem együgyüen kivánja jámi az életszent
ség kis útját. a gyermeki szeretetet, hanem tudatosam Egy alkalommal
arra kéri a felvigyázó nővért. olvasson fel, neki a szentek életéből.

••A lelkem éhes" - mondja. A nővér buzgón meqkérdezí tőle: "Nem
kíván-e Assisi Szent Ferencről hallani valamit? Naggon fog tetszeni
önnek. mett virágok es. madarak szerepeinek történetében." Teréz ezt is
visszautasítja: "az elezet példáira van szűkséqem", Máskor arra kérik.
hintsen a nővérekre egy esti búcsúzásen rózsalevelet. Teréz megtagadja
a kérést: rózsákkal az Úr és szentjei iránt fejezi ki legbensőbb gyen
gédségét. s nem az embereket· akarja .elbeiolnt" vele. Igy kezdődik

meg alakjának úgyszólván gügyögővé kicsinyítése már a halálos
ágyon. így míntázzák róla életében a naív gyermekesség rózsaszín szob-
rocskaját. '.

Teréz míndúntalan tiltakozik. mindúntalan ellenszegül, s ahogy ha
lála felé halad. ahogy egyre inkább hiányolja. hogy keveset szenved és
a kevés szenvedést kevés türelemmel fogadja - pedig irtózatosan szen
ved (189.7 nyári hónapjaiban a. tubenkulózís egész bensejét szétroncsolja;
enni-inni képtelen) és keményen tűr, - annál határozottabban. színte
védekezön. hajtogatja az "Ú} tanítást". Védekezik tamtásának primiti
vízálása ellen. az rnondja: "egyszerüseget akarok". s úgy érti: a szere
tet•. az alázat egyszerűség,ét. Az igazí rózsaeső. amelyet a földre hullat..
nem a kérések meghallgatása - hiszen "csodáinak" egyrészét bízvást
irhatjuk a hiszékeny túlbuzgóság számlájára. közel harminc esztendő

••rözsazáporábói" az Egyház a szenttéavatáson csak kettőt választ ki
és fogad el hiteles csodaként! - az igazi rózsaeső ennek a terézi ..új
tanításnak't unekacsul hajtogatott vezérszólerna. "Csak a szetetet sza
mít" - mondja. Amikor kanonizáló buzqalornmal azt mondják neki.
hogy, vakitó' fehér öltözékben a legszebb angyalok viszik majd lelkét
a mennyorszáqba, és a mennyorszáq örömeit ecsetelik előtte. igy felel:
.,Nem ez v.onz. engem. Szetetni, szetettetni és visszatérni a földre, hogy
a szerétetet terutsem:" Máskor felsóhajt. "nreghalni szeretetből". Azt
kérdezik tőle, mít mond majd Istennek? Igy felel: "Semmit se mondok,
szetetem öt." .Nem bántam meg. hogy kiszolgáltattam magam a szete
telnek" - mondja másutt. "Miben fog meghalni?" - kérdezik tőle.
••A szetetetben• . az isteni szetetet nyílvesszője talál sziuen" - feleli.
Amikor azzal víqasztalják, hogy elérte a szerétet tökéletesséqét, hevesen
ellentmond.. ~iJk~ JPegker:qjk .kultuszát és már mínt szentet kezelik.
s ú.gy érzik, egy szent .távozásának. tanui, Így felel azoknak. akik azt
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mondják neki, hogy "szent": _.- ,.Nagyon kicsiny szent vagyok én. A Jó~

isten mindössze jónak látta, hogyelhalmozzon mindezzel, ami nekem
és másokek javára lehet." Úgy érzi, tökéletlenül halad az ístenqyermek
ség "kís útján". Ha szent, akkor egy "parányi szent": olyan; akivé
bárki lehet, ,a kolostor akármelyik apácája, aki a Carenel íeqyelmét
megtartja és szeretní tud. "lsten önökben is végrehajthatja ezt a mun~

két" ~ mondja.. Azt ismétli: .iminden a kegyelem", a kegyelem teszi
alázatossá, türelmessé, a kegyelem által hirdeti a szeretet "kís útját".
Alázata olyan mélyséqes, annyirandncs áthatva életszentségének tuda
tától. hogy igy sóhajt fel: "O, nem; sohasem kértem rendkívüli ,kegyel~

met, ez nem illett volna az én kis utamhoz . ..." Míndebböl, a szeretetnek
és egyszerüségnek ez eksztatikusan monoton híedetéséböl egy viláqoso
dik elénk tökéletesene Teréz nem rendkívüli tetteket akart elérni, nem
rendkívül tettekkel kívánta szolgálni Istent, - önmagát, az eg'yszerü,
alázatos hívő Kleg'testesítőjének szerette volna látni, élete útját pedig
mínden hívő útjának. És tanításának ez a. legnagyobb missziója.

Halála pillanatában a feszületre tekint és igy sóhajt fel: ,;0, szere
tem 'őt! Istenem, szetetlekl" Milyen eqyszerüséq ez, ennek a földről

távozó szeritnek mílyen egyszClrű a tanítása, mennyite követhető! És
mennyíre elédesíthetö, mint· láttuk, ha tisztelete nem vesz tudomást
arról az iszonyú küzdelemröl, amelyben az egyszerű szeretetnek ezek a
felkíáltásaí . megszülettek. Terézt a hitetlenséq kerítette be, <l;, Gonosz
ejtette foglyul, éppen szenvedése hónapjaiban. Nem tudta olyan ma
gátólértetődön elfogadni' a hitet,' nem tudott bízni Istenben, valóságos
szenvedések között unszolta rá magát a kis útra és a gonosszal· har
colva vivta ki a fényt lelke éjszakájában. Egész élettörténete amellett
tanuskodík, hogy - mínt l. F. Görres megállapítja - .Letmészeténél
fogva tiszta, tudinivágyó és bíráló szelleme' volt", hogy gyermeksége
óta követelte önmagától "a lelkiismeret iránti mindeneron való hűséget,

a hűséget az engedelmesség köntösében". Ez a bíráló szellem ellentmond
annak a naív gyermekdedségnek, amely a tiszteletben alakjáe rneqhamí
sítja.. De természetesen éppúgy hamis lenne a másik véglet: benne egy
nagy misztíkust, egyenesen Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János
utódját látni. A' míndennapi hit küzd benne kételyeível, a míndennapí kís
ember győzi le a kétkedést, - egy realista szent, mondhasnók, aki szá
mol az élet valósáqával, az értelem ellentmondásával. aki úgy hisz, hogy
megbizonyosodik afelől. hogy hinnie Ikiel!, hogy Krísztus útja az egyet
len, amelyen haladnia muszá]. Az értelem ellenőrzése és a maqátóléete
tödö hit áradása küzd benne szenvedélyesen, hogy aztán - mennyível
nagyszerűbb, hősiesebb kép ez, mint a cukros-színes szobrok alak1a!
- győzelmet arasson a kételyen, a kisértésen. És amikor átadja magát
il Mennyei Jegyesnek, elinduljon hatása és tanítása a szívek felé: a-sze
retet, csak a szeretet, az alázat és engedelmesség mindenhatóságáról.
. Ime, így hajlott el, másult meg - túlzó tisztelet 'és túlzó ellensé
gesség támadásai közt '- Lísíeuxí Szenr Teréz igazi valója, - ebből a
hősi szentböl, ebből a tudatos hívőbőllett a tiszteletben és kegyeletben
<:1 naív,. gyermekded, "bájos" és ikicsinyitő képzökkel elhalmozott "szem..
fecske", "kis szent Terézke". Ez ellelll fel kell venni a harcot - ismétli
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I. F .. Görres hatalmas muven keresztül mindvégig -- és Lísieuxí Szent
Teréz igazi arcát a fentiek alapján próbálja meghatározni. A Szent éle
tének és sorsának "szelid eqysztnüséqéc" semmisiti meg és nem hajlandó
a másik Viégletre sem, amit Henrí Gheon próbált meg, akí . a Szent el
édesdtés-e ellen küzdve, hatalmas és költői szenvedéllyel - ugyancsak
a kegyeletes hamisítás bódulatában - benne a "végzetest'·', "a zseniá
líst", a szinte "démonit" mutatta meg; egyfajta Kleopátrának rajzolta
meg, és szelíd apáca-mosolyában - hatalmas túlzással - egy oroszlán
természet, egy lelki' imperializmus, egy már-már nem keresztényi hata
lomratörés, egy megfékezett vulkán jeleit látta, azt az ernbereszményt.
amelyet ..Nietzsche üvöltő helqesléssel fogadott volna".

