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Mihelics Vid

HÁBORÚ ELLEN A BÉKÉÉRT

Annak a nagy megmozdulásnak okait és részleteit, amely. a stock
holmi felhivásban csak újabb nyomatékot kapott, ismeri hazánkban mín
den értelmes ember. Azt a kérdést azonban méltán, feltehetjük, hogy a
mai helyzetben világosan látják-e mindenütt azokat a megnövekedett éS
sokban változott kötelességeket, amelyeket az erkölcsi, jogi, gazdasági
és műszaki haladás általában a józan s főleg a keresztény gondolkodásra
hárít. Megnövekedett és sokban változott kötelességekről van szó, mert
pusztán az a tény, hogya Krísztus tanítására hallgatók kezdettől fogva
és mindenkoron a. háború ellen és a béke mellett foglaltak állást, bizo
nyításra aligha szorul. \Amit cáfolására fel szoktak hozni, legfel jebb arra
hivhatja fel a figyelmet, hogy a kereszténység sem tudta soha áthatni
utolsó izéig az emberi társadalmat, vagy hogy egyes képviselőinél is
megromlott időnként a koreszmék befolyására a tanítás tisztasága.

Hogy az általános és eredeti keresztény magatartás az volt, aminek
mondottuk, mutatja, hogy már az őskeresztények is napi ájtatosságukba
foglalták a békéért való könyörgést. Az l. század végéről reánk maradt
Szent Kelemen pápa imádsága, amely ekként hangzott: "Add meg az
egyetértést és békét nekünk és míndazoknak, akik a földön laknak. Irá
nyítsd a fejedelmeket, hogy békében gyakorolják a reájuk ruházott te
kírítélyt." A népvándorlás idején az Egyház nem szünt meg figyelmez
tetni arra, hogy az emberi élet szent dolog. Ismételten zsinatok hivták
fel a népeket, hogy feledjék sérelmeiket és nyujtsanak békejobbot ellen
ségeiknek. Szent Leender sevillai püspök 589-ben a II. toledói zsinaton
igy beszélt: "Istennek szent Egyháza, te tudod, milyen édes a szeretet
és milyen gyönyörűség a béke. Te nem kivánsz mást, mínt a nemzetek
egyetértését. Hiszen a természet is azt akarja, hogya népek, amelyek
ugyanattól az embertől származnak, kölcsönös szeretetben éljenek egy
más mellett." A feudalizmus hajnalán, Nagy Károly halála után, amikor
a birodalom újabb bomlásnak. indult, IV. Gergei/y pápa a legsúlyosabb
egyházi büntetés terhe alatt feddi a császár unokáit: "Hogyan ellenkez
hettek velem, amikor abban a békeküldetésben járok el, amely magának
Krisztusnak szolgálata? Talán nem tudjátok, hogy az angyalok arról a
békéről énekeltek, amely a jóakaratú embereke? Krisztusnak kell ural
kodnia a hivők szívében s az ő szellemének kell az ő egységüket a béke
kötelékével biztosítania." Abban a szörnyű anarchiában is, amely az
ezredik év táj án jellemezte Európát, egyedül az Egyház tudott a "charta
de treuga et pace", a fegyvernyugvási és békeszabályzat segitségével
úgy-ahogy rendet teremteni. Valósággal záporoztak a kiközösítési hatá
rozatok a hűbérurakra, akik egyik magánháborút a másik után viselték.
Aimon bourgesi érsek I038-ban elrendelte, hogy egyházmegyéjében mín
den 15 évesnél idősebb férfi tegyen esküt a békére s lépjen be a hatal
maskodókat megfékező egyházmegyei mílícíába. Mindegyíkük nyakában
ott kellett függnie a szűzmáriás éremnek ezzel a felírással: "Agnus Dei,
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qui tollis peccata mundi, da nobis pacem". Az ilyen kezdésekből kísar
jadó lovagi testületek és lovagrendek meqszervezésével sem volt más
célja az Egyháznak, mint a pogány és barbár. harciasság sorvasztása és
a közérzelmek szeliditése...Béke legyen veled!" - mondotta a püspök.
amikor felavatáskor megcsókolta a lovagot. ..Légy békés. bátor és isten
félő katona." Majd az oltárnál így imádkozott: ..Add, Uram, hogy új
lovagod soha ne használja kardját arra, hogy bárkit igazságtalanul meg~

sebezzen. hanem hogy mindig megvédje azt, ami igazságos és jogos."
Hogy hány háborút akadályoztak meg a pápák a keresztény uralkodók
között, ebben az időben és innentől kezdve a XVI. század végéig, hány
esetben döntőbíráskodtak és közvetítettek. annak csak felsorolása olda
lakat venne igénybe. A lateráni zsinat, amely 1512~en ült össze, az
Egyház őseredeti állásfoglalását és tanítását szögezte le: ..Semmisem át~

kosabb, semmisem gyászosabb a keresztény népek közösségére, mint a
hábo ."ru .

Az a gyökeres változás azonban, amely a reformációval és a Har
mincéves háborúval az Egyház és az államok viszonyában bekövetke
zett, a társadalmi gondolkodásra sem maradt kihatások nélkül. Annak
ellenére, hogy az 1789~es forradalmi polgárság jelszava: ..Szabadság,
egyenlőség, testvériség" a Nyugat életében szocíalísta vélekedés szerint
sem volt soha közelebb a meqvalósuláshoz, mínt a delére ért középkor
városi köztársaságaiban, a civilizáció míndínkább elszakadt a keresztény
szellemiségtől. Karöltve ezzel, más változások is történtek, amelyek kö
zül csak az általános katonakötelezettség, majd a ..totális mozqösítás"
bevezetését említjük. Nyomukban a ..háború, vagy, béke" választása
sem ugyanaz már, mint volt a középkorban és az újkor elején. Mert ha
nem is kicsinyelhetjük le az akkori öldökléseket és az általuk támasztott
nyomort és pusztulást, azok méretei nyilván eltörpülnek ama szerivedé
sek és megpróbáltatások mögött, amelyeket a már átélt két világháború
zúdított reánk. S még ebben a két világháborúban sem merithettük ki
a borzalmaknak azt a többletét. amellyel ma, az atomrobbantás és ra
kétagépek korában egy felrémlő harmadik világháború fenyeget ben
nünket.

Az új helyzet tehát új magatartást sürget s ez az emberiség egye~

temes megmozdulása a háború ellen. Pusztán egyes hadviselést módok
tilalmazása ugyanis nem sokat segit. A második világháború csak meq
erősítette Politisnek, a kitűnő nemzetközi jogásznak nézetéti ..Lehetet
lenség a háború szörnyüségeit jogi szabályozás segitségével csökkenteni,
vagy elkerülni. A békepolitika igazi célja tehát csak az' lehet, hogy ele
jét vegyük a háborúnak, nem pedig az, hogy emberségesebbé tegyük".
Ez a felfogás jutott kifejezésre már .az 1928. évi Briand-Kellogg~pak~

tumban is, amely a háború elvi kárhoztatását tartalmazta. Nyiltan és a
'népek vezetőitől választkérőerr fel kell tehát vetni az alapkérdéseket a
világ közvéleménye előtt. S magunk előtt is. Azt míndenekelőtt, hogy
az emberi fejlődés már elért fokán szükséqesnek tekinthetjük-e a hábo
rút, mint társadalmi intézményt, s alkalmasnak-e egyáltalán bármi ne
hézség' megoldására? Hogy nincs-e mód a háború teljes és végérvényes
kiküszöbölésére? Hogy az emberirtás és rombolás mai eszközei nem zár-
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ják-e ki már fogalmilag· is az igazságos háború lehetőségét? S végezetül
szembe kell nézni azzal a kérdéssel is, hogy melyek a legfontosabb teen
dők a béke érdekében.

Hogy mindezeknek a kérdéseknek tárgyilagos megVizsgálása elől

mennyire nem térhetünk ki, élénken mutatja, hogy még a közelmultban
is nem kevesen állították be szükséqes és elkerülhetetlen intézménynek
a háborút. Nemcsak politikusok, katonák és közírók, hanem bölcselők

és tudósok is. Az előbbi csoport többnyire azzal érvelt, hogy a lélek
szám és a kulturális igények emelkedése miatt a népesség megfelelő élet
színvonalát csak a határok, vagy piacok táqításával, esetleg más, .,,.al
sóbbrendünek" tekintett népek. alávetése árán lehet biztosítani. A "né
pesség életszínvonala" persze csak a legritkábbak elképzelésében vitt
nagyobb szerepet, a valóságban a míndeníéle kapitalizmus haszonélve...
zőínek kapzsisága és hatalmi éhsége volt a döntő rugó. Ebből az irány
ból eredtek a modern kor hódító és gyarmatositó háborúi s ebből a for
rásból táplálkozott az az imperializmus, amely rövid idő alatt két világ
háborúba sodorta az emberiséget. A bölcselők és tudósok háborús ér
veinek tára már sokkal tarkább. Hívátkoztak némelyek az emberi ter
mészetre, mint amelynek lényegi eleme a támadás, az "aggresszió". Má
sok az élők vjJágának egyetemes törvényére, amelyet a létért való küz
delemben fedeztek fel. Ismét mások azzal érveltek, hogya háború bio
!ógiai és erkölcsi szempontból szükséqes, mert társadalmilag hasznos ki
válogató funkciót végez. Némelyek pedig, különösen a történészek, be
érték azzal az utalással, hogy mindig volt háború, lesz tehát a jövőben is.

Ma azonban másként látjuk még azokat a jóhiszemű érveket is,
amelyek nem csupán az imperialista törekvések takarására szolgáltak.
Egy nép életszínvonalának emelkedése nem a hóditásoktól függ, hanem
elsősorban és szemmelláthatóan azon mülík, hogy a társadalom milyen
mértékben vet véget a mindenfajta kizsákmányolásnak s mennyire tudja
megszervezni a termelést. Szükséges hozzá persze az is, hogy a világ
nyersanyagforrásai minden népnek egyformán rendelkezésére álljanak.
ez azonban semmikép sem háborútól várható. hanem az államok egye
temes érdekű összefogásától. amely saját legfőbb érdekük is. Nem igaz
az sem, hogy "felsőbb"- vagy "alsóbb"-rendű népek és fajok lennének.
Ami különbség. köztük tapasztalható. korántsem öröklött adottság. csu
pán a környezeti, a kulturális eltérések terméke. Tudományosan meg
állapított, kísérletekkel és "tesztekkel" bizonyított tényez, amely nem
hogy gyarmatositásra adna jogcímet, de a még gyarmati sorban levő

népek gyors felszabadítását is sürgeti. Ideje. hogy az a humanizmus,
amelyet az Egyház elsőnek hirdetett meg feléjük, a nemzetközi életben
is megerősítést. nyerjen. "Bár nem ismerik Jézus Krisztust - mondotta
már 1537-ben III. Pál pápa az indiánokról -. nincsenek azért meg
fosztva és nem is szabad megfosztani őket szabadságuktól és nem sza
bad őket szolgaságba vinni. Emberek ők éppúgy. mint mi. A meg nem
keresztelt népek is kell, hogy élvezzék természetes szabadságukat és
javaik tulajdonát. Senkinek sincs joga megháborítani és nyugtalanítani
őket abban, amit Istennek, az összes emberek urának és atyjának ada-
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kozó kezéből kaptak." Ami az emberi természetet illeti, itt is téves az a
nézet, mintha az aggre$Szió e természet eredeti és lényegi eleme lenne.
Igaz, hogy Freud még a "halálösztön" feltételezésével mellette foglalt
állást, de ma már nincs pszichológus, aki tanitásának ezt a részét el ne
ejtette volna. Mai ismereteink kétségtelenné teszik, hogy az aggresszió
is környezeti hatás és nem velünkszületett vonás. Ugyanigy egyetlen
nép sem harcias "természettől fogva", mert harciassága más jellegzetes
ségekkel együtt tisztán válasz a környezetre. És ha eszünkbe is jut
Hobbes elmélete a társadalmi állapot előtti időkről, a "mindenkinek há
borúja mindenki ellen", sokkal nyomósabb bizonyitéknak foghatjuk fel
az ellenkezője mellett a minden nép vallási hagyományaiban és költé
szetében meglévő emlékezést egy ősi paradicsomra. vagyaranykorra,
amikor a meg nem rontott emberek még testvéri békességben éltek.
Ahogy Engels is, sok más tudós nyomán, a béke és testvéri szerétet ál
lapotaként dicsérte fel még azt a nemzetségi szervezetet is, amely köz-
vetlenül megelőzte az állam alakulását. .

Hamisnak kell éreznünk a hivatkozást a létért való küzdelemre is,
amelyakiméletlen harc formájában egyetemes törvénye lenne az élők

világának. Hiszen tudjuk, hogy annakidején Darwin az akkor kialakult
kapitalizmus gyilkos versenyének. tehát emberi magatartásnak gondola
tát ferditette át a többi élők világára, nem pedig ennek fl. világnak mű

ködésében fedezte fel az állitólagos törvényt. Tudjuk továbbá azt is.
hogy ami harc a természetben folyik, azt nem fajokon belül, hanem kü
Iönbözö fajok között vívják, maguk az egyes fajok pedig, mint Ktopotktn
klasszikus műve is kimutatta, az együvétartozás érzésének felemelő és
megnyugtató példáit nyujtják. S hogyalétért való harcnak az a válto
zata, amely egymás pusztításában nyilatkozik meg, mennyire nem "szük
séqes" formája a társadalmi létnek, azt bizonyítják azok az újabban ta
nulmányozott primitív népek, amelyek közösséqí életükben még a ver
senynek. a "kompeticiónak" eszméjét sem ismerik.· Arra továbbá, hogy
a háború társadalmilag valami üdvös kiválogatást eszközölne. manapság.
két világháború után, szinte kár szót is vesztegetni. Nem egyének, ha
nem gépek és technikai találmányok csatáznak itt, amelyek míndenek
előtt a népek biológiai szempontból legértékesebb egyedeit kaszabolják
le. Ha a háború századokon át szolgálhatta is a szelekelót. ma, a totális
hadviselés idején kétségkívül a kontraszelekció eszköze. Hatásában sem
társadalmasító és nemesítő, mint némelyek a multban hitték, mert a szé
les tömegekben felszított aggresszív hajlamok sokáig nem ülnek el, csak
külső ellenség hiányában befelé fordulnak és bűncselekmények áradatát
zúdítják a népre. Végül ami azt az érvet illeti, hogy "mindig volt, tehát
mindig lesz", ez is teljesen erőtlen, mert amint abból, hoqy- valami nem
volt, egyáltalán nem következik, hogy nem is lesz egyszer, ugyanígy
hibás az ellenkezőnek következtetése is.