*
Azért jött a földre, hogya szeretetet hirdesse, a ístenqyermeksé

get tanítsa. "Megdicsőülésében - írja f. F. Görres ,-- mintegy függöny
hasadékán át, emberi sziueknek és szemeknek elérhető modon, viqesz
talón és iqéretesen, egy sugara látszik ennek, ami a kicsinyeket az Atya
házában várja. Ezzel természetesen nem magyarázhatjuk meg megdi
csőülése titkát. Az emberi sorsokat és e sorsok titkait Istenben: ma
gyarázni csak tapogatózás, találgatás ezen a földön. Csak a beteljesü
lésben látunk majd többet belőle, és ha meqpillentiuk az örök Város
kapuját, melqen át beléphetünk Istenhez, abban lesz a mi .legnagyobb
boldogságunk. Így Lisieux szentiének rejtett arca még mindiq fátyol
mögött marad, és tán még sűrűbben rejti el megfoghatatlan meg
dicsőülésének csillogó szcoedéke. mint ama földi fátylak, melyeknek
egy részét [ellebbenthettiik. Mert a szentek szentséqének megítélése is
Istenre tartozik, arra, aki az igazság és a titkok Istene."

T hutzo Gábor

MAG YAR B E T LE H E M E K

Bár }ézusszületésének képzömüvészetí ábrázo'ása - festészetben,
szobrászatban - egész a katakombák korába nyúlik vissza, mai érte
lemben vett betlehemes figurákkal csak Assísi Szent Ferenc korában
találkozunk. Amolfo di Cambío állítja fel a XIII. században a S. Maria
Maggiore bazilikájában az első betlehemes figurákat a szent Jászol ősi

ereklyéje körül (a "betlehem" olasz neve máig is presepe. jászol).
Róma tehát a betlehemállítás bölcsője. Ez ősi szokásnak nem tisztán
esztétikai, művészi gyönyörködtetés a szándéka és a forrása, hanem a
vallásos élménynek, a karácsony hangulatának elmélyítése. A római
betlehem-, azaz szentjászolkultusz egyre inkább a nép mindennapí éle
tébe állítja a szent jelenetet. Guído Mazzoní (14507-1518) modenaí
presepiójában egy jámbor szolgálóasszony a kanalában lévő meleg levest
fújja, nehogy a Kisded szája megégjen. A" márvány, terracotta. majelika
figurákat dús természeti háttérbe állitják. A táj egyre fontosabb szere
pet kap s már plasztikusan ábrázolják Betlehem dombjait. házacskáít, az
utakon, hídakon zarándoktömegek vonulnak változatos népvíseletben a
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barlang felé. Szintén olasz szokás a kegyképek, szobrok felöltöztetése;
így a betlehemes figurák is ruhát kapnak. E betlehemek lassan néprajzi
jelleget öltenek, a bábuk a vidék népviseletét tükrözik s az olasz nép
életét mutatják be. Ezeknek az ábrázolásoknak a fénykora a XVIII.
század. P. Labat 1730-ban megjelent útirajza érdekesen írja le a római
szokásokat: "Az a gondolat vezeti őket, hogy Betlehemben az Úr szü
letése idején országos vásár volt, melyen a bódékban ssak úgy nyü
zsögtek a kereskedők, a szatócsok, kézmívesek. Nagy színpadot állíta
nak fől tehát, papírmasé házacskákkal. fűszeres boltokkal. műhelyekkel,

vendégfogadókkal; kalmárok vonulnak fel, egész állatseregleteket haj
tanak a vásárra: egy könyvkereskedő újságokat árui, körmenetekre, te
metésekre, esketésekre túdulnak a templomba; itt legények verekednek,
ott parasztok táncolnak, dudás pásztorok, vásott kölykök, iskolás gye
rekek tolonganak: röviden, amit csak az utcákon, vagy at országutakon .
látni lehet, azt itt mind összesűrítik. Vidéki környezetben áll az istálló,
a jászol a [ézuskával, Máriával és Józseffel. Az ökör és a csacsi sem
hiányzik. Pásztorcsoportok gyülekeznek s ajándékokat hoznak. Mínd
ezt gyertyácskákkal és kis lámpákkal világitják meg. S egyik betlehem
igyekszik a másikat felülmúlni. Egy jámbor prelátus egés~ palotáját bet
léhemmé alakította át, az .udvar, a lépcsőház, a folyosók, a kis szo
bácskák és a nagy termek egész sora alig volt elegendő befogadni mínd
azt, amit az ő képzelő ereje kitalált. Az egyes jeleneteket hangverse
nyek festették alá, a pásztoroknál falusi muzsika, duda, gitár, lant, he
gedű. Az angyalok híradását elragadó tánczenekisérte. Mindez a prelá
tusnak 8-10.000 tallérjába került." Bresdani hozzáteszi még, hogy
nincs Rómában család, melynek ne volna betleheme.

A római betlehemeknél is ragyogóbbak, gazdagabbak és müvészíb
bek anápolyiak. Gorani a katolikus Egyház legszebb betlehemeinek
tartja ezeket. Goethe is elragadtatással ír róluk "Itáliai utazásaiban".
Mig a római betlehemek a környék hegyeit, lankáít mutatják be, Fras
cati kertjeit, Tuscolo csúcsait, Marino szölőít, az albanoi tavat, a ná
polyi betlehemek háttere természetesen a Vezuv és az ottani dombok,
patakok, vízesések, Pompeji, s hogy' a naiv anakronizmus még bájosabb
legyen, a nápolyi érsek is szerepel az egész klérussal, amint Szent
[anuáríus ereklyéit hatalmas processzióban körülhordozza, kapucinus
barátok igye~eznek kolostoruk felé, egy pap mísét mond ... Különösen
a három királyok keleti pompájú menete elbűvölő. igazi ékszerek,
drágagyöngyök villognak a pazarkelméken, fényűzően felkantározott
lovak, tevék, öszvérek, csacsík roskadoznak a málhák és valódi arany
és ezüst ajándékok sülya alatt, rabszolgák, suhancok, majmok.vpapa
gályok egész sora kiséri őket, az úton koldusok kéregetnek. s a kényes
paripák néha megbokrosodnak és levetik lovasaikat. Természetesen vér
beli művészek rníntázzák a jellegzetes alakokat; nem 'csoda hát, ha egy
egy ilyen nápolyi presepio harmincezer aranydukátba is belekerül. A
var os négyszáz templomának betlehemet közül a leqhíresebbek, hogy
csak néhányat említsünk: a Szent Teréz templomé, mely egy egész
nagy oldalkápolnát lefoglal, a S. Domenícoé, melynek tájképe azokból
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a kövekből épült, melyeket egykor jámbor szentföldi zarándokok hoz
tak Betlehemből, a S. Giovannié, nrelynek alakjai életnagyságúak. A
betlehemek, azaa-a presepiok minden évben valami újdonsáqqal kedves
kednek a tömérdek látogatónak, a kapucinusok például a "betlehemi
hegyek" egyik kiugró pontján kis· ostériát állítottak fel. ahol a vendé
gek az ajtó előtt ülnek és kézzel makarónít esznek. A legfényesebb pa
lotától a legegyszerűbb kunyhóig egyetlen házból sem hiányozhat a
presepe. III. Károly maga állit ja össze világhírű betlehemét, neje saját
kezűleg varrja a bábuk ruhácskárt. A. jegyző házában katonaságnak kell
fenntartania a rendet, olyan tömegek nézik a gyönyörű presepiot. A
betlehemes figurák készítői méltán világhírűek; egy Francesco Cappí
ello gitáros öreg nápolyi parasztja, Giuseppe Gori dudát fújó pásztora,
Giuseppe Sammartíno kolduscsaládja, Lorenzo Mosca és Francesco
Celebrano nemesarcu parasztasszonyai, Dom. Ant. Vaccaro, a Bottiglieri
és- a Trilocco fivérek és a' többiek pompás karakterfejei: egytől-egyig

nagyszerű művészí alkotások. Ezeket a nápolyi betlehemeket a tömeg
jelenetek változatossága és mozgalmassága, . gazdag kompozíció, bő

epika, kitűnő jellemzés, életteljesség, "a formák tökéletessége és az élénk
kifejezés realisztikus ábrázolásának melege" jellemzi.