A mai gondolkodás tehát minden vonalon szembenáll azzal a té
tellel, mintha a háború valami "szükséges" intézmény lenne. Ugyanígy
be kell azonban látni azt is - s egyre többen be is látják -, hogy a
háború nem alkalmas azoknak a világnézeti kérdéseknek megoldására,
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amelyektől vemhesek a mai ütközesek. Mert világos, hogy eszmerend
szereket, akármennyire kedvesek nekünk vagy akármennyire is viszoly
gunk tőlük, a fegyverek nyers erőszakával sem győzelemre nem vihetünk.
sem le nem törhetünk. Eszmén csak eszme kerekedhetik felül, ha utób
binak nagyobb igazsága szembetűnövé válik s ennek erejével több ál
dozatosságot, nagyobb készséget és szélesebb összetartást tömörit maga
mögé. A történelem is túlontúl sok bizonyságát adta már ennek. Az em
beriség élete. mint kollektiv egység élete, kétségkívül dialektikusan folyik,
ahol nem tör elő ok nélkül e dialektika' egyetlen fázisa sem s minden Iá
zísnak, míelőtt újabb váltaná fel, ilyen vagy olyan formában, de ki kell
futnia magát. Adódhatnak természetesen a konfliktusok kiváltóiként más
színezetű kérdések is. amelyek nem egy szükséqszerű fejlődés termékei,
ezek tekintetében viszont a józan ész a megoldásnak minden egyéb mód
ját javallja, csak nem a háborút: Mert a józan ész sok mindenbe előbb

nyugodhatik bele, mint az öngyilkosság gondolatába, már pedig a had
viselés tökélve odajuttatta az emberiséget, hogy a háború egyformán
sujtja nyerteset és vesztesét. S ha most, a második világháború után,
górcsövel még felfedezhettek a kutatók valami árnyalati különbséqet a
nyertesek javára. a romlás kölcsönösségének gyorsuIása az első világ
háborúhoz képest annyira szembeszökö, hogy egy harmadik világháború
kétoldalú katasztróíájának méreteit csak iszonyattal latolhatjuk. Még
akkor is. ha az atombomba használásától egyképpen visszariadnának a
harcoló felek.

Szemben e valósáqqal, míndenképpen a természetes életösztön és a
Józan értelem nyilatkozott meg a nemzetközi jognak abban a legújabb
kori fejlődésében. amely intézményesen igyekszik a semmiképp sem szük
séges és meröben haszonnélküli háborút elkerülhetövé is tenni. Hogy a
feladat nem könnyű, azt sok kísérlet és kezdeményezés bukása mutatja,
de nincsen borulátásra ok akkor, ha az emberek míllíóí és százmílliói,
míként tanui is vagyunk, míndenütt felsorakoznak a béke mellett. Amel
lett szól ez ugyanis. hogy az emberiség. amely eddig, mint kollektívítás,
csupán elvont fogalomként létezett, immáron rálépett az útra. hogy
konkrét egységgé váljék, olyan szerves közösséqqé, amely túlhaladja az
egyes államok határait. S az események menetének éppen ez a mozza
nata az. amely a történeti fejlödéesel összevetve a leghatározottabb és
reális reménységet nyujtja arra, hogy az emberiség végre kiléphet a
háborúk hosszú korszakából.

Ez a fejlődés azt mutatja, hogy a társadalmasodás kezdetén horda
horda ellen harcolt. ha tagját sérelem érte, vagy vadban. halban, fűben
dúsabb földséqre vágyott. Amikor azonban a rokon hordákat nemzet
séggé. majd törzzsé sodorta össze a szükséq, a háború már csak a na
gyobb egységek, a törzsek között folyhatott. s utána a törzsek háború
jának is hol hamarabb. hol később véget vetett a törzsi szövetségek
állammá válása. A kis államocskák összeolvadása. erőszakkal vagy
anélkül birodalommá összefoglalása, az ókorban épp úgy. mint a hűbéri

ség után az újkorban. tovább nehezitette és ritkította a fegyveres tusát.
Másfelől viszont ígaz - s ezt sem szabad elfelejtenünk -, hogy a há
ború lehetőségét szűkítő folyamat ugyanakkor tágította a háború köret,
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míg végül is az 1914-es háború már világméretet öltött. Nyilvánvaló
tehát, hogy az emberiség reális egysége, ami a békét is jelenti, csak
akkor valósulhat meg, ha a törzsek míntájára, amelyeknek hadviselő

jogát megszüntette a fölébük kerülő állam, most majd az egyes álla
mok hadviselő jogát is törli egy fölébük kerülő s az egész emberiséget
felölelő egyetemes szervezet. "Az a felfogás - mondotta XII. Pius
"Summi Pontificatus" kezdetü körleveleben -, amely az államnak kor
látlan hatalmat tulajdonít, olyan tévedés, amely nemcsak a népek belső

életére káros, de árt a népek közti viszonynak is, mert széttöri a nem
zetek fölötti társadalom egységét." Egy ilyen szervezet mikéntjének és
az eddigi próbálkozásoknak taglalása már a gyakorlati politika ismerői

nek és müvelöínek lehetne feladatuk. Amit mí .az elmélet körében mond
hatunk. csak az, hogy a haladás teljes észszerüséggel ebben az irány
ban visz.

Sokkal közelebbfekvő hozzánk ennek a fejlődésnek abból a szem
pontból való mérlegelése, hogy milyen következesek erednek belőle a
háború erkölcsi mínősítésére. Bizonyosnak látszik uqyanís, hogy a ke
resztény lelkiismeretnek immár végérvényesen le kell számolnia azzal a
feltevéssel, mintha a fejlődés mai fázisában az igazságosság szerint le
hetne különbséget tenní háború és háború között. Fontos ez azért, mert
a középkor skolasztikus bölcselől behatóan foglalkoztak az igazságos
háború meghatározásával s erre vonatkozó tételeiket ma is magáénak
vallja és vallhatja is a katolikus gondolkodáS. Am éppen e tételek kö
zött van egy, amely a mínd általánosabb felfogás szerint kizárja, hogy
bármilyen háborút igazságosnak mínösíthessünk, kivéve azt az egyetlen
esetet, amikor az a megtámadottnak utolsó védelmi eszköze. Hangzik
pedig ez a tétel akként, hogy nem lehet igazságos háborúról beszélni
akkor, ha előrelátható, hogy az okozott kár nagyobb rosszat fog ma
gával hozni, mint az a rossz, aminek megszüntetésére a háború irányul.
Erkölcsi megítélésről lévén szó, nehézség nélkül megengedhetjük, hogy
a multban, hosszú századokon át, szabad vélekedés szerint foglalhattak
állást egyik vagy másik irányban s okolhatták meg azt a népek vezetői.

Ma azonban kétségtelennek látszik, hogy földi viszonylatban nagyobb
rossz nem is képzelhető a modern háborúnál.

Ez a felismerés egyébként a katolikus gondolkodásban már az első

világháború után megkezdte úttörését. Hivatkozhatunk itt egy nemzet
közi katolikus békebizottság 1931. évi (éppen Berlinben tartott) nagy
gyülésére is, amelynek határozata ezeket tartalmazta: "Egész határozot
tan kétségbevonható, hogya mai haditechnika mellett egyáltalán elkép
zelhető-e azoknak a feltételeknek teljesítése, amelyeket a keresztény ta
nítás az igazságos háborúnál megkíván. Sokkal bízonyosabb. hogy a leg
igazságosabb háborút is annyi erkölcsi és anyagi nyomorúság kísérne,
hogy azt mindig rossznak kellene mínösítenünk. Ezért törekszünk arra,
hogy még az igazságos háborút is lehetetlenné tegyük." Utána a ka
tolikus erkölcsbölcselők egész sora nyilatkozott olyan értelemben, hogy
a mai viszonyok között míndenféle háborút megengedhetetlennek kell
tartani. Sőt vítatkoztak arról a gondolatról is, hogy nem tehetne-e a
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pápa mínden háborút lehetetlenné egy általános fegyverfogási tilalom
mal, amelyet a katolikusokhoz íntézne. Legutóbb az "Osservatore Ro
mano" közölt két súlyos állásfoglalást. Az egyik Evasio Colii pármai
püspöke, aki ezt írta: "A multban könnyebben lehetett beszélni igazsá
gos és igazságtalan háborúról. Ma azoknak, akik kérdeznek, hogy kép
zelhetö-e igazságos háború, azt felelnöki elméletben igen, gyakorlatban
szinte soha." Dalia Totte főszerkesztő emlékezetes cikkében .pedig ez
állt: "örültség volna háborút kivánni napjainkban, amikor lehetetlen bíz
tos kézben tartani a rombolás szörnyü eszközeit s amikor emiatt már az
igazságos háború is igazságtalanná válik." .

Észszerűen következik a mondottakböl, hogy pillanatig sem enged
het jük magunkat megtéveszteni a háborús uszítástól. amelyben kapítalíz
mus, mílítarízmus és nacionalizmus oly bámulatosan egymásra talál. Mert
nekünk, katolikusoknak, kiváltképpen kötelességünk a háború ellen és
a béke fenntartásáért küzdeni. "Van egy kötelesség - hangzik felénk
XII. Pius 1944. évi karácsonyi üzenetéból is -, amely mindenkit ter
hel, amely nem tűr késedelmet, habozást és semmi mellébeszélést: az,
hogy minden lehetőt megtegyünk a támadó háborúnak, mint nemzetközi
viták jogszerű megoldásának és nemzeti aspírácíók megvalósitó eszkö
zének száműzésére és kiküszöbölésére. Ha volt nemzedék valaha, amely
nek a lelkiismerete mélyén kellett meghallania a kiáltást: Harcba a há
ború ellenl, akkor ez kétségtelenül a míénk."

Számunkra, de minden más világnézeten lévő ember számára is a
háború elhárítása már nemcsak az értelemnek, de az egyéni lelkiismeret
nek is szigorú parancsa, függetlenül attól, hogy egyébként az íqazsáqos
sági igények milyen nyomóssága forog a kockán. S ezt annál inkább
hangsúlyoznunk kell, mert végső fokon az egyéni felelősségtudatok ösz
szeqeződésének mérve határozza meg a társadalom együttes magatartá
sáto Már csak azért is, mert végrehajtó tömegek nélkül lehetetlen hábo
rút viselni. A békéért folytatott harcnak igy, ha a dolgok mélyére te
kintünk, az egyéni lelkekben kell megtalálnia és kiépitenie leg szílárdabb
erődjeit. Bizonyos ugyanis, hogy bár az aggresszió, miként rámutattunk,
nem eredeti alkotóeleme az emberi természetnek, környezeti hatások.
alatt mégis kifejlődhetik és az embernek színte második természetévé
válhatik. A modern lélektannak ezt a tanítását előzte meg XV. Benedek,
amikor "Pacem Dei munus pulcherrímum" körleveleben intett arra, hogy
"a népek mentalitása csak abban a mértékben alakulhat át, amelyben a
népet tevő egyének hajlamai mödosulnak". Utána pedig XI. Pius muta
tott rá arra legelső enciklikájában, hogy "a szívekben kotlanak azok a
háborús szenvedélyek, amelyek napról-napra vészesebbek lesznek az
egész társadalomra".

Azokat a környezeti hatásokat, amelyek az egyénben az aggresz
sziót kiváltják és állandósíthatják, a mai szocíolóqía összefoglalóan
.Frusztrácíónak", kudarc-mozzanatnak nevezi: E mozzanatok közűl a
modern társadalomban a legelevenebb a gazdasági kudarc, amikor az
egyén lépten-nyomon beleütközik olyan társadalmi berendezkedésekbe.
amelyek megfosztják munkája gyümölcseitől, minden vonatkozásban kí-
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zsákmányolják őt és lehetetlenné teszik biztosított. nyugodt megélhete
sét. Kapitalizmus és aggressz:ív társadalom ezért is elválaszthatatlan egy~

mástól. A kudarcnak. azonban vannak más területei is s egészen termé
szetes. hogy a különböző kudarc-mozzanatok közül, kihatását tekintve.
valamelyik mindig az első he:lyen áll. Ezért döntő fontosságú, hogy
amikor immár a béke megőrzésének és a háború elkerülésének vala
mennyi feltétel ével rendelkezik az emberiség. maga a társadalom is, ve
zetőín keresztül. céltudatosan és tervszerüen megtegyen mindent azok
nak az okoknak meqszüntetésére, amelyek az egyénben a frusztráció
érzését keltik. A mégis felgerjedő aggressziót pedig alkalmas tárgyakra
lehet és kell irányitani. E tekintetben a köznevelést is nagy feladatok
terhelik. Van és minden emberi számítás szerint mindig is lesz terület
bőven, ahol az aggresszív hajlamok az alkotás. a gondolatok kicserélése,
a bírálat és a versengés formájában egészséges módon kiélhetik magukat.

TAVASZ

Tavaszra pattan már a rügy a fákon,
az égenl fodros felhőnyájak úsznak,
naqy-messzíröl índol egy fénylő lábnyom
s nekikészül a hosszú-hosszú útnak.

Friss illatfelhő siklik szellő-szárnyon,

bennem is kósza tavasz-szelek fújnak,
szívemröl a fagyos páncélt lerázom
s vígan köszönök hajnalt a tejútnak.

Indulok! újra! Mögöttem a multam
jajokkal tartana, de döngő lábam
tavaszi széllel versenyezve vágtat,

s ki egykor Isten kezéből kíhulltam,
megfürdetern fejem tavaszi lángban
s kívíráqoztatom körül a fákat.

Agoston [ulién
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A SZEGÉNYEK OLY BOLDOGOK

A szegények oly boldogok. ha otthon ülnek
és hallgatják a rádiót vasárnap.

..Kár - mondják - hogy hetenkint egyszer van csak ünnep.
pedig az ember már szerdára fáradt".

Dúdolqatnak, moríondíroznak, zsémbelödnek.
s míg az ifjúság tánczenére vár csak.

az öregek hánytorgatják a mult időket.

s igy telik el szép csöndben a, vasárnap.

Ha jársz a Józsefvárosban. ott látod őket.

ómódi csillár vet rájuk világot.
Budán. hol keskeny utca vág a hegytetőnek

s megállsz egy lélekzetre: néha látod.
a muskátlík mögül utánad leskelődriek.

Mig kijjebb már a padkán üldögélnek
és úgy szapulják a turista pesti nőket

a pestkörnyéki nyugdíjas szegények.

Kis öregek. ó számyszeqett, szelid galambok!
Az én apám, szegény, izgága ember.

nyugtalan férfi volt, folyton komisz kalandok
közt bukdosott s vad halálfélelemmel

viaskodott; s én mégis a ti másotokra
képzelern őt: zsémbes kis öregember.

vélt igazát vitatja most is lázadozva.
de belül tele van már türelemmel.

így képzelem: egy padkán ülve. míntha élne,
s nem úgy. ahogy az emlék őrzi képét.

Tíz éve földben alszik már, de míntha gépe
most is kattogna még, bár néma végkép.

írt, írt; föllebbezés. beadvány. észrevétel
gyült másolatban polcain halomba.

Kazalba gyűlt! de ő csak írt a rossz szemével.
viaskodott a gép fölé hajolva.

A szegénységtől félt szegény oly eszelősen.

míg velejét a félelem kiszívta.
Elsőosztályú temetés a nyári hőben.

Egy rögöt dobtam utána a sírba.
A szegények oly boldogok, ha otthon ülnek

és hallgatják a rádiót vasárnap.
Negyven felé. jól esnék most már egy·egy ünnep

délutánján fölkeresni apámat.
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Hévvel mennénk vagy autobusszal s ő a padkán
várna a ház .előtt, - két szeba, konyha.

Azt mondaná: ..Mindig későn jöttök, fiacskám".
És ezen egy ideig eldohogna.

Beszélgetnénk. oly tétován, akár e pár sor.
Nagyapám, dédapám: róluk beszélne.

Eqy-eqy kedves cmlékre visszatérne százszor.
A rosszakról. azokról nem beszélne.

Az ember már él, mikor meg sem született még,
s a halál nem vet véget életének.

Holta után sokáig őrzi még az emlék,
léte előtti letét meg a vének.

Boldog, ki bár negyvenre jár, mert él az apja,
élő gyerekkorával együtt élhet.

Az én apám még élt, de már a sok-sok akta
sánca mögött úgy élt, mint egy kisértet.