Szicilia még szenvedélyesebb, forróbb, hevesebb, mínt Nápoly. Az
egyIk híres presepefaragó mester, Matera 1700 tájáról való vminíatür
figuráit drámai erő mozgatja. Naturalisztikus ábrázolási módja a betle
hemi gyeJ;'mekgyilkosság' borzalmaiban éri el csúcsát. Heródes vad zsol
dosai csoportosan tépik ki az őrjöngő anyák karjából csecsemőiket s
ölik balomra az ártatlan apró szenteket. Alakjait hársfából" faragja ki.
a .ruhát enyvvel és gipsszel kasírozza rájuk, a porcellán-plasztikára emlé
keztető szobrocskákat aztán realisztikusan színezí, Jellemző 'sziciliai
betlehemes téma az egyiptomi futás is. Vad szíklaszakadékban, kopár,
embertelen tájon menekül a Szentcsalád.

. Olaszország után Tirol a leggazdagabb' eredeti betlehemekben.
Talán nincs is ház, ahol ne faragnának betlehemes figurákat: a pászto
rok természetesen tiroli parasztok lesznek, Betlehem házaiból alpesi fa
házak, s Palesztina szelíd lankáíból. hósípkás hegyek. Lovak, tevék, ele
Iántok-mellett szarvascsordáknak is helyet szorítanak. E betlehemek, ha
gazdagságban nem is, de bensőségben, ízlésben, fantáziában fölveszik a
versenyt a legkiválóbb olasz presepiókkal. Példa rá a bozeni betlehem
városrészlete. S ha az olasz .betlehemek klasszikus oszlopok romjaival
törekszenek' érzékeltetní az istálló szegénységét, a tiroliak középkori
várak omladékai közé helyezik a szent jelenetet.

.Beszélhetünk-e ezek után európai viszonylatban is számottevő

"magyar'" betlehemekröl? (Először Flandriában használták ezt a szót,
hozzánk talán Szílézíén át jutott: inkább Szentjászol a neve: az olasz
presepe. a, francia creche, a nemet Krippe is ezt [elentí.) Őszintén meg
kell mondanunk, hogy..bár népművészetünk jelentős.he1yetfoglal el az
európai népek kultúrájában s a betlehemezés ősi szokása ma is szépen
virágzik nálunk: .a templomainkban felállított betlehemek ízlés, eredeti-
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ség és művészet dolgában megrs messze elmaradnak külföldi társaik
mellett; sok a. gyári tucatáru, vagy a selejtes külföldi munka, a giccs.
A magyar betlehemes mozgalom pótolni akarja mulasztásunkat. Nem
csak templomainkba kíván abszolút művészi értékű betlehemeket. de a
keresztény magyar családokkal is meg szeretné kedveltetni a szent
jászol kultuszát, s a szenteste hangulatát még fokozottabb, még benső

ségesebb élménnyé akarja tenni azzal, hogy a karácsonyfa alá oda
állitja a ibetlehemí szeritcsaládot..Legjobb művészeínket szólította fe,l
tehát magyar betlehemek tervezésére. A beérkezett művek között több
komoly érték van. Tóth Gyula nemes formájú, -halványan színezett
layence-betlehemei pásztoros , és háromkirályos, változatban készültek.
Jálics Ernő tizenkét eredeti kerámia-terve közöte van pítvaros, székely
kapus. és egyiptomi pylonokra emlékeztető hátterű},középütt a Gyerme
két karján tartó Madonna s a kétoldalt az adoráló angyalok szervesen
illeszkednek az impozáns háttérbe. Jankó János még szintén kivitelre
váró betlehemes csoportja elegáns formáival, ritmikus kontúrjaival és
őszinte áhítatával tűnik ki. Kerényi Jenő betlehemes kompoziciója(Vá
rosmajor) ázsiai mongolos arctípusaival ragad meg. A drapéríáínak ke
zelése is egészen eredeti. csak a fővonalak emelkednek ki, a többi a kő

anyagszerűségét hangsúlyozza. Bocbereki KOvács. Zoltán betleheme
monumentális formáival és nagyszerű elrendezésével csupa mozqás, csupa
élet és mégis csupa kontempláció. Varga Ferenc 19"W-ben a Betlehemes
térdre omlik a jászolban fekvő Kisfia előtt s karját csodálkozva tárja
szét. Szent József s a magyar pásztorok remekbefaragott alakjai, klasz
szikus magyar arctípusukkal. egyszerű vonalú köntösükkel és subájukkal
a legtisztább áhítatot sugározzák. Angyalos Boldogasszonya (1942)
szintén életnagyságú mongolos arcú Madonnát ábrázol, ölében a Kis
ded, mellette profilban két-két térdelő angyal. A budapesti Szíklatemp
lomban látható betlehemes csoportja (terrakotta. 194:5) mintegy félmé
teresalakjaival: matyópártás Boldogasszonyával (szintén kedves és
sűrűn szerepeltetett motívum ez a fejék), rusztikusan nyers arcvonású,
tiszta áhitatot árasztó pásztoraival. csoportos pompás állatííquráíval, éi
klasszikus és népi sajátságok kitűnő egyensúlyát mutatja. A: Szent Imre
városi cisztercita plébániatemplom fából készült betleheme (1946) .. újabb
változata Varga Ferenc betlehemeinek. Van a művésznek alig pár cen
tis pirobazalt .míníatür betleheme is, félköríves háttérbe kompónálva,
csaknem relíefszerű, inkább vonalasan vésett, míntsern faragott kis Ugu
rákkal. A betlehemes mozgalom számára készített legújabb terrakotta
kompozícíóí a bensőséges elmélyedésről és a szerkesztésnekszinte bra
vúros tehníkájáról tanuskodnak. Az angyali üdvözlet, a pásztorok és a
bölcsek hódolata s az egyiptomi futás az ő földolgozásában nem külön
álló figurák sztatikus egymás mellé csoportosítása. hanem még a fény
sugarakat, pálmaleveleket s angyalszámyakat is eqybekomponáló dína
míkus egYSé9.

Ezek a magyar betlehemek európai viszonylatban is megállják a
helyüket. Bár lendülne föl nyomukban jézusfatlagó népmúvtszetiink is.

P; Gyéressy AgostonO. S. P.
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A SZENTÍRÁS ÉS AZ ÚJABB FELFEDEZÉSEK

A Szentírás évezredek óta a természetfölötti értékeknek. az örök
elet áramának, az Isten halhatatlan szavának élő vízforrása. Évszáza
dok suhantak el, trónok és világbirodalmak tűntek el a történelem süly
Iyesztöjében. klasszikus müveket szülö kultúrák :haltak. meg végelgyen
gülésben, könyveket és szerzöket temetett el a feledés lassan hulló ho
mokesője, csak egy könyv maradt meg mindig az egész emberiség köny
vének, az egyetlen és kimondottan ..Könyvnek". ..Bibliának". melynek
sárgult lapjairól mli.ngen kor mínden embere a megtalált örök élet igéit
csorgatja szívébe: a Szentírásl A Szeritírás az a könyv, melynek teljes
egészéröl állanak a Jelenések 'könyvének szavai: .,Boldog. aki megtartja
e könyv jövendölésének igéit ... Mert ... ha valaki ezekhez hozzátesz va
lamit, reáteszi az Isten a csapásokat. melyek meg vannak irva ebben a
könyvben. És ha valaki elvesz valamit e könyv jövendölésénekfgéíböl,
elveszi az Isten annak osztályrészét az élet könyvéből." (22. 7. l8~19. )

Az az újkori racionalizmus. mely a maga anthropocentríkus vihfg-
nézetével nunden természetfölöttit, minden emberfeletrit ki akart küszö

.bölni a világból, leplezeitlen indulattal támadta mindig ezt a könyvet
és' a legkülönbözőbb tudományoknak egész arzenálját vonultatta fel. hogy
a Szentírás megbízhatóságát, történelmi hítelesséqét, isteni tekintélyét és
emberi becsületét megdöntse az embermíllíók lelkében. A protestantizmus
ban elindult egy vallási forradalom, mely zászlajára tűzte a "sola Scríp-

, tura" jelszavát. s a proéestantízmusból kinőtt racionalista szentírástudo
mány eljutott oda, hoqy a huszadik század egyik legnagyobb alakja,
Harnack Adolf protestáns teológus kénytelen bevallani: ..Ha a Szentírás
nak azt a lapját akarnám kezembe venni. melynek tekintélyét már két
ségbe nem vonták, melynek igazságát meg nem támadták. akkor csak a
táblája maradna a kezemben!"

A hivő emberek mindig tudták és az előitéletektől mentes tudósok
hirdették is azt, hogy a Szenelrás tekintélye megdönthetetlenül áll a mes
terségesen táplált világviharban, de ezekre rögtön rásütötce a ..sötétség",
az ..elmaradottsáq", a ..bigottság" bélyegét a racionalista propaganda.
De a racionalizmus ma már eljutott oda, ahová seükségképen el kellett
jutnia: önmagát emésztette fel. Azok a széleskörű kutatások, melyeket
ethnoqraííaí, archeológiai, történelmi és vallástörténelmi téren jórészt
épen' azért végeztek, hogya Szeritírás hitelességét megdönrhessék. az
ellenkezőjét eredményezték. mindig újabb és újabb bizonyítéköt szolqál
tattak a Biblia abszolút tekintélye mellett. És évtizedek óta megdönthe
-tetlén igazságként hirdetett teóriák és elméletek SO'1'ai omlottak össze
azoknak a fegyvereknek a tüzében, melyeknek míndenekfelettí -tekíntélyét
és bizonyító erejét épen a racionalista krítíka emelte ki. A legutóbbi idők

ásatásaí és fölfedezései tudományosan is alátámasztják . azt, amit a ke
resztény .hít ezerkilencszáz év óta tanit a Szenrírás hítelesséqével, és te
kintélyével kapcsolatban. Három rendkívüli fontosságú felfedezésről ki
vánunk ez alkalommal beszámolni s egyszersmind bemutatni, hogy ezek
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miként cáfolják meg a biblia iránti racionalista kétely legbiztosabbnak
vélt és hirdetett tételeit.

. 19i7 telén a jeruzsálemi szerit Mánk orthodox kolostor apátjának
beduinok. felajárulottak megvételre, négy, részben perqamenböl, részben
állatbőrből készült régi tekereset. melyekröl azt állították, hogy a Hölt
tenger közelében fekvő barlangban fedezték fel. A tekercseket lenvá
szonba g'öngyö!ítveés szurokkal elzárt agyagedényekbe helyezve talál
ták mega barlangban. Az apát meg is vette a négy tekereset s elvitte
az ..American School of Oriental Research" igazgatójához, majd bemu
talita Sukenik professzornak, a jeruzsálemi zsidó egyetem világhírű pro
fesszorának. akik hosszú és alapos vizsgálat után meqállapították, hogy
a kéziratok nem ugyanegy korból származnak, hanem írásuk ideje a Kr. e.
III. századtól kb. Krísztus Urunkig terjed. John C. Trever professzor
három kéziratot rögtön Ieíényképezett, a negyedik azonban olyan meg
rongált állapotban volt, hogyelöbb gondos rekonstruáló eljárásnak kell
alávetnd. Azóta a világ legkiválóbb kódex-szakértöí, az archeológiának
elismert szaktekintélyei is megvizsgálták a kéziratokat és egyhangúan
meqállapították, hogy óriási jelentőségű felfedezésről van szó. W. F.
Albright és Míllar Burrows tanárok megállapították - s e megállapítá
sukban osztoznak vellik a többi szakértők is, - hogy a négy tekercs
közül a legnagyobb és legfontosabb az, mely Izaias próféta 66 Fejezetből

álló könyvét tartalmazza.
Ez a tekercs 7.15 méter hosszú pergamen, mely 29 soros. oszlopok

ban' tartalmazza lzaiás könyvét. A betűk formája megegyezik az Edfu
ban talált téglák írásával. s ebből megállapítást nyert, hogya Kr. e. III.
században írták. A ,k:ésőbbi korban azonban az eredeti leíró által elkö
vetett hibákat két másoló a tekercs margóján kijavította.

A második kézirat 15l méter hosszú, állacbörből készült tekercs.
me1y Habakuk próféta könyvéhez írt kommentárt tartalmaz a Kr. e. II-I.
századból.

A harmadik pergamen tekercs egy eddig ismeretlen zsidó szekta tör
vényeit és rituáléját tartalmazza. Mínd ez, mínd pedig· a Habakuk pró
féta könyvéhez írt kommentár nem arám, hanem héber nyelven van irva,
mégpedig az Ószövetség héber nyelvéhez közelálló nyelven, ami szintén
bizonyiték a tekercsek régisége mellett. ..

A negyedik tekercsről semmit nem tudunk addig, amíg a restauráló
munkával el nem készülnek.

Az illetékesek a tekercs jelerileqi helyéről semmit sem. árulnak el
azon kívül, hogy Palesztinán kivül biztonságba van helyezve. lzaiás
könyvének tekercséből Sukenik professzor 19i8-han kiadta a i2-i3.
fejezet Fototipikus másolatát, Trever professzor a iO. fejezetét és Burrows
is adott ki egyes részleteket.

A két el-ö kéziratnak óriási jelentősége van elsősorban az ószö
vetségi Szeritírás szövegének hitelessége és megbízhatósága szempont
jából. Eddig egypár egészen jelentéktelen töredéktól eltekintve az Ószö
vetség legrégibb héber szövegét a Codex prophetarum Petropolítanus
ban találhatuk meg, mely Kr. u. 895-hen íródott. míg a most megtalált
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tekercsek kb. 1200 évvel régebbi héber szöveget mutatnak be. Annyit
már a nyílvánossáqra hozott részletekből is megállapíthatu.nik,· hogy lé
nyegileg ugyanazt a szöveget tartalmazzák az ősrégi tekercsek, mint
amelyet' az egy évezreddel is 'későbbi kódexek. Ez pedig perdöntő bi
zonyiték amellett. hogy a szentírók eredeti szöveqe lényegében és na~y~

jában formailag is sértetlenül maradt reánk.

Az Izaiás-tekercsnek azonban van egy speciális és még fontosabb
jelentősége, lzaiás próféta könyvének keletkezési idejével kapcsolato
san. A racionalista kritika nem engedhet meg igazi jövendöléseket, mert
azok természetfölötti erőt, suqalmazást, isteni beavatkozást jelentenének,
s éppen ezért az ószövetségi próféták könyveinek jórészét elvitatja at
tól a szerzötöl, akinek azt a' hagyomány évezredek óta egyhangúan
tulajdonítja. Mivel a racíonalísták szerínc jövendölés nem lehetséges és
meg nem engedhető, azért a próféták írásait abba a korba helyezik,
amelyben a bennük megjövendölt események már megtörténtek vagy
legalábbis annyira közelállók voltak, hogy természetes ésszel előre meq
állapíthatokká váltak. A próféták könyvei közül a legtöbbet támadott
éppen Izaíásé. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen lzaiás olyan bá
mulatos részletességgel ir az eljövendő Messiás életéről, szerepéről,

szenvedéséről és dicsőséges uralmáról. oly megrázó erővel festi le vi
lágbirodalmak .tündöklését és véqsö bukását, oly rendíthetetlen hittel
hirdeti az Isten országának örökkévalóságát és diadalát. hogy az ő

könyvének hítelesséqét semmiképpen sem fogadhat ják el a racionaliz
mus minden dogmánál kötöttebb elvekkel dolgozó képviselői. .

Először a. könyv. 40-66. fejezetét vitatták el a Krísztus előtti

VIII-VII. században élt- Izaiástól s azt állították, hogy e részt egy a
babílora fogságban élt ismeretlen szerzö, Deuteroízaíás (második lzaiás)
irta. Később azt allíto-ták, hogy csak a 40~.s5. fejezet származik
Deuteroizaíástól, az 56-66. fejezetek pedig egy másik ismeretlen szer
zötöl, Tritoizaiástól (harmadik lzaiás), sőt egyiket sem lehet egységes
mukának tekinteni, hanem számos különbözö korokból és különböző

szerzőtől származó töredékböl összeállított mozaíknak. melyek közül
a legutolsó a Kr. e. II. század végén keletkezett. De lzaiás könyvének
első részét sem lehet a maga egészében él próféta munkájának tartani, .
így pl. jóval későbbi korból kell származnia a 2., 6., 11. és főleg a
24-27. fejezetnek. A 24-27. fejezetek tartalmazzák ugyanis az ú. n.
izaiási apokalipszist. márpedig az apokaliptikus műfa] a Kr. e. II. szá
zad első felében keletkezett. Az apokalipszisnek megalkotója és első

képviselője a racíonalísták szerínt az a Dániel könyve, mely Kr. e.
165·ben íródott. abban a korban. amikor már rneqszűnt a prófétaság
intézménye, amikor a 'zsidók borzalmas üldöztetéseket szenvedtek az
elnyomó szír Szeleuckla dinasztia részéről. Hogy az elnyomott és vég
pusztulásra ítéLt zsidó népben a bátorságot és hitet, a bizalmat és ren
díthetetlen' küzdőerőtI fenntartsák, egyes írók· névtelenül olyarn szímbo
Iumokba öltöztetett ..jővendöléseket" szerkesztettek, melyeket egy ős

régi korban élt kiváló: személy szájába adtak, s .meíyek az ellenséges
nemzetek pusztulását és' a zsidó nép végső diadalát hírdették.cmeq. Ha



pedig az első apokalipszis csak Kr, e. 16S-ben iródott, úgy Izaíásé sem
származhatik legfeljebb a Kr. e. II. század második feléből. ,

Igy a racionalisták szerint végeredményben lzaiás 'könyvének utolsó
forrása kb. Kr, e. lOO-bairt· keletkezett és igy ennél korábban nem kelet
kezhetett természetszerűen az egész egységbe foglalt könyv sem. Ez a'
racionalista tanítás olyan általános volt a tudósok, között, hogy az el
lenkező nézetet vallókat egyszerűen kímosolyoqták, hiszen pl. Proksch
szerint 'ez "ist eine der sícherste Erkenntnísse der alttestamentlichen
Wíssenschaft".