Van, aki az apjára gondol s mintha tágas
folyó ringatná nyári alkonyatban.

Felhőtlen ég alatt mosolygó bölcs világ az.
Boldog, ki néha megpihenhet abban.

Én most is úgy látom szegényt, amint a gépre
hajolva ró sort sorra eszelősen.

Oly zaklatottan élt! Ringassa hát a béke
legalább odakint a temetőben.

A szegények oly boldogok, ha otthon ülnek
és hallgatják a rádiót vasárnap.

Fiúk s unokák mind köréjük települnek.
életük medre így lesz egyre tágabb.

Dúdolgatnak, morfondiroznak, zsémbelödnek.
csomós ujjakkal forgat ják a kártyát

s idézgetik hozzá a hajdan volt időket

a reszketős fejű kis pátriárkák.

Ó vénecskék. töpörödött kis mostoháim!
negyven felé az ember már szeretne

sok gondja közt, hosszú, álmatlan éjszakáín
ráhajolní kiszáradt kezetekre.

Búcsúzó angyalok! kik a padkákon ültök
s várjátok már, hogy napotok lehulljon:

áldott kezeteket, mielőtt elröpültök,
nyugtassátok még egyszer homlokunkon.

Rónay György



A PAP A TÁRSADALOMBAN
Május 30-án volt egy éve, hogy Páris

nagy . biboros-érseke, Suberd Emanuel
meghalt. Kilenc évig állott a párisi egy
házmegye élén és fő céljának a párisi
pogfJnyok meqtéeiiését, a párisi proleta
riátus anyagi és erkölcsi felkarolását
tartotta. Kü!önösen e két cél elérése kö
tötte le .minden munkáját, ez vezette
elsősorban tollát nagy korleuelei meqiré
sában is. Három hatalmas teriedelmű és
óriási hatás ú körlevelet írt: l. Az Egy
ház [elemelkedéséröl J9.'17-ben; 2. Az
lsten iránti érzékről 1948-baJn; és végül
3. A pap a társadalomban címmel 1949
nagyböjtjén. Ez utóbbi éli két előbbi

folytatása, beiejezése és betetőzése. A
hatalmas terjedelmú körlevél főbb gan
dolatait íme itt nyujtjuk olvasóinknak:

I.

Az új találmányok és felfedezések következtében gyorsabban, mint
sejtettük, szemünk láttára bontakozik ki egy új világ. Ezt a világot meg
kell váltanunk, mert üdvözítése még nem történt meg. Ez a kibonta
kozó új világ lehet az Isten városa, de lehet a sátáné is. Vajjon kinek
a dolga. hogy ezt az új világot a katasztrófától megóvja és Isten vá
rosává tegye? Krísztusé: ámde Krisztust nem kapjuk meg másként,
csak az Egyházban és az Egyház által. amely az Ö továbbfolytatása.
Az Egyház sajátos feladata, hogya világot úgy át- meg áthassa, hogy
abban egy talpalatnyi helyi se maradhasson az ő kegyelmi befolyása
nélkül. És íme itt jelenik Ir,eg a pap. akinek elsőrangú joga és köteles
sége az Egyház eme feladatának elvégzése. Itt lép közbe ő, akit az
Isten küld onnan felülről s az emberek aggódó kiáltása hívamélyből.

aki az Egyházban arra van kiválasztva. hogya Szeritlélek erejével az
Egyház fennmaradásának és életének forrása legyen.

A paptól függne tehát az egész mindenség és az Eqyház sorsa?
Mínö ellentét első tekintetre! A holnap gigászi alkotásaival szemben ez
a pénztelen és fegyvertelen ember? Letűnt koroknak ez a bosszantó. itt
maradt tanuja, a munkástársadalom élősdíje?

Ezeket a kérdéseket csupán azok vetik fel, akik a papban éppen
azt nem látják, ami a lényeg: a természetfelettit. Pedig, hogy újra meg
találjuk az Isten iránti érzéket, előbb a pap iránti érzéket is meg kell
találnunk; nem. térhetünk vissza az Istenhez anélkül, hogya paphoz is
vissza ne térjünk.

Hogyapapban valóban ezt a lényeget lássuk. el kell oszlatnunk
azt a félreértést, mintha a pap elsősorban a társadalom kiválasztottja,
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küldöttje vagy szolgája volna. A pap ez is. de csak másodsorban. A pap
elsősorban Krisztus küldöttje, az ő papsága azonos Krisztus papsáqá
val; a pap folytatója az egyetlen Papnak a Titokzatos Testben, vagyis
az Egyházban.. És amint az Egyháznak kettős arculata van: egy nem
érzékelhető és időtlen és egy esetleges és időbeli. épp igy van ez a
papsággal is. Van egy örök és van egy időbeli arculata. Papnak lenni
annyi. mint a jelennek folyton megújuló formái között az emberek előtt

láthatóvá tenni Krisztus papságából azt. ami abban változhatatlan és
lényeges.

Mert nincs több papság. csak egyetlen egy: Krisztus papsága.
Ö az egész papság birtokosa vagy inkább nem is birtokosa. Ö maga
a papság. Mások legfeljebb csak némikép részesednek az Ö papságá
ban. Pap először is állapotánál fogva a megtestesülés pillanatától kezdve.
amikor közvetítövé vált Isten és az emberek között, de különösen pap
áldozatánál fogva önmagának a Golgotán való feláldozása óta.

Krísztus papságában a maguk módja szerint részesednek a meg
keresztelt hivők is. A keresztség és bérmálás szentsége ugyanis pecsé
tet nyom a lélekbe. ezt a pecsétet a hagyománynak megfelelően ka
rakternek nevezzük. Ez a titokzatos bélyeg. amely Istenhez való tar
tozásunk megkülönböztető jegye. láthatatlan ugyan, de valóságosan az
örök Főpaphoz teszi hasonlóvá a lelket. "A keresztség révén ugyanis
- amint a Mediator Dei enciklika mondja - mínden keresztény hívó
Krísztusnak, a főpapnak lesz tagja a titokzatos- Testben és eltörölhe
tetlen szentségi jegyet kap a lelkébe. amely őt az igazi istentiszteletre
teszi képessé; a maguk módja szerínt tehát a keresztény hívek is ré
szeseivé válnak Krísztus papságának... A keresztségi és bérmálási pecsét
azonban nem arra ad a hivőnek hatalmat. hogy az Egyházat képvi
selje. hanem csak arra, hogy az Egyház képviselje őt. Nem arra ad
hatalmat. hogy megszentelő legyen, hanem csak arra. hogy a megszen
telődésben részesüljön. Ezzel szemben az egyházi rend szentségi jegye
a papot túlvilágra irányuló hatalommal ajándékozza meg és arra ren
deli, hogy Krísztus papságában a legbensőségesebben részesedjék, hogy
a megkereszteltek közösségének különös hatalommal. felruházott közve
títője legyen Isten és az emberek között. A papot a hivek fölé első

sorban az egyházi rend szentségében kapott isteni hatalom emeli. Ez a
hatalom arra képesíti, hogy keresztelhessen, bünöket megbocsáthasson,
a szentségeket kiszolgáltathassa és főleg, hogyaszentmiseáldozatot
bemutathassa. Ezek által a pap. azt mondhatjuk, bizonyos értelemben
az Egyház létének forrása, mert hiszen a szentségeket és Krisztus ke
resztáldozatát ő állandósítja benne örökre. Az Egyház igy szűletík meg
a Szeritlélek és egyben a pap által az idők folyásának minden pillana
tában. Ime a pap páratlan méltósága! Ámbár a szentségek létesítésében
eszközként szerepel csupán. de mivel öntudata van és működésében

szabad, az ő tetszésére van bízva Krísztus egész papi hatóereje. tőle

függ ugyanis. hogy az Üdvözítő örök közvetítése eléri-e a testvéri lel
ket. vagy sem. A keresztség és a bérmálás karakterétől a papság szent
ségi jegye éppen abban különbözík, hogy ez az utóbbi alkalmassá teszi
a felszenteltet arra, hogy az egyetlen főpapot képviselje és az ő nevé-
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ben és helyette cselekedjék. Ez a pecsét. amelyet sem a halál. sem a
bűn. sem az eretnekségbe való szakadás el nem törölhet. nem akármi
féle jegy csupán. hanem átalakító valóság. amely magát a pap lényét
szenteli fel és teszi meqszentelövé. Ez a csodálatos képesség nem.mű
ködík folytonosan, de mindig kész marad a müködésre. A pap párat
lan felelőssége, hogy ezt az állandó képességet módjában áll akkor
használnia. amikor éppen jónak látja.

Mivel pedig a papi jelleg ontológiai megkülönböztetés. a pap nem
lehet csak a coenacuíum, vagyis az Eucharistia emberévé. sem csupán
a szertartások elvéqzöjévé. Papsága nem egyedül szertartásí jellegű.

Más szóval: nem csupán azért pap Ő. mert kapott hatalmánál fogva
időnként bizonyos cselekvéseket végez. Láthatatlan módon ugyan. de
szakadatlanul pap ő mindenestűl. Pap életének minden pillanatában, leg
szerényebb és legmagasztosabb munkája közepert egyaránt.

Abból a hatalomból. hogy a szentmíse-áldozatot bemutathatja és
a szentséqeket kíszolqáitathatja, következik az is. hogy küldetésének
keretein belűl, tehát Istert és ember közötti közvetitói kapcsolatában,
ő a hívek tanítója és kormányzója. Míndezzel a hatalmával úgy él.
mint aki nemcsak Krisztus misztiku s testének a tagja, hanem az egyházi
hierarchiáé is.

II.

Miután a szerzö az első részben önmagában (in se) fejti ki a papság
lényeqét, a második részben a pap és a társadalom viszonyát fejtegeti .
..A pap igazi hivatása az - írja Szent Tamás - hogy közvetítő le
gyen Isten és az emberek között, hogy közölje a néppel az isteni dol
gokat." A közvetítő (mediator) szó értelme egyszerűnek látszik': két
szélsőt összekötő középsö, mégis, rnível többfélekép lehet értelmezni,
ezért el kell oszlatnunk több vele kapcsolatos bízonytalansáqot.

Elsősorban is: a pap nem angyal. A pap ugyanis éppúgy testből

és lélekből alkotott ember, mínt a többi; érzi az éhséget és fáradtságot.
és ő maga is megtapasztalja a bűnt. És ha joggal beszélhetünk papi
életszentségről. az csak a tökéletesedés felfelé ívelő útja. küzdelem és
harcos erőfeszítés. Hatalma mégis felülmúlja az angyalokét. Egy angyal
sem képes azokra a cselekedetekre. amelyeket a pap visz véghez. Az
ő hatalma magának Jézus Krisztusnak a hatalma. Megérthetjük tehát
Assisi Szerit Ferenc sokszor idézett mondását: ..Ha egy pappal és egy
angyallal találkoznék egyszerre, az angyalt köszönteném. ugyan. de a
pap előtt térdreborulnék."

A pap nem is varázsló. Senkisem várhatja tőle joggal, hogy a tár
sadalom csodatévöje legyen. Kapott ugyan hatalmat Istentől Krisztus
eucharisztikus és titkos teste fölött. de ez. a hatalom a többi dologra
nem érvényes. De jó is, hogy nem érvényes. Ilyen hatalom birtokában
ugyanis meglenne a veszély, hogya dolgokat és személyeket leigázza.
hogy hatalmát kényúri ..kleríkalízmus" megalapozására fordítsa.

Nem is az új idők messiása. A cselvető sátán arról akarja meg
győzni. hogy megilleti őt a feladat. hogya földi haladás munkálója
legyen. és a világ forgása szerint ő legyen az uralkodó rendszer védel-
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mezoje, vagy a forradalmi eszmék élharcosa. Hivogatások akarják majd
meggyőzni, hogy nem maga míatt, hanem a kultúra védelmében vagy
a hajléktalan. nincstelen tömegek érdekében vállalja, hol az előbbi. hol
az utóbbi feladatot. Krísztus Urunk is szembetalálta magát a zsidó nép
őrült reménykedésével és meg kellett mlatta halnia. Kortársai nem bo
csátották meg neki. hoqynem akart földi királyuk lenni. A pap példája
ebben is Krísztus, aki nem azért jött. hogy új földi paradicsomot te
remtsen, hanem azért. hogy bevezesse az embereket az Isten országába.

Nem. a pap nem angyal, nem varázsló, nem az új idők messíása,
csupán emberi közvetítő Isten és az emberek között. Feladata mégis,
hogy magáévá tegye az emberek üdvözülésének ügyét, hogy jobban
epéssze őt az üdvözülés forró vágya, mint magukat az embereket.
A papság titka ez: amit ölelő vággyal összefogni igyekszik. az tépi öt
szét. Életenek minden pillanatában egyszerre két hívásra kell felelnie.
mind a .kettönek eleget kell tennie. anélkül, hogy bármelyiket is vissza
utasítaná. A természet állandó, erőszakos és fájdalmas megfeszülése ez,
amelynek csak a halál vet Véget. Hogy a társadalomnak Isten írányá
ban igazi közvetitője lehessen. szükséqes, hogy egyszerre az Istené is.
meg az embereké is legyen.

* * *
A [elszentelés .által a pap Isten embere, Isten tuleqdone, Isten

sz,olgája lesz. Gyökeresen szakitania kell a világgal, nem azért, hogy me
neküljön a társadalomból, vagy mintha kárhoztatna azt és vele együtt
az emberi értékeket. Inkább azért, mert a maga személyér illetően

mindezekről az emberi értékekről lemond. Ez az önkéntes lemondás
lesz a pap kálváriaja és öröme haláláig. Mindezekből már megérthet
jük. mit jelent ez a kifejezés: az "Isten előtt való ügyekre rendeltetett".
Az ő furikcióirtak tárgyát nem valami múló, emberi dolgok teszik, ha
még oly tíszteletreméltók és magasztosak is, hanem az isteni, örök dol
gok. Itt van az egyházi-rend szentségében kapott szentségi jegy leg
mélyebb szerepe: a pap míndenben, amit tesz. 'eqész valójában. tuda
tosan vagy öntudatlanul, mesterét és urát képviseli. E földi életben
nem szabad ember többé. Ha ő maga elfelejtené is. az emberek tuda
tában akkor is elevenen él a valósáq, hogy ő fölöttük áll, s a "szent
dolgok" rendjébe tartozik. A pap a Sinai hegy embere. mínt Mözes
volt. Ne felejtse el a pap, hogy még abban az órában is. amikor a
síkságon harcol, legfelső énjével odafenn kell maradnia a hegyen, a
felhők között. Élete végéig. az idők végezetéig az marad. aminek in
dult, a mísztéríumok embere.

Mint a mísztéríumok emberének első dolga. hogy Isten prófétája
legyen. A Szentírás és a szeritatyák kiemelik. hogy a pap alapvető

méltósáqa az Ige szolqálata. Szent Ágoston ki meri mondani: "Isten
igéje nem kevesebb, mínt Krísztus teste". Szerit Gergely szerint, aki
Krísztusnak fivére és nővére a hít által. a prédikálás által: any jává
lesz. Valóban elmondhatjuk. hogy újra életet ad az Úrnak. midőn

besugározza őt hallgatói szívébe. Akár szívesen fogadják a szavát, akár
nem, vigye el embertestvéreinek az Isten örök és mindig hatékony sza-
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vaít. Ne legyen benne megalkuvás, köntörfalazás, mint az emberek vé~

dőbeszédeíben. A világnak tett szolgá:latai között első helyen az áll,
hogy megmondja neki az igazságot. Lázadónak kell lennie s a lázadás,
amelyet hirdet, a lelkiismeret felkelése a bún ellen. Szerinte az a jó
állampolgár, aki - a törvényes tekintély iránti legőszintébb engedel
mességet megtartva - örökké clégedetlen. Nem azért, hogy megza~

varja a társadalom békéjét, hanem azért, hogy annak legtökéletesebb
megvalósulását minden pillanatban előkészítse. A fejlődés, a Iétqazda
godás munkálójának kell lennie az emberi lelkek legbensejében épp
úgy, mint a történelem tovahullámzó folyamában.