És íme: az újonnan megtalált Izaíás-tekercs tartalmazza egész lzaiás
könyvét, úgy, ahogy- az ma is kezünk közöte van, mégpedig a Kr. e.
III. századból! Ezzel az egyetlen tennyel megdőlt tehát a racionalisták
eqyík "legbiztosabb tanítása". megbukott az egész Deutero-és Trito
izaiási elmélet. melyröl pedig egész könyvtárra menö könyvet írtak
össze. Összeomlott azonkívül, az az állítás is, hogy az' apokalipszis csak
a Kr. e. II. századnak termékeés ezzel a Dániel könyvének késői kel
tezése mellett felhozott egyetlen komoly és a racionalisták szerint döntő

érv is megsemmisült! '

Líppens, aki az Egyesült Nemzetek palesztinaimegfigyelője volt
belga részről. az arab légió tagjainak segitségével felfedezte azt a bar
langot, melyben a beduinok a' fent emlitett négy kéziratot meqtalalták.
Ez év február IS.-től március S.-ig kutatták át részletesen és alaposan
a Holt tengertől két kilométerre nyugatra és Jerikótól tizenkét kílomé
terre délre fekvő rendkivül nehezen megközelíthető barlangot L. Har
ding 'és p, de Vaux professzorok irányítása és felügyelete mellett. A
barlangban a Kr. e. 50. év körüli időből származó kb. 30 agyagkorsó
töredékeít, találták meg. melyekben szurokkal átitatott lenvászonokba
tekerve kéziratokat őriztek. Számos ilyen lenvásznat is találtak, azon
kívül többszáz kézíraetöredéket. A tőnedékek nagy száma arra mutát,
hogy eredetileg sokkal több kéziratot őriztek e helyen,' de a' rejteket
már ősrégi .korban kirabolták. Ez alkalommal találták meg Mózes III.
könyvének (Levítícus) töredékét. a 17-26. fejezetet, melyet a "szent
ség törvénye" néven emlegetnek a tudósok. E töredék írása megegyezik
a Teled-Duweírben (a régi Lakis városa) talált osztrakákéval (ékíratos
tégla). melyek pedig egész pontosan 587-ből származnak Kr. e. A kéz
irat kora tehát a Kr. e: VI. század első fele si .így a babiloni fogság
elötti időben íródott.

Ez az újabb felfedezés -- eltekintve annak szövegkrítíkaí Ioncos
eáqától - döntő csapást, mér a racíonalístáki másik "legbiztosabb"
tételére. mely Mózes öt könyvének keletkezési idejére vonatkozik.

Mózes öt könyve mint történeti és törvénykönyv messze felülmulja
az. összes-népek enemű termékeit; vallási és erkölcsi tanítása pedig oly
maqasrendü•. hogy az egész ókori vallásos irodalomban nincs hozzé
fogható mű. Rögtön: az elején víláqosan tanítja azokat 'az alapigazságo
kat, melyeken mínden igaz. vallás, kultúra, társadalmi -, és családí élet
nyugszik\ és-éppen ezért nem lehet csodálkozni afölött. hogya raciona
lizmus', minden erővel igyekezett megfoszltani Mózes öt, könyvét hite-
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lességétől és természetfölötti jellegétől. Mert a mózesi munka alapvető

fontosságú nemcsak. az ószövetségi izraelita vallás, hanem az egyetemes
kereszténység szempontjából is, melynek dogmái féltételezik azokat a
tanításokat, melycket éppen Mózes öt könyvében találunk meg.

A kinyilatkoztató, az eiborult emberi elmét természetfölötti módon
meqvíláqosító, a szentírók lelkét sugalmazó, a míndeneket teremtő és
választott népét csodás gondviseléssel kormányzó Isten helyébe a ra
elonalizmus a fejlődés elméletét állította: nincs Isten, nincs. teremtés,
nincs isteni kiválasztás, nincsenek csodák .és nincs az . Isten akaratán
nyuqvó abszolút erkölcs; nincs egyistenhívő vallás és annak nincs kul
tusza. Míndezek nem voltak meg és nem is lehettek meg Mózes korá
ban, nem kapcet és nem is kaphatott Mózes természetfölötti kinyilat
koztatást, hanem az ószövetségi vallás egy hosszú, évszázadokon ke
resztül tartó fejlődés eredménye, mely a Ietisízmusból és totemizmusból
kiindulva lassan érkezett meg a monotheizmus magaslataira, s amely
abban a formában, ahogyan azt Mózes öt könyve leírja, csak a Kr. e.
5; század közepén alakult ki. A racionalista kritika vallásí dogmaként
hirdette a híres Wellhausern által megalapKott tételt: Mózes könyve
nem származik Mózestöl, hanem számtalan különbözö korú forrásból
keletkezett, ezek között a források között a legnagyobb, Ieqfontosabb
és egyszersmind a legkésőbbi az úgynevezett papi kódex, mely a babi
loni fogság tapasztalatai alapján Iródott fokozatosan, s amely végső

formáját Ezdrástól kapta meg Kr. e. HO-ben. Az egész Mózesí könyv
a: mai alakját nem kaphatta meg a Kr. e. IV. század előtt.

Igy szólt a racionalista elmélet s ez volt az a méstermű, melynek
részleteit azután alkalmaztáki a Szentírás többi könyveivel kapcsolato
san ís. A papi kódexhez tartoznék a racionalista tudósok egyhangú
tanítása szerínt az egész Levíticus, tehát Mózes III. könyve a maga
t~jességében; sőt ezen belül is oa 17-26. fejezet részletekbe menő ap
rólékos előírásaival és a szentséqet megkövetelő erkölcsiségével a papi
ködexnek legkésőbbi részéhez tartozik, s keletkezési ideje a Kr. e. V.
századra teendő.. És íme: a palesztinai öldöklő harcok közben katonák
kuta.nak fel egy barlangot, ott találnak többszáz ősi kézirac-töredéket,
s közöttük van egyebek közt Mózes III. könyvének, a Leviticusnak
éppen az a része, mely a szentségekről szóló törvényeket tartalmazza
- 17-26. fejezet - s ez a töredék a babilom fogság előtti időkből

(586 előllti) származik.

Az újszövetségi Szentírás legrégibb kódexe egy évezred óta a Kr. u.
IV. századból származó Codex Vatícanus, majd a mult században fel
fedezett és ugyancsak a IV. századból származó Codex Sinaiticus volt.
Az Újszövetségben tehát nem volt olyan nagy időbeli távolság az egyes
könyvek keletkezése és reánk maradt szövegtanuk között, de ez a kíl
lönbség is elegendő alapot szolgáltatott a racionalista tudósok számára
ahhoz, hogy főleg _az evangéliumok szövegének hitelességét és megbíz-
.hatóságát taqadásba vegyék. .

Egyik tagadó elmélet a másik után született, abban azonban ma
már megegyeznek a racíonalísták, . hogy tudatos .csalással és hamisítás-
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sal nem lehet megvádolni az evangélistákat. Az első három evanqélium
ke1etkezésétsem lehet ~ szerintük sem. -- olyan korba helyezní.vmely
ben az apostolok s az Úr Jézus életének egyéb szem- és fültanui már
nem. éltek. Ha pedig az úgynevezett. szinoptikus evangéliumok (Szent
Máté, Márk és Lukács) keletkezésében döntő szerepe 'volt az első ke
resztény közösségek élő hagyományának, az aposto ok és tanítványaik
allandö míssziós, katekizáló prédíkációjának, akkor lehetetlenség fel
tételezni, hogya kereszténységnek e legrégibb szentíratai ne tartalmaz
nának szoros értelemben vett történelmet Mert abban az Időben még
ezrek és tizezrek éltek azok közül, akik látták és hallották míndazt,
amiről az őskeresztény prédikáció és hithirdetés szólott, s nagy tömeg
bentöbbségben voltak azok, akik gyűlölettel és ellenséges érzülettel áll
tak szemben míndazzal, ami krisztusi: ezek előtt a hallgatók előtt nem
lehetett legendákat és meséket szőni az Úr Jézus Krisztus alakja köré.