Az Isten emberének bizonyságtévőnek is kell lennie. Puszta jelen
létével bizonyítania kell egy láthatatlan és emberfeletti értékrend léte
zését egy olyan világban, amely rosszul ismeri azt, vagy éppen harcol
ellene. Bizonyságtévő elsősorban szegénysége, engedelmessége és tisz
tasága által. Mint a többi embert, őket is áthatja a vágy, hogy bírják
a földet, ők is tudják, milyen boldogság szabadnak lenni, ők is érzik
annak szükséqesséqét, hogy szerethessenek.Hogy pedig mégis önként
vállalják a függést, alázatosságot és egyedüllétet, ez meghaladja a test
és vér erőit. A pap a világban él. lelkében' zsong a külvíláq minden
hívása. Nem gyáva, nem gyönge, nem érzéketlen, mégis elparancsolja
magától a tiszteletet, az élet örömeit, az utódokat. Ime a nagy csoda,
ime a bizonyságtétel!

Ö a jel. amelynek ellenemondanak. Jelenjék csak meg valahol: a
szenvedélyek kíkrístályosodnak, szövetségek alakulnak körülötte. Píl
lanatok alatt felszabadítja az ellenszenv vagy a szerétet rejtegetett vagy
elnyomott erőit. A pap a lelkiismeret próbaköve. Ime, ez az oka, miért
lesz a pap a társadalomban valamelyik oldalon mindig az ellenfél. Nem
bocsájtják meg neki, hogy folytonosan felidézi, nemzedékről-nemzedékre

megörökiti azt, Akit mindenkorra elintézettnek gondoltak.'öt azonban
mindez nem téríti el attól. hogy a béke munkálója legyen. Abból. hogy
ő Isten előtt közvetítő. logikusan következik, hogy az emberek között
is közvetítőnek kell lennie. Isten nem párt-tag, a pap sem az: osztá
lyok. pártok. csoportok felett áll. A pap sorsközösséget vállal mínden
kivel és hívatásának tekinti. hogy a béke szerzője és munkálója legyen.

* * *
Az Isten embere az "emberek közül választatván ... az emberekért

rendeltetett". Isten és emberek között való közvetítő szerepéből most
azokat a vonásokat gyüjtjük össze, amelyek az emberekre vonatkoznak.
A pap azért lett az Isten embere, hog;y az emberek emberévé váljék.
Mivel a pap ember, ismeri az ember szolqaí magatartását, hiányait,
mégpedig saját szolgaiságán és rejtett megalkuvásain keresztül. így
azután szánalmat érezhet az emberek rosszasága míatt, de ez nem a
boldogok szárialma a szerencsétlenek iránt, hanem az a részvét, amely
lyel a nyomorultak szánják egymást a közös nyomorúság súlya alatt.

Mivel a pap az emberek közül való, korról-korra változik meg~
jelenési formája. De nem szabad megfeledkeznúnk arról. hogy a pap
ságnak emez időben megjelenő és folytonosan változó arculata mellett
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van egy másik arca, egy örök és változhatatlan. Itt két tévedés kisért:
helytelenül felfogott hagyománytisztelet dmén a papságnak valamelyik
időbeli, átmeneti megjelenési formáját szentnek és változatlannak fogni
fel, azaz kanonizálni; vagy pedig a korhoz való mértéktelen alkalmaz
kodásban elhanyagoini a papi lényegből azt, ami változhatatlan és
örök. Az örök papnak úgy kell az időben megjelennie, ahogya változó
idők igénye megköveteli. De ez nem jelenti a világ szokásaínak szolgai
utánzását, nem is a minden áron való moderneskedést, hanem azt, hogy
a papnak modern szavakra kell lefordítania az örök isteni üzenetet.
Ennek érdekében talán le kell mondania legegyénibb tulajdonságairól:
neveltségéről, ízléséről. sőt anyanyelvéről is, hogy cserébe elsajátítsa
azok Ielfoqásmódját és érzésvilágát, akiknek az evangéliumot hirdeti.
És ha mmden jószándéka ellenére is ellenállással találja magát szem
ben, ez ne szolqáltasson neki okot klerikális merevségre és bosszúálló
elkeseredésre, sem pedig korlátolt felekezetiességre.

Hiába él azonban benne a pap a társadalomban, sokszor mégis azt
kell éreznie, hogy elválasztó fal mered közte és az emberek nagyrésze
között. Azt is tudomásul kell vennie, hogy a vallásos tűzhelyek ható
körén kivül - amelyeket akárhányszor saját melegűk ringat illuzióba 
ezrek és százezrek járnak-kelnek, élnek és dolgoznak anélkül, hogy a
tűzhely mellettíek tudnának arról. hogy ez a nép mit beszél. mit csinál.
mit tanul. Ma, amikor a látóhatárt gyárkémények füstje feketíti be, s
az egyetemek és laboratóriumok ugyanannyi problémát termelnek, mint
tudományos felfedezést, a pap az eddigieknél is súlyosabb feladatok
eJI&t áll.

Az orvoslás azért nehéz, mert az Egyház felépítése és módsze
reinek nagyrésze még mindig ugyanaz, amely egy egészen keresztény
közösség útját tette járhatövá. A plébániák, különféle apostoli művek

és intézmények nem fejlődtek ugyanolyan iramban, mint a társadalmi
alakulatok és szocíálís szervek. A pap legnagyobb fájdalma, ha azt
kell látnia, hogy az ő világán kívül van egy másik világ; éppen azért
addig ö nem is nyughatik, míg e kettő egymásra nem talál, míg eggyé
nem válik igazságban és szeretetben.

A társadalomban élő papnak a társadalom iránt való legfőbb

feladata: a társadalom üdvének munkálása. A társadalom üdve kettőt

jelent: a tátsedelom örök megváltását és evilági jólétét. Mi a pap sze
repe az előbbiben?

Az Eqyház létoka az, hogy Isten dicsőségére és <lz örök boldog
ság elnyerésére minden embert egy közös családba gyüjtsön és Krísz
tusban egyesítsen. E célok munkálása elsősorban az apostoloknak és
utódaiknak, a püspököknek feladata, majd munkatársaíké, vagyis a
papoké. A püspökök és papok eme munkásságukban viszont a hívőkre

támaszkodnak, akik a keresztség és bérmálás szentségi jegye folytán
képesek és hivatottak arra, hogya maguk módján vallásos tevékeny
séget folytassanak az emberek között. Evangéliumi szelleművé a vilá
got nem a keresztény hivek, nem is egyedül a pap, hanem a keresz
tény közösséq teszi. Az apostolkodás legkisebb munkaközössége a pap
és a világi hivek együtt. A papnak ebben a munkában rendi és jog~
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hatósági hatalmánál fogva vezetőszerepe van. Sőt nemcsak vezető a
pap, hanem életadó is. Életadó nemcsak azért, mert a keresztség ál
tal, melynek ő a rendes kiszolgáltatója, természetfölötti életet ad nekik,
hanem azért is, mert szüntelenül táplálja gyermekeit Kenyérrel és Igével.

Felmerül itt a kérdés, nem bűn-e minden erőt a kevesebb számú
hivekre pazarolni és az úgyis jól tartott kísebbséqre életet áldozni?
Azaz: mi az első, a szentségek kíszolqáltatása vagy az evangélium hír
detése? Krisztus élete, az apostolok tanítása és gyakorlata azt mutatja,
hogy ez a két feladat nem -kizárja, hanem kiegészíti egymást. Ha az
apostol hirdeti és igéri az életet, adnia is kell. De hogyan, hacsak nem
a szentségek és főképp az Eucharistia által? Ha a pap ígazi lelkipásztor
akar lenni, a szentségek kiszolgáltatójának, de egyben apostolnak is
kell lennie. Sohasem szabad azonban szem elől téveszteníe, hogy mun
kájára nemcsak azoknak van szükségük, akiket könnyen elér, hanem
küldetése a hitetlenekhez is szól. Erre vonatkozóan a pápa igy nyilat
kozott: "A mai idők megkövetelik, hogy az apostoli munka necsak a
templomokban folyjék, hiszen gyakran éppen azok maradnak távol a
templomból, akiknek a legnagyobb szükséqe volna rá. Ragadjanak meg
a papok minden kínálkozó alkalmat, hogya földeken, rnühelyekben,
üzemekben. kórházakban és börtönökben is gyakorolják szent hivatá
sukat, sőt akkor is, ha a munkások között élnek." Ime, új missziós te
rület nyílik a papság számára saját népe körében. Azzal, hogy sokak
vállalják embertársaik kemény rnunkáséletét, újra polgárjogot nyernek,
hogy idegenek helyett a magukénak tartsák azok, akiknek életformáját
magukra vették. Az Egyháznak újra a mísszíók Egyházának kell len
nie. Ez a program nyíl ván óriási erőfeszítéseket tételez fel, főleg gon
dolkozásbeli erőfeszítéseket. Ugyanis ennek az új világnak keresztény
nyé tétele a megszokott kategóriákban gondolkodó értelem valóságos
megtagadását kivánja. De talán le tudunk szokní a középkorí keresz
ténység bizonyos módszereiről.

Mi most már a pap viszonya a társadalom evilági jólétéhez? Igaz
ugyan, hogy a társadalomban élő pap első kötelessége a társadalom

,mal szemben a lelkek üdvösségének előmozditása. de kötelessége a
társadalom evilági jólétéért is munkálkodnía. Elsősorban azért, mert
a földön nem tisztán szellemi lények, hanem valóságos emberek élnek,
akik, míg örök Céljukat el nem érik, a földön élnek. Nem közömbös
tehát örökségük elérése szempontjából az, hogy evilági életük milyen
keretben zajlik le. Másodsorban pedig azért, mert az Isten városa és
az emberek városa, bár különbözö, nem egymás mellett létezik, hanem
egyik a másikával bensőleg összeolvadt. Az Egyház. küldctése nemcsak
az, hogy minden embert megkereszteljen, hanem az is, hogy meqszen
telje az egész embert és míndazt, ami az emberben van. Küldetése mín
den tekintetben általános: számára senki és semmi sem idegen ezen a
földön. Szent Pál az egyház feladatát abban látja: ,.hogy helyreállít
sen mindent Krisztusban".

A földi országnak Isten országába való ílyetén bekebelezese vajjon
nem jelentené-e az előbbi teljes elnyomását vagy a két ország össze
keveredését? Nem, az Egyház sokkal magasabban áll, semhogy merö-
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ben földi ügyekkelmagát lealacsonyítaní akarná. Sokkal jobban tisz
teli azt, ami emberi, semhogy bármiféle teokrácia (Isten-uralom) ci,
mén magába felszívni akarná, vagy hogy be nem vanott atyáskodással
úgy akarna vele bánni, mint valami kiskorú gyermekkel. Az Egyház a
tisztán emberi ügyek intézését nyugodtan rábízza az államra, és 
amint XII. Pius 1942-i karácsonyi szózatában kifejtette -: "nem szán
dékozik állást foglalni egyik vagy másik különleges és határozott mó
dozat mcllett, amellyel egyes népek és államok belső rendjük és nem
zetközi együttműködésük súlyos kérdéseit megoldani törekszenek, amíg
azok tiszteletben tartják az isteni törvényt". De nem maradhat közörn
bös az Egyház olyan intézmények és leleknélküli teremtett dolgok iránt,
amelyektől - legalább is részben - azoknak örök boldogsága függ,
akik már. fiai vagy akiknek fiaivá kell lenniök.

Nem a pap, hanem elsősorban a világiak kötelessége azon mun
kálkodni, hogy -ezeket a társadalmi kereteket először is emberiessé te
gyék, másodszor pedig alkalmassá arra, hogy keresztény élet számára
alkalmas környezette váljanak. Ez a kettős emberi feladat: az intéz
mények emberiessé tétele s a természetes rendnek a kegyelem befoga
dására való előkészítése ma parancsoló kötelesség. Mivel pedig a mai
társadalom a szocíalízálódás felé halad, nem elég az egyéni életet em
berivé és kereszténnyé tenni: emberivé kell tenni a .iszocielis együtte
seket" . Az egyének üdvözülése ugyanis ma nem lehetséges .a társada
lomnak valamiféle üdvözülése nélkül. Itt. jelentkezik a világi hívek
senki által nem helyettesíthető küldetése. Önálló felelősségtudattal kell
vállalniok ezt a sajátos bizonyságtételt, a különleges problémák meg
oldását, a reformok előmozdítását. Az Egyház szabad teret enged nekik és
nem is úgy tekinti őket, mínt a maga helyetteseit. és nem várja azt a pil
lanatot, amelyben az időleges berendezések ügyvitelét újra papjai kezébe

. adja. Ellenkezőleg: az emberi társadalom teljes gondját minden hátsó
gondolat nélkül a világi híveknek tartja fenn. Kísértés volna a pap szá
mára, ha olyan funkciókat vállalna, amelyek nem az övéi és amelyek
megoldására csak a világi hívek kapnak állapotbeli kegyelmet. Viszont
a pap kötelessége. hogy a kegyelem eszközeinek nyujtásával a világi
hívőket erre a nagy feladatra állandóan alkalmassá tegye.

Vannak azonban a földi dolgoknak olyan mezőnyei, amelyeken a
pap nem így közvetve. hanem közvetlenül fejti ki funkcióit. Három ilyen
fö funkciót különböztethetünk meg: ördögüzést, áldást és áldozat
bemutatást.

Az ördög ma nem ijesztő alakokbanrémítgeti az embereket, ha
nem beférkőzik a gondolatok meg szűletésének küszöbéíq és istentaga
dásra készteti az embert. Az újkori felfedezések nagy kísértést jelen
teneka tudósok és az emberiség vezetöi számára: annak kísértését,
hogy új Adámot teremtsenek Isten nélkül. Viszont a keresztények lel
kében azon dolgozik az ördög, hogya másvilágról megfeledkezve, az
evangéliumot eviláqí érdekeken alapuló messianizmussá alakítsa át.
A papnak, mint ördöqűzönek, küzdenie kell mindkét tévedés ellen.

De az ördög kiűzése csak negatívum, a teremtett dolgokat meg is
kell a papnak szentelnie. Ez az áldásban történik meg, amellyel meg-
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szentelí az eszközöket, hogy az ember örök céljának elérésére jól hasz
nálja fel őket. Az Egyház megható anyai szeretete sehol sem nyilvánul
meg jobban a mi földi életünk mulandó társai. vagyis a teremtett dol
gok iránt, mint éppen itt.