Az újabbkori racionalizmus éppen ezért más. utakon indult el. Azt
állítja. hoqy a színoptikus evangéliumok és a negyedik evangélium kö
zött athidalhatatlan szakadék tátong: az első három evangélista szerint
az Úr Jézus csak ember, ha nagyszerű és kiváló, szinte emberfeletti
egyéniség is, mégis csak ember,. Szent János evangéliuma azonban ki
vetköztett öt minden emberi tulajdonságból, hogy Istenné magasztosítsa.
Az első háromban Krisztus ember, a negyedikben azonban nem ember.
hanem Isten. Nem kétséges, hogy a racionálisták az első felfogást tart
ják igaznak és hitelesnek, azt állítván, hogya negyedik evangélium a
második században keletkezett, amikor már meghaltak az Úr Jézus éle
tének kortársai, amikor már nem ismerték a történelmi Krisztust! Szent
János evangéliumának szerzője tehát nem apostol, nem kortárs és szem
tanu, hanem a II. században élt ismeretlen keresztény teológus, aki nem
azt írta le könyvében, ami valójában megtörtént. hanem azt, amit a II.
század keresztényei az Úrról híttek. amit akkor róla gondoltak, beszél
tek, függetlenül a történelmi igazságtól. A negyedik evangélium tehát
nem történelmet ír, nem hiteles és megbízható, éppen ezért az Úr Jézus
nem is volt Isten. amint azt Szent János könyve állítja, hanem csak em
ber. S ezzel - gC5hdolják a racíonalisták - sikerült az Újszövetségből

is kiküszöbölni a természetfölöttit anélkül, hogy az első három evangé
lium történelmi hitelességét kétségbe vonnák.

Most nem célunk és nincs is helyünk arra, hogy megcáfoljuk a
racionalisták téves ténybeli megállapításait. Aki előitélet és megkötött
ség nélkül vizsgálja az evangéliumokat, az világosan láthatja. hogy az
első három evangéliumban sem "csak ember" az Úr Jézus, s ugyan
akkor a negyedikben sem "csak Isten". A néqy evangélium ugyan kü
lönbözö oldalakról világítja meg a történelmi Krisztus alakját, de ebben
az alakban nincs ellentét és nincs kettősség: mindegyikben a Iö'dre
szállt Istenember képe van megfestve. Rá. akarunk azonban mutatni
azokra az új fölfedezésekre. melyek megdöntik azt a racionalista taní
tást, hogy Szent János evangéliuma a II. században keletkezett és a II.
század keresztény hitközségeinek hitét tükrözi vissza. Ameddig csak a
Kr. u. lY. századból származó kódexek voltak a legrégibb szöveqtanu-
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ink, könnyen lehetett ezt az elméletet hirdetni és különböző látszat
érvekkel támogatni.

Az utolsó másfél évtizedben azonban az Újszövetség szövegével
kapcsolatosan is olyan leletek kerültek napfényre, melyek végleg meg
döntik a negyedik evangélium. késői keletkezésének racionalista teóriáját.

Jelentős felfedezés volt e tekintetben az, mely az angol Chester
Beatty nevéhez fűződik. Chester Beatty 1931~ben egyiptomi' benszülöt
tektől tizenkét görög nyelvű papiruszkódexet vásárolt, melyekhez ké
sőbb újabb leletek járultak. Ezeket az újabbakat részben a már emlitett
Chester Beatty, .részben az amerikai michigani egyetem, illetve a bécsi
múzeum vásároita meg. A kéziratok kora a Kr. u. II-IV. század. Lelő

helyükre vonatkozólag az eladó beduinok nem tudtak részletes fölvilá
gositást adni, a tudósok azonban valószínünek tartják, hogya Fajjum
oázis környékén találták őket egy ősrégi keresztény kolostor vagy
templom romjai között. A Chester Beatty kódexek közül az első tartal
mazza éi négy evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit. A kódex a
III. sz. elején készült, tehát több mint egy évszázaddal régebbi, mint az
eddig ismert legrégibb újszövetségi szövegtanunk. A tudósok azóta már
részletesen átvizsgálták ezt a kódexet és kimutatták,' hogya Chester
Beatty-féle papirusz egyetlen lényeges vagy fontos dologban sem tér el

. a már ismeretes szövegektől, a kisebb eltérések nyelvtani és szórendí
különbségekben állanak. Ugyanakkor azonban megállapítható az is,
hogy az evangéliumok szövegének, a negyedikének is, már igen hosszú
története van; maga a kódex ugyan a III. sz. elején íródott, de a szöveg
jóval régebbi: a fokozatos terjedés folyamán a hibás másolások követ
keztében megromlott, s a mi kódexünk már egy recenzíónak, egy javí
tott szöveqformának képviselője. A Chester Beatty-kóclex tehát kétség
kivül bizonyitja azt, hogy ma is ugyanazt a szentirási szöveqet olvas
suk, melyet a Kr. u. II. sz. közepen olvastak az apostoli atyák és azok
tanítványai, de Szent János evangéliumának kései keltezese ellen nem
szolgáltat perdöntő bízonyítékot.

A Szent János-i szerzöséqet' bizonyitja azonban két másik újabb fel
fedezés: a Ryland-papírusz és az Egerton-papirusz. A Ryland-papíruszt
már 1920~banvásárolta meg Grenfel1, de csak 1935~ben publikálta C. H.
Hoberts, jelenleg John Ryland tulajdona. Ez a papirusz egészen' kis tö
redéke egy nagyobb kódexnek, mely Szent János evangéliumát tartal
mazta. Egyik oldalán Szent János 18, 31-33, a másikon 18, 37-38.
olvasható. A papirusz kora a II. század legeleje és Egyiptomban iródott.
A szövege míndenben megegyezik az eddig ismert szövegtanuk olvasá
sával. Pontos keletkezési' időt megállapitani ezideig. nem lehetett, de a
szakértők egyhangú tanusága szerint míndenképpen Kr:. u. 120 előtt

iródott! Ugyancsak a Kr. u. II. sz. első feléből származik." mégpedig
szintén Egyiptomból, az Eqerton-papírusz. mely tulajdonképen egy vita
irat része volt. Ez a vitairat a zsidókkal szemben védelmezte és bizo
nyította a keresztény hit igazságait, s ebből a célból idézi az evangéli- .
umokat is. A. reánk maradt töredéken idézi Szent János 5,39. 45; 9,29~t.

mig a hátsó oldalon: 7,30; 859; 10,31~t. Ezt a papiruszt is 1935-ben
publikálták először.
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Mit bizonyit ez a két kis töredék? Azt, hogya Kr. u. ll. sz. .elején
már megvolt Szent János evangéliuma, sőt már el volt terjedve a ke
resztény világban, ismerték már Egyiptomban .ís, -.isteni tekintélyűnek

tartották már ott· is és a hitvitákban, mínt bizonyitékra hivatkoztak reá.
Márpedig abban a korban, amikor nem volt könyvnyomtatás, amikor
az írástudás nagyon kevés ember mestersége volt, s egy~egy könyv má
solatának megszerzése óriásí anyagi áldozatokba is került, évtizedeknek
is el kellett múlníok, míg az újszövet'ségi iratok ~eletkezési helyükről

egyéb vidékekre is elterjedhettek.
A két újonnan felfedezett papirusz tehát végleg. megdönti azt a

racionalista tanítást, mely szerínt a negyedik evangélium a II. század
ban keletkezett és nem valódi történelmet ir le. A Ryland- és Egerton
papirusz igazolják azt, amit egyébként a tradíció kezdettől fogva tanít
és hirdet, hogya negyedik evangélium a Kr. u. I. század végén iródott,
akkor tehát, amikor még éltek az apostolok közvetlen tanítványai, amí
kor még sokan éltek azok közü1 is, akik látták és hallották az Úr Jézust,
amikor tehát éppúgy nem lehetett legendákat és meséket előadni a hí
székeny publikumnak, mint ahogy nem tehették ezt meg három-négy
évtizeddel. előbb a színoptikus evangéliumok írói sem..

Három új felfedezést ismertettünk. Láttuk, .hoqysmíly döntő jelen
tőségüek a Szeritírás hitelességének szempontjából. Valamíkor a réqé
szeti kutatás igen sokszor azzal a bevallott szándékkal indult meg, hogy
a Szentírás adatai és történelmi megbízhatósága ellen érveket, bizonyí
tékokat találhasson. Az ásatások, és az objektív kutatás azonban mínd
inkább alátámasztják profán részről is azt, amit eddig csak a Szerit
írásból tudtunk, s az újabb kutatások és felfedezések megdöntik a ra~

cionalizmus legszilárdabbnak. tartott megállapításait is.
Szörényi Andor

A KATEKUMENEKTŐl A KATEKIZMUSIG..
..A lelket csak lélek lobbantja lángra,

azért a velléstsniiéshoz oly:an lélek kell,
akinek magának van oellése:"

(Carlyle)

A keresztény ókorban a II. század közepéig a hit tanitása apostoli
hagyományokon épült.' Csak ezután kezdett kialakulni a katekumenátus
nak nevezett egyházi intézmény. Katekumeneknek azokat nevezték, akik
az Eqyházba belépni és a keresztséget felvenni szándékeztak. A néva
katechein görög igéből származik, ami annyit jelent: vísszhanqzaní, élő

szóval tanítaní.. A tanítást magát katekézisnek vagy katekizmusnak is
nevezték. Ez utóbbi kifejezést később egyedül a hittanításhoz használt
írott vezérfonalra értették.

A katekumenátuselsősorban a vallásos életre nevelt. Nem töreke
dett a vallási -ísmeretek rendszeres közlésére. tankönyve csak a Szent..
írás volt. Az oktatásban részesülő keresztelendők.ebben az időben na
gyobbrés.zt felnőttek és pogányok voltak. Ahhoz, hogy a hit igazságait
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el tudják fogadni, mindenekelőtt életmódjukat kellett a keresztény er
köles törvénye szerínt alakítani. Hogy a keresztény erkölcsi életet és
gyakorlati aszkézist elsajátítsák, először az Ószövetség bölcseségi köny
veit olvasták. ke.lö magyarázattal. Ezután került sor a próféták magya~

rázarára és csak legvégül az Üjszövetseqre. az Evanqélíumokra, az Úr
Jézus és az apostolok életére. Az erkölcsi életbe ilyenformán bevezetett
léleknek már könnyebb volt a krisztusi hit elfogadása.

A katekumenek oktatása nagyböjt idejére esett, a keresztség szent
ségét pedig nagyszombat éjszakáján szolgáltatták ki nekik ünnepélyes
keretek között. Fontos része vo.t a keresztelendők képzésének a hit
vallás ünnepélyes feltárása. A hitvallás leírása és ismertetése ugyanis
az ókorban a be nem avatottak előtt tilos volt. Ezért csak röviddel a
keresztség szentségének feladása előtt. virágvasárnapon vagy a nagy
böjt negyedik vasárnap ját követő szerdán adták át a keresztelendőknek.

Ezt nevezték "traditio symboli't-nak, a hitvallás átadásának. Igy ismer
ték meg az Úr imádságát is. Mindkettőt kívülről meg kellett tanulniuk .
és a keresztelés előtt fel kellett mondaniuk: ez volt a "redditio symbolí" ,
a hitvallás visszaadása. felmondása. A szentségekről szóló tanítás csak
a ker..sztség felvétele után következett. Ezeket a keresztség után tartott
szentségi hitoktatásokat .vcatecheses mystaqoqícae't-nek, a titokba be
vezető oktatásoknak hívták.

A katekument intézmény a maga nemében tökéletes volt és igy fel
tételczhetnök, hogya közepkor naqy terítései idején újra felvirágzott.
Nem igy történt. A felnőtt keresztelendők ugyanis a' középkorban bar
bárok voltak, műveltségük az ókor civilizált katekumenjeiéhez képest
majdnem semmi. Térítő pap is kevesebb akadt a rendszerint tömegesen
megtérők oktatására. Kezdetben nem is ismerték a nép nyelvét s igy a
Hiszekegyet, a Miatyánkot és -a kereszténység leglényegesebb tanitásait
tolmácsok útján közölték.

Ekkor már a gyermekek keresztelese is általános szokás. Eleinte
csak a beteges és gyönge kisdedeket keresztelték meg: minthogy azon
ban többször előfordult. hogy emiatt keresztség nélkül haltak el. sza
bállyá lett, hogy szü'etésük után azonnal megkereszteljék a csecsemőket.

Ezek a körűlmények új módszert érleltek meg. Kialakult a közép
kor századainak nagy katekétíkus eszköze: a családi nevelés. A közép
korban a vallásos nevelés elsősorban a szülök és keresztszülők do'qa
volt. Ezért kellett a jegyeseknek a házasság szentséqének felvétele előtt

bizonyságot tenni vallási képzettségükről. (Ez a szokás Erdélyben, Csik
megyében napjainkig fennmaradt.) A~eresztszülők szerepe is nagy volt
a hitoktatásban. A templomban is tartottak katekéziseket. Ezekben
elsősorban a bérmálás. a bűnbánat és az Oltáriszentség vételéhez szük
séges tudnivalókat tanították. Kezdetben ezeket az oktatásokat is a fel
nőttek részére tartották. akik ennek alapján tanították otthon gyerme~

keiket és keresztgyermekeiket az apostoli hítvallásra. az Úr imádságára,
az angyali üdvözletre, a tízparancsolatra. a szentséqekre, az erények és
bűnök lajstromára és az irgalmasság cselekedeteire. A hitoktatót ekkor
már írott munkák is támoqatták, így többek között Alkuínnak, Nagy
Károly tanácsadójának híres latin nyelvü magyarázata. me1y már a kér-
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dés~felelet módszert alkalmazza. csakhogy a kérdést itt a tanuló teszi fel
és a tanító adja a feleletet.

A középkor második felében kezdik a gyermekeket a családon ki
vül közösen a templomban oktatni a már említett katekétikat vezérfona
lak alapján. A könyvnyomtatás előtt ez az oktatás természetesen általá
ban szóbelí volt. Az olvasnítudók számára, a templomokban, iskolákban.
kórházakban a katekétikus formulákat és a lelkiismeretvizsgálatnál elő

forduló kérdéseket Iatáblákra írták és ezeket kifüggesztették. - Szem
léltető eszközökként képeket használtak. ..Amit az írás mond azoknak.
akik olvasni tudnak, azt nyujtja a kép azoknak. akik nem tudnak ol
vasni" - mondta Nagy Szent Gergely. Különősen elterjedt a XIII. szá
zadban az úgynevezett ..Biblia pauperum". a szegények bíblíája, egy
negyven-ötven ó- és újszövetségi képből összeállított képsorozat. me
lyet ugyanúgy kifűqqesztettek, mint az említett fatáblákat. s róluk ma
gyarázták a bibliai történeteket és a katekétikus formulákat.

Az újkorral a hitoktatás is egészen új irányt vett. A könyvnyomta
tás általános elterjedésével a katekizmus. mely eddig csak a hitoktatók
kezében forgott. lassan a gyermekek ískolai kézikönyve lesz.

A trienti zsinat rendelkezései fellendítették a hittan tanítását. Szá
mos nyomtatott katekizmus jelenik meg; legnevezetesebb Canisius Szent
Péter elsőrangú rnunkája, a ..Summa doctrinae Christianae". mely két
évszázadon át számtalan kiadást ért és annyira elterjedt. hogy sok he
lyen egyszerüen ..Canisiusnak" nevezték. Olaszországban és a hittérítők

az idegen világrészekben Bellarmino Szent Róbert katekizmusa alapján
tanítottak. Az újkor katekézisében nagy szerep jutott a trienti zsinat
által kiadott római katekizmusnak.

A hitoktatás fellendülése nemcsak a könyvnyomtatás feltalálásával
magyarázható. hanem azzal a vallási újjászületéssel is. amely a hitélet
reneszánszkori hanyatlása után jelentkezett. Merici Szent Angela. Ward
Mária. Alice Le Clerc és mások szerzetet alapítanak a gyermekek val
lásos nevelésére. Pazzi Szent Magdolna a falusi élet csendjében gyűjti

maga köré a nagyobbacska falusi lányokat és fíúkat, hogy katekizmusra
tanítsa őket és qyarapítsa lelkükben az Isten szeretetét. Rajtuk kívül
Kalazanci Szent Józseftől és Néri Szent Fülöptől Don Boscóíg az újkor
számtalan férfi és női szentjét vezették hasonló törekvések.