Az áldásban valamiképp meqszentelt teremtett világ számára azon
ban a szentmíse-áldozatban vár eqészen különleqes magaslat. Az emel
kedés első lépcsője a felajánlás. Ezt a pap mellett a hívők is végzik.
Ne is menjen egyedül a hívő a templomba. vigye magával felajánlás
ként házanépét, utcáját, városát, országát és az egész civilizációt; sőt

ne elégedjünk meg az ismert világgal, toljuk ki határait. hogy így meg
növeljük felajánlásunk anyagát és ezzel együtt a megváltás hatóköret.
De nem elég csak felajánlani. fel is kell áldozni Istennek a világot.
Ehhez azonban már nem elégséges a megkeresztelt ember, itt már a
papra van szükség. A térnek azon a kis helyén, ahol az Ostyát kezé
ben tartva ajkát átengedi az örök Főpapnak, hogy azok által kimondja
az átváltozás szavait, a legszegényebb, legigénytelenebb pap is átöleli
az egész világmindenséget és folytatja a világ megváltását. A bűnös

világ nem térhet vissza a rend állapotába tisztitó feláldozás nélkül. És
ugyanakkor, amikor a pap a feláldozásban a legmagasabbra, Istenhez
emeli a teremtett dolgokat, ugyanakkor a .Jeszállásra" bírja Krísztust.
Az átváltozás szavaival ugyanis Krisztust a földre hozza, hogy meg
ossza őt a hivekkel és kiárassza adományait a szükséget szenvedő

földre. A pap által lesz a teremtett világ Istené és Isten a terern
tett világé.

III.

Hátra van még két gyakorlati kérdés tisztázása: milyen kívánal
makkal áll elő a hivők közössége a papsággal szemben, azaz milyennek
kell lenni a papnak: viszont míre van szükséqe az Isten szolgájának
ahhoz, hogy a társadalomban való'szerepe lehetséges és hatásos legyen,
azaz mik a hívők kotelesséqei a pappal szemben. ,

A pap első kötelessége: tudnia kell, hogy pap. Mindig mélyebben
kell megismernie a papság kegyelmét, amelyet az egyházi-rend szent
ségében kapott. Ez önbizalmat ad neki. Erre különösen ma van szük
séqe, mikor a modern társadalom gyakran nemcsak a polgárjogot ta
gadja meg tőle, hanem ki is zárja magából. Ha valami alacsonyabb
rendűségi érzés támadna benne, idéz ze Nagy Szent Leó pápa sza
vait: "Ó, papok. értsétek meg nagy méltósáqtokatl" De ez a nagy mél
tóság kötelességül rója a papra,' hogy mindjobban képmásához. az
örök Főpaphoz hasonuljon. legyen egyre bizalmasabb viszonyban az
örök Főpappal. Ha elhanyagolja Krisztus arcának belső. kereső meq
ísmerését, hatalma és hivatása folytán Isten embere lesz ugyan, de nem
élete által. Ez a benső szakítás lesz oka minden farizeuskodásnak és
magaelhagyásnak. Ha pedig zsákutcába kerül, zsákutcába kerül a világ
is, mert az emberíséq sohasem fog más utat választani, mint a pap útját.

Bármily sok legyen is a pap munkája, ez nem lehet ürügy arra,
hogya meqszentelödés hagyományos eszközeit elhagyja ama téves elv
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alapján, hogya tevékenység már maga is aszkézis, és hogy a lelkek
szolgálata a lelkipásztor számára szükséges és elégséges biztosíték.
XI. Pius állapítja meg: "Súlyos és veszedelmes tévedés volna, ha a
pap hamis túlbuzqósáqtól elragadtatva elhanyagolná saját megszente
lését, hogy egészen belevesse magát papi tisztjének bármennyire dicsé
retes kűlső munkáíba."

Az emberek csak egy családért, hivatalért vagy nemzetért felelő

sek. A pap viszont minden ember gondját hordozza. Éppen ezért min
denki iránt. minden nap meg kell újítania a teljes odaadás szándékát.
Mindenki számára válogatás nélkül szíves atyai, testvéri, baráti fogad
tatást kell biztosítania. Ez az állandó készenlét nem közönséqes erény:
nem hangoztathatjuk elég sokszor P. Chevrier mondását: a pap olyan,
mint valami megevett ember. Nemcsak azért, mert megeszik elfoglalt
ságai, hanem azért, mert atyai kötelesséqe, hogy magát gyermekeinek
lelki táplálékul adja.

Erre az állandó kitárulásra, állandó készségre a szegénység, tisz
taság és engedelmesség teszi elsősorban alkalmassá. A szegénység által
lesz a pap a társadalmi és családi közös gondok közepert a bizalom,
a derűlátás. az isteni gondviselésre való hagyatkozás elhíntő]e. A sze
génység az anyagiakkal szemben teszi függetlenné a papot, a tisztaság
pedig a testi örömökkel szemben. Olyan fenséges erény ez, hogy nincs
is szüksége semmiféle szónoki maqasztalásra. De nem az egyetlen és
nem a z egyedülálló erény, mert az első a szerétet. Szent Gergely
mondja, hogy szeretet nélkül nem nagy dolog a tisztaság, sőt bizonyos
értelemben semmit sem jelent, mert igazi értékét a szeretet adja meg.
Végül az engedelmesség önmagától, saját lelkétől szakitja el a papot.
Mivel nem saját akaratát követi, hanem Istenét, képes lehet egy hő

siességig fokozott naqylelküséqre. Teljes engedelmességgel tartozík ra
pap nemcsak ordínáríusának, hanem a pápának is.

A hívek kotelesséqe a pappal szemben a pap iránti érzék. El kell
fogadnia a hívőnek, hogyapapban a kűlső látszaton túl van valami
kimondhatatlan, ami végtelenül felülmúlja mindazt, amit csak az ember
látni és elképzelni tud. A hitnek ez a szelleme nagyon szükséges arra,
hogy a papokat ügy tekintse a hívő, "mint Krisztus szolgáit és Isten
titkainak sáfárait", Sohasem szabad elfelejteni, hogy ők is emberek és
azok is maradnak. Isten nem tesz azért csodát, hogy öket az emberi
adottságokból kiragadja. A papság önmagábanvéve nem ad képességet
a papnak, hogy mindent meg tudjon tenni, s hogy mindenben kitűnjék.

Minden esendősége mellett is tisztelni kell a papot. A pap iránti tisz
telet nem szolgai tisztelet, nem is egy kaszt tisztelete, hanem vallásos.
tisztelet. Benne és általa valójában Krisztust kell a hívőnek tisztelnie.
A tíszteletnek a gyakorlatban ís jelentkeznie kell. Az édesanyák már
egész zsenge korukban rászoktathatják gyermekeiket azokra az udva
riassági megnyilatkozásokra, amelyek Isten szolgáit megilletik. Az ilyen
szokások különös bájt kölcsönöznek a hívő videkeknek. A katolikusok
egyik legfőbb kötelessége, hogy újra megtalálják a pap iránti érzéket.
A hívőknek vállalniok kell a papság gondját. A papok általában sze
gények, tehát segítségre szorulnak a megélhetés gondjaiban. Gondol-
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Ismerteti Pénzes Balduin

Janak a hívők arra, hogy érettük mindent elhagytak, hogy érettük le
mondtak karrierjükről is. Mentsék fel őket az ügykezelés feladataitól.
könnyítsék meg vállalkozásaíkat, őrködjenek az Egyház anyagi szük
.ségletei felett. De nem szabad az együttmüködést kizárólag anyagi
térre korlátozní. Meg kell teremteni a pap számára a szeretet és meg
becsülés légkörét. Legyen ez tartózkodó, de egyben őszinte is, híszen
oly nagy szüksége van rá a papoknak. A közösségi munkában óva
kodni kell azonban nemcsak a kleríkalízmustól, azaz attól, hogy a hí
'lök mindent papjaikra hagyjanak, hanem a laicizmustól is, tehát attól,
hogya hívők beleavatkozzanak olyan dolgokba, amelyek sajátosan a
papra tartoznak.

A hívők kötelessége végül, hogy a papot adják az Egyháznak. Ez
míndenkínek, de különösen a családnak kötelessége. Míndenkínek dol
goznia kell, hogya közvélemény úgy alakuljon, hogy ez nemcsak ne
akadályozza, hanem elösegítse a: papi hivatásokat. Legyen ez a munka
valóságos prédikáció, közvéleményt alakító hadjárat. De míndenek
előtt a család kötelesséqe, hogy papokat adjon az Egyháznak. Hiszen
minden pap szüleinek köszönheti az életet, legtöbb esetben a jó, vallá
sos nevelést is. Óriási itt a szerepe az édesanyának. Kivételesen nagy
az édesanya kiváltsága Krísztus papi uralmának diadalrajuttatásában.
Anyák, pap anyjává lehettek! Sőt kívánnotok is kell, hogy azzá le
hessetek. Talán megremegtek a gondolatra, hogy elveszítitek őt, ag
gódtok, hogy nélkülöznötök kell. Hoqyha .ilyen módon ingadoztok, néz
zetek Szűz Máriára, aki utat mutatott nektek. Nincs nagyobb kegye
lem annál, hogy odaajánlhattok Krisztusnak egy hangot, amely az övé
lesz, kezeket, melyek áldani és konszekrálni fognak, testet, amely vele
együtt engesztelő áldozatul adja magát. Ha az Úr gyermeketek szívé
hez szól, ne fojtsátok el benne a hivatást. Ha Istennek adjátok azt, akit
kér, vissza is fogjátok kapni. Egyik fiatok sem lesz olyan közel hozzá
tok, mint ez, és örömötök sohasem fogy el. híszen az Egyháznak szol
gát adtatok, a világnak pedig megváltót. A papi hívatás Istennek tiszta
adománya, de rendszerint az anya szívén keresztűl jut el a gyermekhez.
Ez lesz az édesanyák nagysága és hálaadásuk tárgya az egész örökké
valóságon keresztül.

* * *

Ime a pap, Isten és az emberek embere. Bár eltöltené papjaink lel
két hívatásuk nagyszerű tudata, bár úgy sugároznék belőlük. mint va
lami mindenre árterjedő futótűz. Ai ö mivoltuk legyen világosság és
élet a keresztényeknek, de váljék mintegy [ellé, zaklató jelle hitetlen
testvéreik számára is, akiket úgyis tompán marcangol már a visszatérés
vágya. Az Úr Krísztus pedig, akit egyedül illet meg a papi cím és a
papság valósága, erősítse meg kegyesen az ő földön élő papjait és öntse
az utánuk következő papi nemzedékek lelkébe a megtisztelő küldetés
tudatot és kegyelmet, hogy megszentelhessék a világot a szeretetben
való örvendező szolgálat által.
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Fordította v. 1.

HIMNUSZOK AZ EGYHÁZRÓL
GERTRUD VON LE FORT VERSEIBÓl

ÚGY BORÍTOD . . .

Úgy boritod az elszórtak fölé sátraid.
Mint mindnyájunkra eged kék szerelmét!
A nap arany tengerét issza igya rét,

Ahogy szerelméd lélektől lélekig áramlik!
Mínt mindent áttörő egyetlen áradás,
Ölelés vagy a boldogság ölén.
Közös otthonunk kivirágzása, Te,
Értelmünk homályán világító fény.
Mert mi az istenség kebelén feküdtünk,
Egyik <li másikban, íelébresztetlenül,
Teremtőnk titkában, közelebb egymáshoz, mint a szeretet,
S egyek, hol mínden volt már, de teremtetlenül:
Úgy tünsz elő, mint az emlékezet dómja,
Mít körüldereng a szűrkület,

Mint egy roppant tornyosulás,
Az Idő omladékán emeled fejed!
Mínden harangod harangszava zengi

a mi kezdetünk
S harangozol éjjel és nappal, míg

Örökre hazaérkezünk!

MOST MEGKöTöZLEK

Hangod szól:

Most megkötözIek,
Te Menny Hatalmasa,
Míndenható a Mindenhatóságból,
Szentháromsáq örök Eggye, Te
A sugárzó Ragyogás el nem káprázott Leánya:
Kedvesem, leIkem láncaiba verlek.
Fogadjon be az emberiség sötét szíve!
Semmi fájdalom ne kíméljen.
N e mentsen semmiféle szégyen,
Semilyen halál az ém karjaimból
Soha ki ne tépjen:

Légy foglya a te
Örök foglyodnak örökre,
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A BOLDOG SZEMLÉLŰOÉS
Középkori rnisztikusok írásaiból

Az alábbi szemelvényeket tizenegyedik és tizenkettedik szá
zadi nüsztikns íróknak a kontempláció ra, "boldog szemlélödésre"
vonatkozó szövegeiből válogattak egybe. Szerzőik neve a magyar
közönség előtt többé-kevésbbé ismeretlen. Valamennl/ien egy-egy
árnyalalát képviselik a Szent Bernát előtti vagy vele egykorú,
mélqséqében és gazdagságába-n egyaránt kiváló kocekczépkori misz
tikus irodalomnak. Fécempi [enos, a [écempi bencés monostor
apátja a kozépkoti spiritualizmus amaz áramlatában áll, amelynek
forrása és irányítója Cluny volt. 1078-ban halt meg: munkái rész
ben Szent Agoston, részben Cassianus neve alatt kerültek f-orga
lomba. További három írónk már tizenkettedik századi: Szent Ber
nát kortársai. Saint-Thierry Vilmos rendtársa is volt Bernátnak
s egye:> munkéit annak tuleidonitotték: ő jelenti az átmenetet a
bencés és a ciszterci misztike közt. Szentviktori Hugó ama vik
torinus szabály-ozott kanonokok közösségébe tartozott, amelynek
a kozépkoti misztike törzsének egyik legdúsabb hajtását köszön
hetjük s amely [őként a tudományos munka és benső lelki elmé
lyedéS harmonikus összeegyeztetésén [éredozott, Végül Guid6
a karthauzi misztika hangját szólaltatja meg. Egy ideig rendjének
generálisa volt, azután lemondott, teljes magányba vonult s él

szentséq hírében halt meg 1188 táján.

A LEGFőBB SZEMLELöDES

Többféle Iejtája van a szemlélödésnek, melyeknek reven, ó Krísz
tus, a lélek. mely neked szentelte magát. elragadtatásba merül és gaz
dagodhatik; de szellemem, egyikben sem lel akkora örömet, mint abban
a leqföbbcn, amikor nunden mást elvetve egyedül Feléd, Isten felé emeli
föl a tiszta szív egyszerű pillantását. Ó béke. ó nyugalom, ó öröm, me
lyet ilyenkor élvez a Feléd fordult lélek! íme. miközben lelkem isteni
ismeretedre szomjazík, dicsőségeden elmélkedik. Uram. és amennyire csak
tudja, hirdeti dicsőségedet: ime. ilyenkor könnyebbül meg rajtam a test
sulya, ilyenkor enyhül meg a gondolataim tolongása, s még a halandó.
állapotnak és megszokott nyavalyáinknak terhe sem bénít meg többé.
Teljes csönd. tökéletes nyugalom! Szívem lángol, lelkem túlárad örömé
ben. virrasztó emlékezetem és értelmem megtelik fényességgel. Látásod
vágyától ernésztve, ó Szépséq, egész szellemi lényemet elragadja a sze
retet láthatatlan orkánja. (Fécempi János.)

A KIMONDHATATLAN

Azt a legföbb és változhatatlan lényeget, aki Isten. e halandó föl
dön halandó szemmel soha semmiképpen nem szemlelhetjük. Halandó
Őt soha nem látta azóta. hogy ősatyánk a gyönyörűség paradícsomá-
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ból e keserűség tájára űzetett. A szemlélödö élet tehát itt kezdődik.

ugyan a földön, de nem teljesedik. be, csak ott, ahol majd színröl színre
láthatjuk Istent. Mert ha a tiszta és alázatos lélek föl is emelkedik a
szemlélödésben s az emberi határokon túl föl is fedezi az eget: a lomha
test mégis lehúzza a mélyseqbe: senkinek nem adatott meg, hogy sokáig
önmagán kívül legyen.