A katekézis anyaga természetesen az apostoli kortól napjainkig
ugyanaz maradt. ha módszere az Időknek megfelelőerr változott is. A
keresztény ókorban az Egyház a felnőtteket nevelte keresztényekké. a
középkorban a családra bízta a gyermekek nevelését; az újkorban bízo
nyos fokig levette a tanítás terhét a szülök válláról. A legújabb korban
ismét elsősorban a szülö kötelessége. hogy gyermekét a mennyország
polgárává nevelje.

Az édesanyák katekizmus-vezérfonala az első szentáldozás előtt és
után egyaránt az egyházi év és a Szeritírás. Az elő szeritáldozásra a
legszükségesebb hittani ismeretekkel és az Úr Jézus iránti vágy felkelté
séval készítettük elő a gyermeket. Az első szeritáldozás -után tovább kell
mélyítení ismereteiket és erkölcsi alapjukat; míntahoqy az őskeresztény
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~yházban is a hítújoncok akkor részesültek a misztagogikus hitoktatás':"
ban, amikor az- első szeritség élményen már átestek.

Az imádságok közül már tudják a Míatyánkot és az Üdvözlégyet;
következik az ÚIangyala, a szentolvasó és a hiszekegy. Március 25~e.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmat ad az egyházi év kerete
ben az Annuntiatio, az angyali üdvözlet történetének elmondására s
ezzel kapcsolatban az Úrangyala megtanítására.
. A szentolvasó titkainak megtanitása átfonja az egész egyházi évet.
Adventben kezdjük, fokozatosan, mindig csak egy-egy titkot véve. s
míre eljutunk a dicsőséges olvasó utolsó titkához. végigvettük a gyer~

mekkel az üdvösség történetét. Ügyeljünk, nehogy túlzásba menjünk a
rózsafüzér ímádkozásával, mondassunk a gyermekkel inkább csak egy
tizedet, nehogy megúnja az imádságot. Ha több testvér van, mindegyik
más-más titokkal mondhat el egy-egy tizedet.

Az esti imával kapcsolatos lelkiismeretvizsgálat alapjává a tízpa
rancsolatot és az Anyaszentegyház öt parancsolatát tesszük. Természe
tesen itt is legyünk tekintettel arra, melyek azok a vétkek, melyek a
gyermek életében előfordulhatnak. Ebben segítségünkre lehet a jó gyer~
mekímakönyvek lelkitükre. A lelkíísmeretvízsqálatnál ne csak a bűnö

ket és hibákat vegyük számba, hanem a jócselekedeteket és erényeket
is és örüljünk együtt a gyermekkel az elért eredményeken. A parancso
latok magyarázását és tanítását illusztráljuk a szentírási történetek
kel és színesítsük az életből vett példákkal.

Ezek után kerülhet sor a Hiszekegy megtanítására. Ne csak, mint
imádságot tanítsuk, használjuk fel egyes fogalmak tisztázására és kíbő

vítésére is. Ilyenek: a Szentháromság személyei, a teremtés, meqtestesü
lés és megváltás. a meqszentelés, az Anyaszentegyház. a bűnbocsánat,

az örökélet, az utolsó dolgok, stb. Akkor is tartsuk szemünk előtt. ami
kor imádságokat és parancsolatokat tanítunk, hogy a család, mint
annakidején a katekumenátus, elsősorban a vallásos életre nevel és így
legfőbb tankönyve a Szentírás. A Biblia mindenkor elősegíti az anyag
megértését, azonkívül fokozza a gyermek érdeklődését és szeretettel
tölti el őt Isten iránt.

- A Szentírásból magyarázhatjuk meg részletesen az áldozat foqal
mát, s ezzel kapcsolatban kíbővíthetjük a gyermek ismereteit a szerit
miséről. Ű is hozza el minden szentmisére a maga kis áldozatát, ezzel
csatlakozzék Krisztus és a hívek közös áldozatához. Fiúgyermekeknek
nagy öröm ebben a korban a ministrálás; otthoni előkészítéssel is segít
sük hozzá őket minél előbb.

Ha jól irányítottuk a gyermeket, örömmel megy majd templomba a
szentmisén kívül is. Ezeken a rövid szentséglátogatásokon bizalmasan
elbeszélget az Úr Jézussal, elmondja apró gondjait és örömeit. Ügyel
jünk arra, hogya templomban mindig komolyan viselkedjék. Az isten
tiszteleten való épületes részvételt előmozdítja. ha a gyermeknek némi
ismeretei vannak a szent helyekről és eszközökről. Templomi látoqatás
kor vagy képek alapján ísmertessük meg a templom fölszerelésével. az
oltár részeivel. a szent edényekkel, a miseruhákkal. s azzal, hogyan vál
tozik a kazula szine az egyházi év ünnepei szerint. Igy jutunk el a szer-
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tartások magyarázatához és a szertartást végző felszentelt pap, majd
többi egyházi előljáró, püspök, érsek, bíboros és végül a pápa hívatásá
nak megértetéséhez. A templomban látottak, hallottak és tanultak pedig
folytatódjanak a gyermek számára odahaza azáltal, hogy a család élete
szorosan hozzákapcsolódik az egyházi évhez.

Eqy-eqy bensőségesen családi ünnep hathatós nevelő eszköz az
édesanya kezében. Nemcsak az ünnep tartalmát. szertartását és jelentő

séqét tanithatja "meg, hanem hozzájuk kapcsolhat ja a szentségek, szen
telmények magyarázatát és megismertetheti a gyermekkel az Egyház
szeritjeinek példaadó életét. Vezérfonalunk az egyházi év, amelyet ád
venttől kezdve átélünk és átéletünk a gyermekekkel. Advent a Krísztus
várás; készület Krísztus jövetelére, a lélek előkészítése jócselekedetek
kel. Karácsonyt áthatja a szeretet megnyilatkozása, a karitász, egymás
segítése. Vizkeresztkor ősi szokás a lakások megszente1ése. Gyertyaszen
telő Boldogasszony napján a szentelt gyertya Krisztust, a világ Víláqos
sáqát jelképezi. Szent Balázs ünnepén a balázsolás szintén a mélyen
gyökerező vallásos szokások közé tartozik. (Mondjuk el a szent élet
történetét és a szentelményeredetét.) Nagyböjt küszöbén, hamvazó
szerdán hamut szentel az Egyház és hamvaz, egyszersmind bevezet a
nagyböjt hangulatába. Nagyböjt az alamizsna, imádság és önmegtaqa
dás ideje; legkedveltebb ájtatossága a keresztút. Nagyböjtbe esik Szent
Józsefnek, az Egyház és családok védőszentjének és Gyümölcsoltó Bol~

dogasszonynak ünnepe. Fokozatosan vezessük be a gyermeket a naqy
heti szertartások ismeretébe. A feltámadási körmenet nyitja meg a hús
vét örvendező hangulatát. (A húsvéti ételszenteléssel kapcsolatban el
mondjuk, hogy az ételek megáldására az utolsó vacsorán maga Krisztus
is példát adott. Régi szokás húsvét vasárnapján a szentelt reggeli. A
szentelt ételeknek külön jelentésük van: a bárány Jézusnak, Isten bárá
nyának emlékezete, a torma az elszenvedett sok keserüség, a tojás az
élet. a feltámadás [elkepe.) Pünkösd a Szeritlélek eljövetele, a szeretet
kiáradása. Sorra következnek Szentháromsáq-vasárnap, Úrnap, Jézus
Szíve ünnepe. Szent Annának, a boldogságos Szűz édesanyjának napja.
Nagyboldogasszoy, Szent István, Kisboldogasszony, Örangyalok ün
nepe, Misszíós vasárnap, Krísztus király, Mindenszentek és Halottak
napja. Míndmeqannyí alkalom, hogy hozzáfűzzük a megfelelő maqyará
zatot az ünnepről, a hítíqazsáqról, vagy a szentek életéből.

A szentséqek megtanitását részben egyházi. részben családi ünne
pekhez' kötjük. Kántorböjti napokhoz. vagy Péter-Pálhoz a papszeute
lést, a szülők házassági évfordulójához a házasságot, a gyermek meg
keresztelésének évfordulójához a keresztség szentségét. Húsvétkor az
ünnepekkel kapcsolatban felújít juk a gyermeknek a bűnbánat szentsé
géről és az Oltáriszentségről való ismereteit, pünkösdkor a bérmálás
szentségét és halottak napjára készülve a szent kenet szentségét magya-
rázzuk meg. .

Az Egyház, mint gondos édesanya, viszi hiveit Krísztushoz az üd
vösség évén át. Ha ehhez szabjuk életünket és vele kézenfogva vezet
jük gyermekünket, nyugodtak lehetünk, hogy néhány év alatt sort kerít
hetünk minden szükséges tudnivaló átadására és meqtanítására,
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