De bármily hamar vísszahullík, elkábítva már magának a fénynek
a hevességétöl is: a lélek nagyon sok erénnyel gyarapodhatik az isteni
édesség emez előzetes megtapasztalása révén. Hamarosan roppant vá
gyakozás tölti el és sarkalja arra, hogy önmagát fölűlhaladja. így föl
emelkedve megérti, hogy bár nem láthatja meg, akit lángolva szeret,
nem szeretné öt ilyen lángolóan, ha valami benne már tudomást nem
szerzett volna Róla.

Vannak, akik nem jutnak el idáig. Ezek valamiféle képet alkotnak
maguknak Istenről, mert sajnálatosan kiszolgáltatva a világ viharainak,
képtelenek arra, hogy szellemi módon szemleljék a határtalan Fényes
séget. Vajjon az ilyenek számára mí egyéb a szemlélődö tekintet, mint
a pusztulás kelepcéje? Ezeket figyelmeztetni kell, hogyelégedjenek meg
a tevékeny élettel s ne igyekezzenek megjárni a szernlélödés ormaít,
mert írva van: HA természetes .ember nem hatolhat abba, amí az Isten
lelke". A test szerinti bölcseség a halál bölcsesége. Az emberi lélek
nem merülhet belé a benső dolgokba, ha nem űzi el magától a külső

dolgok iránti vágyakozást; viszont minél erőteljesebben veti meg a lát
hatót, annál tökéletesebben nyilik meg előtte a láthatatlan,

Mert bármily hozzáférhetetlen és láthatatlan is természeténél fogva:
a békés és szerit léleknek, aki csak a csúcsokra kívánkozik, Isten meg
mutatja magát forma nélkül, hallatja magát zaj nélkül, észrevéteti magát
mozgás nélkül; megillethetjük test nélkül s elhelyezhetjük sehol és mín
denütt. (Fécampi [encs.)

A SZELLEMI ALLAPOT
Mídőn az ember gondolata egyedül Istenre irányul, vagy arra, amí

Istenhez vezet, s mídön . akarata annyira fölemelkedik, hogy átalakul
szeretetté: a szeretetnek ezen az útján nyomban bevonul a lélekbe a
Szentlélek, az élet Lelke, és mindeneket életre támaszt. S az emlékezet
is nyomban bö!cseséggé változik, mihelyt édességgel ízlelgetjük Isten
javait, és minden róluk való eszmélkedesünk úgy jelenik meg értel
münkben, hogy szeretetté lényegül. Aki az imént még pusztán csak
gondolkodott, érzi, amint eszmélkedese szerelmes szemlélödéssé válto
zik; értelmi erőfeszítései helyet adnak az ístenl édesség valaminő meg
tapasztalásának. s ilyenkor valóban a megértés örömét kezdi élvezni.

tsa«:Thierry Vilmos.)

AZ ISTENHEZ V ALÓ HARaM HASONLóSAG

Az ember tökéletessége Istenhez való hasonlóságában ál, Nem
azért teremtettünk, nem azért élünk-e; hogy hasonlóvá váljunk Ahhoz,
aki a saját képére alkotott minket?

Istenhez való hasonlóságunknak van egy első foka, melyet az em-
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ber csak az életével együtt vet le s melyet a Teremtő mindnyájunkon
rajta hagyott. tanuságául annak a magasabbrendű és méltóságteljesebb
hasonlóságnak. amely a bűnbeesés előtt volt osztályrésze az embernek.
E hasonlóság független az akarattól s épp úgy megvan- a korlátoltnál.
akinek sejtelme sincs felőle. mint az értelmesnél. aki tud róla. E ha
sonlóság abból származik, hogya lélek, akár Isten, mindenütt jelen
van a testben, amelyet meglelkesít.

De van egy második hasonlóság is és ez sokkal közelebb áll Is
tenhez, minthogyakaratunktól függ: ez erényeinkben lakozik. A lélek
akkor hasonló Istenhez, ha erényének: nagyságával mintegy utánozni
igyekszik a legfőbb Jó nagyságát, s ha a jóban állhatatos megmaradás
sal mintegy megvalósít valamit az Isten örök változhatatlansáqáböl.

De ezen túl az embernek van még egy hasonlósága Istennel. Ez
oly bensőséges, hogy inkább nevezhetjük szellemi egységnek, mint ha
sonlósáqnak: amikor az ember teljesen eggyé forr, egy szellemmé válik.
nem csupán az akarat egységével. hanem valaminő még szorosabb
egyesülés erejével, mely lehetetlenné teszi számára, hogy többé Istenen
kívül más valamit is akarjon. Maga a Szeritlelek ez, a szeretet Isténe.

(Saint-Thierry Vilmos.)
A SZERETET DICSERETE

Mit mondhatnék még rólad, szeretet? Onnepe1te1ek, mint kalauzun
kat az Istenhez vezető úton. De nem nevezhetnélek-e egyenesen Isten
útjának? Igen, szeretet, út vagy te, de egyáltalán nem olyan út, mint
a többi. Halljuk, mit mond Szent Pál apostol: "Egy még magasabb
utat akarok megismertetni veletek"; és rólad beszél ezzel, szeretet.
Mert te vagy a legeslegelső út, az utak útja, az egyenes utak fejedelme;
rnínd belőled indul és beléd tér vissza: hiszen Isten útjai az ő törvé
nyei, és mind tőled függnek és benned nyernek értelmet. Te vagy az
igazságosság teljessége, a törvény tökéletessége, az erények beteljese
dése, az igazság ismerete. Üt vagy, szeretet, s míly út! nagyszerü út: be
fogadsz, vezetsz és célhoz viszel nilnket. Kinek vagy az útja? Az emberé
Istenhez, és Istené az emberhez.

Ó boldogságos út, egyedül te ismered ezt az üdvösséges közleke
dést. Leszállatod Istent az ember felé és fölemeled az embert Isten felé.
Ö leszáll, ha felénk jön s mi fölemelkedünk. ha Hozzá megyünk. Nél
küled sem ő velünk nem találkozhatnék. se mi ővele. Te vagy a köz
vetítő, aki összebékíted a végleteket, egyesíted a különvalókat s vala
minő módon egy szintre hozod azokat, akiket ily roppant távolság vá
laszt e1egymástól. Megalázod Istent és fölmagasztalsz bennünket, mikor
a mi mélységeink felé vonod öt, minket pedig az Ö magasságai felé
ősztökélsz.

Elnézern anyától született Istenemet, a gyolcsba takart kísdedet,
amint a bölcsőben fekszik, amint anyja mellét szopja. Aztán látom öt
megkötözve. vesszővel megostorozva, tövissel koronázva, köpésekkel be
mocskolva, szögekkel és lándzsával átűtötten, ecettel-epével itatva.
Mennyi alázat és mennyi szenvedés! Miért vállalta az egyiket és tűrte

a másikat? Ha a választ keressük, nem találhatunk egyebet a szerétet-
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nel. Ó szeretet, mily ~y a te hatalmad! Ha ekkora erőd volt Istenen,
mekkora lesz hatásod az emberekben? Ha Isten ennyit szenvedett az
emberért, elzárkózhatík-e előle az ember, hogy ő is ezenvedjen vala
mit Istenért? Vagy talán könnyebb volt győznöd Istenen. mint az em
bereken? Tudtad: ahhoz, hogy bennünket meqszelídíts, először öt kell
meggyőznöd. Megsebezted a Sérthetetlent. megkötözted ~. Legyözhe
tetlent. megindítottad a Mozdulatlant és halálra adtad az Örökkévalót.

(Szentviktoti Hugó.)
A SZEMLSLőDSS

Imádságának izzó szavaival a lélek fölgyujtja vágyakozását és
gyöngéden hívja Jegyesét. S a Vőlegény. kinek pillantása az igazakon
nyugszik s akinek füle oly figyelmes ímádsáqaíkra, hogy meg sem
várja, mig teljesen kimondják: a Völegény hirtelen félbeszakítja ezt a
könyörgést; betér a szomjú lélekbe, elárad benne. égi harmattól har
matosan, drága kenetekkel illatozva; fölfrissíti a fáradt lelket, táplálja
az éhezőt, megöntözi az aszályban sínylödöt: elfeledteti vele a földet,
jelenlétével eloldja minden mástól és csodálatos módon meqerösítí,
megélénkiti és megittasi.tja.

Vannak bűnös tettek, melyekben a lelket annyira leigázza a buja
ság. hogy elveszti értelmét s az egész ember míndenestül testivé válik.
Ebben a fönséges szemlélödésben éppen ellenkezően történik: a test
érzékeit annyira fölemészti és elfojtja a lélek, hogy a test többé nem
tusakszik a lélek ellen, s az ember egész valójában átszellemül. -

(A karthauzi Guiáo.]
ISTEN LÁTOGATASANAK JELEI

Uram, miböl tudhatom m~ látogatásod óráját? Milyen jelekből

ismerhetem meg jöttödet? Sóhaj és könny volnának e vígasztaló öröm
hírnökei és tanui? Új jelentés, hallatlan 'értelmezés! Mert mi a kapcso
lat vigasztalás és sóhaj, öröm és könny között? Nem inkább ama fölül
ről áradó titkos harmat ez, mely bőséges áradással megtisztítja a benső

embert? A keresztségben a külső leöntés a gyermek benső megtisztu
lását jelképezi; itt ellenkezően. a benső megtísztulás megelőzt azt a
külső áradást, amelyben megnyilatkozik. Boldog könnyek. lelkünk új
keresztsége. mely bűneink tűzvészet eloltja! Boldogok, akík sírnak. rnert
megvigasztaltatnak!

Uram Jézus, ha ily édesek az Erted vágyakozó szív könnyei, mek
kora lesz annak a léleknek az öröme, akinek a fényes örök látásban
mutatod meg magadat! Ha érted epedve édes sírni, mekkora gyönyörű

ség lesz a Te élvezésed!
De miért tegyük ki illetéktelen szemeknek e bensőséges titkokat?

Miért próbáljuk gyarló szavakban tolmácsoini a kifejezhetetlen gyön
gédséget? Aki ezt nem tapasztalta, nem is fogja megérteni. A lélek
titokzatos párbeszédeit csak az élmény könyvében lehet olvasni; erről

csak isteni fölkenetés révén lehet tudomást szerezni. A lap behajtva,
s a könyv tűrhetetlen míndazoknak, akiknek szíve a külső betűket nem
tudja átvilágitani a benső tapasztalat értelmével. (A karthauzi Guidá.)



A TÖBBI NÉMA CSEND
I r t a Sík Sándor

l.

- Ez aztán a kedves meglepetés! - Az orvos ölelésre tárta kar
ját a rendelő ajtaján belépő felé. - Isten hozott. Pístíkéml Ezer esz
tendeje nem láttalak. -- Megölelte. egy pillantást vetett akiürült váró
szobába, aztán behúzta az ajtót. - Terus boldog lesz, hogy láthat. Ha
ugyan megbocsájt a hosszú elmaradásért. No, egy tányér levest azért
nem fog sajnálni tőled. Gyerünk hamar! - és már kézen fogva húzta
is a lakásba nyíló ajtó felé.

A belépő. magas, vállas, ötvenkörüli férfi. nyakiggombolt fekete mel
lényben. papi gallérban, sűrű, hullámos, őszbejátszó hajjal. Ieltűnöen hal
'lány arccal. visszahúzta a kezét.

- Megállj csak. Imre! Ne siessünk úgy. Előbb valamit meg kell
beszélnünk.

- J'vIi az. csak nem mint pácienshez van szerenesém hozzád?
- Úgy is. Míndcnesetre kérni akarom az orvosi véleményedet is.
- Kérlek - az orvos leült és helyet mutatott vendégének. - Biz~

tos vagyok benne, hogy nincs komoly baj. A te szervezeted! Tudod.
hogy mindéq íríqyeltern. - A doktor cigarettára gyujtott. - Bocsáss
meg! Tudom. hogy te nem élsz vele.

A Rap leült.
- Hát igen. Titokban mindig büszke is voltam rá. sohasem voltam

beteg. Annál jobban bosszant most ez az ostobaság.
- Nem vagy jó színben, annyi bizonyos. Hát mik a tünetek?
- Voltaképpen semmi különös. A legfeltűnőbb tünet. hogy rossz

kedvem van.
Az orvos elmosolyodott.
- Talán nem is jól mondtam. Talán inkább rossz közérzést kellene

mondaní, Fáradt vagyok. Hangulat. étvágy, álom, mind nem a régi. És
itt jobbról. a torkomban, itt van valami, ami nem rendes.

- Fáj?
- Fáj is néha.
- Nagyon fáj?
- Néha. Van úgy, hogy azt érzem. mintha késsel vágnák a torko-

mat. De a főbaj nem az, hogy fáj. Istenem. hát fáj! Hanem. hogy a han
gom nem a régi. Pedig közeledik a nagyböjt, és megígértem Mískának,
hogy megint elmondom a böjti beszédeket. Nem szeretném, ha le kellene
mondanom.

- De nem ám! Az egész város számít rá.
- Magam is úgy vagyok vele. Valahogy ezeket a beszédeket érzem

a fő hivatásomnak. Szívböl szeretem a gyerekeket és sohasem bántam
meg. hogy életemet il hittanárságra állítottam be; de a legjobbat. ami
telik tőlem. mégiscsak ezekbe a konferenciákba tudom beleadni. Tudod.

315



míkor ott áll az ember a szószéken és látja maga körül és maga alatt
azt az arc-tengert, és érzi magafelé áradni azt a szent és szenvedélyes
vágyakozást az után, ami a legnagyobb, és beszélhet az ember arról,
amit szeret, azoknak, akiket szeret, úgy ahogy a szíve mondja, ahogyan
adatik, - mert ilyenkor igazán érzi az ember, hogy adatik! - ez talán
a legnagyszerűbb dolog a világon. És én érzem, hogy ez az életem
értelme. Hirtelenében el sem tudom képzelni: mit csinálnék, ha ez lehe
tetlenné válnék.

- Ugyan! Már mért válnék lehetetlenné! Nem kell mindjárt a leg
rosszabbra gondolni! Mutasd azt az érdemes gégét! Majd mindjárt ki
derül, hogy hypochondria az egész, és mehetünk vigan vacsorálni. Igaz,
még nem is mondtam, mílyen jól eltaláltad a mai estét! Tüdőnk van!
Szalontüdő. gombóccal! Tudom, hogy kedvenc ételed. Terus, ez a te
lepatikus fenomén, úgy látszik, megérezte, hogy ma hozzánk jössz.
Na, mutasd!

A doktor hozzáfogott a vizsgálathoz. Tapogatott, nézett, kérdése
ket tett. Egy percre összehúzta a szemöldökét.

- No? - kérdezte a pap némi izgalommal a hanqjában. - Hát?
Daganat?

- Daganat! Hát persze, hogy daganat! Mí az, hogy daganat? Egy
név. Egy gyüjtönév. Daganat lehet míllíóféle.

- Szóval, komolya dolog?
- A dolog egyáltalán nem komoly. De tudod, én vagyok az a

bizonyos Kovács doktor, aki arról hires, hogy lélekzetet sem enged
venni a páciensnek, mig bele nem röntgenez. Hát te sem szabadulsz
tőlem ilyen olcsón.

- Hát röntgen! Hova menjek, és míkor?
- Nono, nem olyan sürgős a dolog. Mondom, hogy nem látszik

komolynak. De én aggályos vagyok és szeretek biztosra menni. Majd
valamelyik nap szólok a Gyurkának, - tudod, a Sebes Gyurkanak. aki
két osztálIyal járt alattunk, az nagyon jó röntgene5! ~ aztán telefonálok.
Addig is légy egészen nyugodt. Reméljük, hogy mire itt lesz a farsang,
túl leszünk a bajon, és megtarthatod a böjti beszédeket.

- Reméljük? Csak reméljük!
- Hát persze, hogy reméljük. Hát hogy ne remélnénk! Végre is,

másodpercekre nem tudunk jövendölni. Különben is, tudod, hogy én min
.dig Andrássy Gyulával tartottam: ígérni nehéz, megtartani könnyüt

A pap elgoridolkozva nézett maga elé.
- Szóval, egyelőre: Röntgen!
- Egyelőre: szalontüdő - mondta a doktor s a mosdóhoz lépett.
A mellékszobából gyerekzsivajgás hallatszott át.
A pap mozdulatlanul nézett maga elé. Aztán hirtelen lerázta magá

ról a levertséget és felállt.
- Szóval: egyelőre semmi. Hát csak úgy bánj velem, hogy böjtig

ember legyek.
- Reméljük és reméljük és reméljük - mondta a doktor, mialatt

törülközött. - Hanem, tudod mit? Addig is adok egy bölcs tanácsot.
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A legjobb, amit tehetsz a böjti beszédek érdekében, ha kíméled a han
godat. Ha neked volnék, egyelőre beteget jelentenék az iskolában. Egy
kis pihenés mindenképpen jó lesz.

- Nem szívesen mulasztanék.
- Ej, amit időben mulasztasz, behozod mínőséqben, - Az asztalhoz

ült. - Már írom is a bizonyítványt. Egyelőre egy hónapot írok bele.
- Egy hónapot? Hát mít gondolsz? Ilyen súlyos volna a dolog?
- Más ember a helyedben míndjárt kettőt kérne. Rád is férne.

V égre ís minden gyógyulás alapja a szervezet ellenálló ereje, ahhoz pe~

dig a legszükségesebb a pihenés. így ni, itt a bizonyítvány. Most pedig Ie
lcjtsük el az ipart és legyünk emberek.' Már nagyon várnak odabent.

Benyitott a belső ajtón.
- Hollá, gyerekek! Pista bácsi van itt!

II.

Féltizenkettőt ütött a Nagytemplom oraJa, rnikor a pap kilépett a
doktor kapuján. Elindult hazafelé a nagy téren át. Holdvilágos téli éj
szaka volt, fényes és hideg. Most inkább a fényét érezte, mínt a hide
gét. Még ott keringett benne a kedves este jóleső melege, a barátságos
kis lakás, a bizalmas házaspár - gyerekkori barátság! -, a vacsora,
a pohárka bor. a négy gyerek édes zsivaja, - míndez úgy átjárta szívét
megszokott melegével, mint máskor. És mégsem egészen úgy. Most
akarta érezni ezt a jó me1eget, akart nem gondGlni másra.

Hogy is történhetett, hogy olyan sokáig elmaradt ebből a kedves
körből? A plébánián sem járt hetek óta, pedig Miskával szinte testvérek
módján értették egymást. Egyáltalán, van yagy két hónapja, hogy nem
mozdult ki hazulról a kötelességén kívül. Pedig szerette a társaságot.
És szerették őt is, meleg kedélyét, jóízű humorát, szép baritonját. amely
olyan érzéssel és egyszerliséggel énekelte a régi népi dalokat.

Valóban, mí is lelte voltaképpen? Persze, ez az alattomos fájdalom.
Hogy is verhette úgy le a lábáról. Nyilván, mert olyan új dolog volt ez
neki. Betegség! Mindig valami megvető árnyalattal ejtette ki ezt a szót,
ő, aki sohasem volt beteg. És most, most rákerült a sor.

Daganat a torokban, vagy a gégében, - csak most vette észre, hogy
nem is tudja pontosan, hogy viszonylik egymáshoz ez a kettő. Melyik
volna a veszedelmesebb? Semmit sem kérdezett Imrétől! Nem mert-e vaj
jon? Vagy csak fegyelmezte magát? És a doktor sem mondott semmit.
Voltaképpen igazán semmit. Vagy éppen ezzel mondott nagyonís sokat?
- Daganat! Erre a szóra szinte gépíes asszociációval dobbant föl benne
az a másik, a sötét szó: rák. Vajjon erről van szó? És ha igen, akkor
mí következhetik most?

Megállt a híd mellett. A patak be volt fagyva. A jégen hideg fény
nyel csílloqott a holdsugár - a "szívtelen holdsugár" -, rajtakapta ma
gát, hogy így mondta magában,

Eh, egyelőre semmi sem következik. Az ember tegye a kötelessé
gét, a többi nem az ő dolga. Most az a kötelessége. hogy megtegyen mín-
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dent az egészsége helyreállítására: még sokat kell dolgoznia. Hiszen vol
taképen olyan kevés az. amit eddig dolgozhatott. Még a beszédeit sem
írta le. A sok nagyreményűvázlat ott porosodik az íróasztalfiókban.

A színház kis ligete előtt majdnem elesett. Egy kis csuszka volt ott
a járda szélén; gyerekek csuszkálták. simára a jeges gyalogjárót egy da
rabon. Még nem is olyan rég maga is szívesen járt a jégre diákjaival.
Ebből is kiöregedett!

Ebben a pillanatban szinte eleven élességgel látta maga előtt azt a
régi csuszkát, a faluban. ahol gyerekeskedett. az iskola előtt. De sokszor
pattogott rájuk az öreg kántor! Istenem. a kántor úr. a fura kis öreg!
Akármilyen rigolyás volt. mégis kímesterkedte, hogy őt városra adják
iskolába.

A faluról az a másik falu jutott az eszébe. ahol első kápláni éveit
töltötte. - az idillnek és a keserű valósáq-meqísmerésnek, a mámoros
munkának és a kényszerű aszkézisnak ez a gazdag iskolája. Szeretett a
falun. Ott érezte magát otthon. Sohasem akart más lenni, mint falusi pap.
Mikor a püspök városi híttanárrá rendelte. eleinte bizony kelletlenül en
gedelmeskedett. De aztán lassan beletörődött és egyre jobban megszerette
a munkáját. Lassan, szinte maga sem vette észre, hogyan, ambiciózus
pedagógus lett és a városi - elsősorban külvárosi - gyerekek tanitója,
lelkipásztora, barátja, míndenese. De leqíöképen: itt a városban lett a szó
szék szerelmcse. Közel negyedszázada. hogy ráébredt: ez az ő legigazibb
hivatása. A kis külvárosí templomban, ahol népmisszió alkalmával a hír
telen kibetegedett missziós atya helyébe kellett beugrania, alig néhány
órai készületi idő után, a mások-adta témáról. - azon a felejthetetlen
esten, amikor szinte elsodró erővel érezte meg. hogy egy más Hang szól
belőle, akkor ismerte fel, mit akar tőle az Isten. Akkor lett a legkedvel
tebb szónokok - míndenesetre a legboldogabbak - egyike.

A téren felemelkedtek a barátok hatalmas épületének körvonalai,
ahol lakott.

Mi következik most? Semmi sem következik. Illetöleg míndcn úgy
fog következni. ahogy az Isten akarja. Az egészsége dolga a doktorok
dolga. Rábízza magát Imrére. nem tehet okosabbat.

Azaz hogy nem mindenben. Semmi' esetre sem kér szabadságot. En
nek semmi értelme. Amíg v-égezheti a kötelességét, addig végezni fogja.

Éjfél elmúlt. mire ágyba került. Az éjjeli szekrényerr ott hevertek
kedves esti olvasmányai, jókora halomban: a Biblia. Szent Ágoston
vallomásai, néhány kötet Prohászka és Shakespeare. az Aeneis. Dante.
a Toldi-trilógia. Találomra belenyúlt a csomóba. Egy kötet Shakespeare
került a kezébe.

Nem nyitotta ki. Letette maga elé a paplanra. Belenézett a szoba
félhomályába. Hamlelt utolsó szavai csendültek meg a lelkében: A többi
néma csend.

Egy darabig mozdulatlanul meredt maga elé.
Aztán az Evangélium után nyúlt.
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III.

Másnap reggel frissen ébredt, elmondta szentmiséjét és sietett az
iskolába. A tegnap esti gondolatok, mint egy álom képei, úgy húzódtak
vissza a félemlékezet ködébe.

Első órája legkedvesebb osztályára esett, a tízennéqyévesekre. Mí
kor felnézett az osztálykönyvből és megérezte a rászeqezödö fényes fiú
szemek meleqét, egy pillanatnyi széqyenkezés futott végig rajta, hogy
már majdnem beleegyezett a betegszabadság-kérésbe, csak úgy a pihe
nés kedvéért! i~égen magyarázott olyan odaadással. annyi szellemmel.
mint ezen a napon.

Mikor iskola után hazament, a kapus fráter azzal fogadta, hogy
Kovács doktor kereste telefonon; hívja fel azonnal, A doktor szemre
hányással várta a telefonnál.

- No, te ugyan szép gyerek vagy! Megállapodunk, hogy nem
mégy iskolába, - a tisztelendő úr fütyül a szavára. Most azonnal vedd
a kalapod és indulj a kórházba. Mire odaérsz. én is ott leszek.

- Nem gondoltam. hogy ennyire sürgős. Ma különben is sokkal
jobban érzem magam.

- Hogy te mit gondolsz, az nem érdekes. A páciens nem gondol
kodik, hanem engedelmeskedik. Várunk. Arivedercsir -- A doktor le
csapta a kagylót.

István elindult a kórház felé. A délelőtti jó hangulat odavolt. Most
megint éles fájdalmat érzett.

A röntgenszobában már várta Gyuri és Imre, egy harmadik úrral,
aki mint Károlyi Ferenc gégeorvos mutatkozott be. Ez meglehetősen

váratlanul érte.
- Itt egi:sz konzultáció készül, amint látom.
- Kedves barátom - mondta Imre -, ha cipő kell, akkor susz-

tcrhez meqyünk, ha gégéről van szó, akkor gégészhez. Pláne ha egy
ilyen becses gégéről. Én ugyan gyermekorvos vagyok. de ilyen nagy
gyerekért nem vállalom a felelősséget. Egy-kettő, le a kolláréval!

A vizsgálat megtörtént. A három orvos a sötétben egy-egy halk
megjegyzést tett a maga tolvajnyelvén. Azután kivilágosodott a terem.

- Így ni - mondta Imre -, most még egy kicsit megtapogatunk.
De nem ő, hanem Károlyi kutakodott néhány percig a szájában

az ujjával, meg egy kis fényes szerszámmal. Kellemes nem volt.
- Köszönöm - mondta végül -, készen vagyok.
- Holnap megkezdjük a besugárzásokat. Mikor volna a leg-

alkalmasabb?
Imre közbevágott.
- Akkor lesz neki alkalmas, amikor iderendeled. Páciens, enge

delmeskedik. A tanításnak egyelőre úgyis vége. Ha nem vagy hajlandó
kimélni a hangodat, semmiért sem állok jót.

- István alig jutott szóhoz,
- De hát mííéle besugárzásról van szó?
- Röntgen-kezelés - mondta Gyuri -. Egyszerű dolog. nem fáj,
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nem is kellemetlen. Azt remélern. hogy hamarosan elintézzük vele a
daganatot.

- Ezt a jóindulatú kis daganatot - tette hozzá Imre.
A három doktor még maradt; István kissé kábultan ballagott át a

kórház hóbuckás kertjén, ki a fagyos Fő-utcára.

Úgy látszik, még sem olyan egyszerű a dolog. Az iskolától hát
mégis csak el kell búcsúzní egyelőre. Hogy is lesz az reggel, ha nem
megy iskolába? Mit fog csinálni egész hosszú nap? Ebben a pillanatban
úgy állt előtte a holnapi nap és a holnapután és az azután, mint rop
pant üregek, amelyeket nincs mivel kitölteni.

Elmosolyodott. - Nevetséges - gondolta -, hiszen mindig azon
lamentáltam. hogy semmire sincs időm. Hát most majd utolérem magam.

o Mire hazaért, készen volt a terve. A kényszerű vakációnak ezek
ben a napjaiban - talán heteiben? - rendezni fogja az íróasztalát és
a régi beszédvázlatokat. Öt-hat éve, hogy gondosan félretette őket az
zal a szándékkal, hogy megírja és könyvben adja ki. Sohasem ért rá,
mindig az épen következő beszéd foglalkoztatta. Hát rnost itt a jó alka
lom. Deus nobis haec otia fecit - dúdolta kedves Verqilíusát, és már
vissza is nyerte rendes kedvét. Most nem érzett fájdalmat.

Ebéd o után pihent egy negyedórát a szalmafonatú kerti székben,
amely ablaka előtt állt, félórát szokása szerint le-fel járkálva végezte
breviáriumát, aztán az íróasztalhoz ült.

- No, fogjunk hozzá.
Kinyitotta az egyik fiókot. Valamikor minden levelét eltette: majd

egyszer kiválogatja, mit érdemes megőrizni. De erre sohasem került
idő. Közben az új levelek, a meqválaszolásra félretettek is úgy meg
gyűltek, hogy nem fértek el a számukra kijelölt oldalfiókban. és hol
egyik, hol másik tévedt el a régi levelek közé. Egy idő mulva teljes lett
az össszevisszaság.
. Találomra belenyult a Ievélhalomba, olvasni kezdte a kezébe akadt

levelet: "Drága lelkem, fiam!" É:-l1e'zte, hogy könny szökík a szemébe.
Húsz éve, hogy elvesztette az, édesanyját, húsz éve, hogy egyedül van a
világon. Egyedül a [óístennel! -- korrigálta ki magát kissé röstelkedve.
De azért ... anyja csak egy volt az embernek! Maga előtt látta a kis
parasztasszonyt, fekete ünneplőjéhen. imakönyvvel és olvasóval, úgy,
amint a primiciája napján látta, - mindig így jelent meg az emléke
zetében.

Hirtelen elcsukta a levelet. Ki akarta ragadni magát az elérzekenyű
lésből.

A leveleket visszagyömöszölte helyükre. Egy másik fiókot húzott ki.
Nehezen járt, régen nem volt nyitva. Ahá, ez a "vegyesek" Hókja.

Valami leesett a földre. Fölvette. Egy csúzli. Ezt egy kis elsőstől
vette el egy katekizmus-órán. A kis Fürdős Gyuszi! Kékszemű, rózsás
képű kis gömbőc volt, örökké játszott. Hol lehet most? A negyedik osz
tályból elment, eltévesztette szem elől. Az első padban ült, a kis sánta
Molnár Laci mellett. A Laci! Körorvos valahol a Tiszaháton. Karácsony
kor küldte el a kislánya képét - hányadik is már? Igen, itt van a másik
négy is!
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- De így nem 'sokra megyünk! - gondolta. Ne ábrándozznnk]
Visszasöpörte a fiókba a kedves limlomot és most végre a "rendes

fiókot" húzta ki, amelyben beszédvázlatait őrizte. Sorban egymás után és'
egymás felett, szabályosan összehajtva, számozva, időrendben várták itt
az éveken át felgyűlt vázlatok a Ieltámadást, Ez a becéző gond, amely
ről ez a fiók beszélt, míndennél világosabban mutatta, meanyire szeme
fénye az, amit benne őriz. Most egymásután vette ki és rakta maga elé
a csomagokat. A kemény borítólapokon kék ceruzával' mindenütt rajta
a eim: Dogmatikai beszédek, Erkölcsi beszédek, Lelkigyakorlatok, Homi
liák, Profán tárgyú előadások. Legalul egy egyszerű vékony kis füzet:
Utolsó dolgok. Lelkigyakorlat. Alatta, vörössel kétszer aláhúzva: Legelső

beszédeim. Igen, már csak kegyeletből is ezeket fogja kidolgozni. leq
először.

Az órára nézett. Hogy elmúlt az idő! Mindjárt hat óra. És ma csütör
tök. Majd elfelejtette; ilyenkor néhány heti gyónója várja a sekrestyében.

Holnap reggeltől - iskola helyett- kezdődnek az Utolsó Dolgok!

IV.

A napok múltak. Az Utolsó Dolgok befejezéshez közeledett. Külön
ben sokkal több munkája volt vele, mínt gondolta. Eleinte azt hitte, hogy
csak maga elé teszi a vázlatokat, és minden eszébe jut, csak írnia kell
folytonosan. Hamarosan kiderült, hogy nem úgy van. A nagy emlék 
az első ihlet ~ úgy él a lelkében ma is" mintha tegnap lett volna, de hogy
miket mondott akkor, arra csak igen elmosódottan emlékezett. A váz
lat - hirtelen készült, szűkszavú vázlat - tele volt célzásokkal. eqy-két
szavas utalásokkal, nyilván akkori élményekre vagy olvasmányokra, ame
lyek ma már semmit sem mondottak neki. Valósággal újra kellett meg~

alkotni az egészet. Igy aztán egészen új beszédek lettek, - új mondaní
való és új gyönyörűség.

Bár ezt a gyönyörűséget nagyon megrontotta az egyre sűrűbben és
metszöbben jelentkező fájdalom. A kezelés folyt, a besugárzások heten
kint kétszer szabályosan követték egymást. A szófukar Gyuri hallgat.va
végezte munkáját és időnként bizonyára jelentéseket tett Imrének, meg
a gégeorvosnak. .

István egy darabig türe1mesen végezte, amit vártak tőle, de hogy a
fájdalom nem csökkent, sőt erősbödött, és a munkához szükséges maqa
megfeledkezés egyre nehezebbé vált, kezdett ídegeskedni. Főleg az nyuq
talanította, hogya hangja egyre gyengébb és. rekedtebb lett. Föl-föl
kereste Imrét, faggatta, nem lehetne-e valami radikálisabb, gyorsabb kú
rát alkalmazni. Végre is közeledik a böjti idő és ő semmiesetre sem haj
landó lemondani a megigért beszédsorozatról.

Imre hol megnyugtató, hol szelíden gúnyolódó szavakkal biztatta tü
relemre. Egyszer azonban, míkor a szokottnál türelmetlenebbül fakadt ki
előtte a "tehetetlen sugarak" ellen, Imre egy kis hallgatás után köanye-
dén megjegyezte: '

- Különben lehet, hogy igaa;ad van. A multkor beszélgettünk rólad
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Károlyival. Lehet, hogy egy kis operáclóra lesz szükséq, Ö legalább erő

sen efelé hajlik.
- Operálni? A gégémet?
- Míndenesetre a legegyszerűbb és legbiztosabb eltávolítani azt,

ami a bajt csinálja. Ha nincs, akkor nem csinálhat bajt! - igaz? - tette
hozzá kissé erőltetett nevetéssel. - Egyébként ma ez nem olyan nagy
dolog. Ma már az egész gégét is ki tudjuk vágni. Vannak, akik egésze1'l.
jól élnek gége nélkül is.

- Élnek! De persze beszélni nem tudnak!
- Nono, még ez sem olyan biztos. Valahogy beszélni is tudnak.

Persze tenoristák aztán bajosan lehetnek. A hétpapos miséket se az ilye
nekre bízzák.

- És a prédikálást!
- A gyóntatószékben míndenesetre az ilyenek is megállhatják a

helyüket. De ne bolondozzunk. Hiszen nálad egyelőre még az sem biztos,
hogy operálunk. Szamárságokat beszéltem. Felejtsük el!

- Igen -:- mondta halkan maga elé István. Felejtsük el! Nem szabad
ráqondolní, mínt az anekdotában a fehér elefántra. Majd megpróbálom.

Annál kevésbbé tudta elfelejteni, mert lehetetlen volt nem gondolnia
Szücs professzorra, a híres tudósra, a város nagy fiára, aki néhány éve
gégerákban halt meg. Nem ismerte személyesen. de egyszer, vagy félév
vel a halála előtt, találkozott vele a könyvesboltban. Két úrral beszélqe
tett. Az a beszélgetés! Tudta, hogy a kivett gége helyett egy ezüst csó
van a torkában. csak úgy tud beszélni, ha annak a nyílását befogja. Be
szélt -:- alig hallhatóan, fütyülve, természetellenesen. Sohasem felejti el
ezt a hangot.

Lehetséges, hogy őrá is ez a sors vár? - Ej, Isten kezében vagyunk!
Sietett haza, az íróasztalhoz.
Szinte simogató mozdulatokkal hajtogatta össze az Uolsó Dolgok ott

heverő lapjait és eltette a fiókba. Ha így áll a dolog. akkor nem enged
heti meg magának azt a fényűzést, hogy ilyenekkel foglalkozzék. Akkor
az effélék igazán ráérnek.

Az is lehetséges, hogy egyszercsak nem beszélhet többet a szószék
ről. akkor legalább ezt az egy böjti ciklust elmondja még. Ezt míndenké
pen elmondja, ha még úgy fog is fájni, és ha még úgy tiltják is. Addig
nincs operáció. Ezt az egyet! Ha utolsó lesz, hát legyen utolsó. - Kese
rűen elmosolyodott. - Akkor ezek a beszédek valóban utolsó dolgok
lesznek.

Ettől a perctől fogva minden energiáját és életkedvét ennek a beszéd
sorozatnak előkészítésébe adta.

Miről is kellene beszélni voltaképen? A téma adva van, már akkor
megnevezte, mikor elvállalta a beszédeket: a keresztút. Hogyan fogja föl
a témát? Mit akar voltaképen mondani az embereknek? Mit mondana, ha
biztosan tudná, hogy utoljára szól hozzájuk? Mire vágyik a lelkük? Amire
az övé: hogy ne fájna! Szenvednek! "Fáradoznak és terhelve vannak."
Ezeket hívja az úr Jézus. Ezeket kell elvinni az Úr Jézushoz. A szeave
désről fog beszélni - a szenvedő emberekről és a nagy Szenvedöröl, aki
megsegíti őket.
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Lázas munkakedvvel fogott hozzá az előkészülethez. Összeszedett
egy sereg könyvet: biblia-kommentárokat, homiliákat, régiségtani és tőr

téneti munkákat. Úgy beleásta magát anyaqába, mintha nem néhány be
szédet, hanem több kötetes nagy könyvet akarna írni. es amint egyre
jobban belemerült az emberiségnek ebbe a legynagyobb eseménysoroza
tába, annál óriásibbra nőtt az Istenember alakja, annál maqányosabbá,
annál Istenibbé. es mégis. a keresztút minden lépésénél ott látta körülötte
az emberiséget, minden embert, önmagát. is, ismerőseit is; Ezt, ezt meg
éreztetni! Ezt az egészen emberi Istent! Istenem, ha erre képes lenne! Ké
pesnek kell lennieI Hiszen talán utoljára próbálhatja most.

A napok színte észrevétlenül múltak, hangja, álma, étvágya, testsú
Iya fogyott, a fájdalom és a munkaláz egyre nőtt.

V.

Egy esős pénteki napon, késő délután, Károlyitól jött haza kissé át
fázva. Sietve bekapcsolta a villamos forralót, hogy egy csésze teát főz

zön magának, azután nekiüljön a munkának, immár az ötödik beszéd
vázlatának. De még elő sem vehette a teásdobozt. bekopogott a fiú, aki
néha a kapust helyettesítette.

- Épen most telefonált a Kovács doktor úr, hogy tessék hozzá
menní. Nagyon sürgős. Okvetlen tessék elmenni. .

Kissé kelletlenül kapcsolta ki a villanyt és indult ki újra az esőbe.

Az utcán kevesen jártak. a járdán nagy tócsák csillogtak, a villanylám
pák pislogva küzködtek a homállyal.

Míkor belépett Imre rendelőjébe. rögtön leolvasta az arcáról. míről

van szó.

- Operálni akartok!
- Ördögöd van, hogy eltaláltad - próbált tréfálkozni a doktor. De

István látta rajta, hogy erőszakkal fojtja vissza belső izgalmát.
- Egy félórája sincs, hogy Károlyinál jártam, akkor még egy szót

sem szólt operációról.
- Épen most telefonált. Föltétlenül szükségesnek látja. A besuqár

zások nem váltak be. Azt hiszem, igaza van. Nem merek ellentmondani.
- Hát akkor! ... - Leült a pamlagra és kezével egy tehetetlen

mozdulatot tett. Majd husvét után.
A doktor ujjaival dobolt az asztalon. Aztán csendesen mondta:
- Károlyi szerint nem várhatunk husvét utánig.
István felugrott.
- Semmi esetre sem lehet husvét előtt. A böjti beszédeket el kell

mondanom! Ezt nem vehetitek el tőlem. Megigértem. Hetek óta mást sem
csinálok. Ezt nem adom oda.

A doktor kicsit rekedt hangon mondta:
- Azt hiszem, hogy a dolog sürgős.

- Az a két hónap, ide vagy oda, csak nem számit.
- Károlyi úgy látja, hogy számit. es ő nem szekott tévedni.
- es ha nem egyezem bele?
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A doktor alig hallható hangon mondta:
- Attól félek, hogy akkor sem mondhatod el a böjti beszédeket.

A helyzet rohamosan romlik. Károlyi a legrosszabbtól fél.
A pap lehajtotta fejét.
- Értem. - Fel és alá kezdett járni a kis szobában. - Hát akkor

nincs más hátra.
- Az operációtól minden jót remélünk - vágott közbe a doktor.

Már foglaltam. is helyet. HétfOn lesz a mütét. Vasárnap este be kell fe
küdnöd a kórházba.

A pap felütötte a fejét.
- Ennyire sürgösnek találjatok?
- Ennyire. Három napnál több haladékot nem volt hajlandó adni.

Ezt is úgy könyörögtem ki, mert tudtam, hogy szívesen prédikálnál még
egyet a műtét előtt.

István megszorította a doktor kezét.
- Köszönöm - mondta. Megölelte és vette a kabátját.
A doktortól egyenesen a plébániára ment. A plébános hangos 

neki most úgy tetszett, túlságosan hangos - örömmel fogadta.
- Isten hozott, Pístukám. De rég láttalak. Hát hogy állnak a böjti

beszédek? - Csak most vette észre, hogy István mílyen halálosan sá
padt. - Valami baj van, drágám? Gyere, ülj le hamar. Julcsa néni, esi
náljon hamar egy kis teát - kiáltott ki az ajtón.

István leült a kályha melletti karosszékbe.
- Azért jöttem, hogy visszakérjem a szavamat. Nem tudom elmon

dani a böjti beszédeket.
- Ez váratlan és szomorú meglepetés. De hát mi a baj?
István röviden elmondta az egész betegség történetét. Közben be

hozták a teát. Miska nagy részvéttel, sűrű fejcsóválásokkal hallgatta a
beszámolót.

- Ejnye, ejnye, ejnye! Nem lesz könnyű más szónokot keritenem.
Hozzádfoghatót semmi esetre sem. Majd talán magamnak kell helytálla
nom. No, de ez most nem fontos. Most az a fontos, hogy az operáció si
kerüljön. Majd prédíkálhatsz még eleget azután. Majd jövő ilyenkor el
mondod ezeket is.

István szelíd rnosollyal rázta meg a fejét.
- Attól tartok, hogy több böjti beszédet nem fogok mondani. De

másfélét sem.
- Azt akarod mondani ... ?
- Azt hiszem, hogy ki akarják venni a gégémet. Akkor pedig leq-

följebb annyi hangom marad, amennyi a gyóntatószékbe elég. Emlékszel
Szücs professzorra?

- Hogyne emlékezném. Ismerem az egész históriát per long um et
latum. A Páter Félixtől tudom, aki providealta. Az sokat járt hozzá. De
Szücs meg te - ezt nem lehet összehasonlítani. Az a kis nyeszlett alak!
-'- belőled kettő olyan kítelnék. És a hangja! Hiszen az öreg egészséges
korában is csak úgy sípoqott, mint a veréb. Hogy lehet azt egy nap em
legetni a te hangoddal! Különben én a te helyedben nem is engedném
magam operálni. Nem hiszek a doktorokban. Főleg nem az ilyen sebé-
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szekben. Az mind csak vágni akar míndjárt, Lám a Sós is hogy járt velök?
Meddig élt az operáció után? Négy vagy öt hónapig? Pedig milyen nagyra
voltak vele, hogy mílyen nagyszerűen sikerűlt! Pedig milyen híres pro
fesszor operálta. Hogy magyarázta a páternek. hogy milyen egy nehéz
mütét! Csak negyven százalék a siker valószínűsége. No köszönöm. Bíz
tosan az övé is ilyen negyvenszázalékos siker volt. Ha nem operáltatja
magát, talán ma is élne. Mit lehet tudni! Én bizony nem egyeznék bele!
De hát, ahogy gondolod. Hanem idd meg azt a teát, addig jó, ameddig
forró.

István szórakozottan kevergette a teáját.
- Tudod, az ember nem tud elég okos lenni. Én bízom Imrében.

Dehát erre még alhatunk egyet, - helyesebben hármat, - tette hozzá
kényszeredett mosollyal.

- De valamit még kérek tőled. Vasárnap még szeretnék egyet pre
díkální.

A plébános hirtelen eltolta a esés zéjét. ..
- Jaj te, hát ezt ne kívánd. Épen holnapután! Otvened vasárnap, a

korinthusi levél 13. fejezete, a lecke a szeretetröl. Ez az én legkedvesebb
perikópám. Erről minden évben prédikálok. Véletlenül már el is készül
tem. Ha akarod, meg is mutatom a vázlatot. Nem szeretném, ha kárba
veszne. Igazán jó beszéd lesz. És különben is, minek erőltetnéd magad az
operáció előtt. Ha már mindenáron meg akarod magad operáltatni.

István kiitta a teáját és eltolta a csészét. Azután a keze lehanyatlott
és tehetetlenül csüngött le a szék mellett,

- Szerettem volna - mondta nagyon halkan. -- Szerettem volna
még egyszer. Még egyszer szólni az emberekhez. Utoljára.

A plébános megragadta a lecsüngő kezet.
- Drágám, hogyha így fogod fel, hát akkor persze, hogy te fogsz

beszélni. Bocsáss meg nekem, vén szamárnak a buta önzésemért.
- Szerettem volna - ismételte István. szinte gépiesen.
- Te beszélsz. Ez el van intézve - erősitette a plébános ellent-

mondást nem tűrő hangon. - Meg vagyunk szerzödve. Te, hanem erre
a szerzödésre megiszunk egy pohárkával abból a szomorodníból, amit
olyan nagyon szoktál méltányolní. - Felállt, indult az ajtó felé.

István is felállt. - Nem, köszönöm. Most megyek.
A plébános viharosan megölelte. - Hát akkor Isten áldjon. Vasár

nap mindenesetre szokás szerint nálunk ebédelsz.
Kikísérte egészen az utcára.

VI.

Otthon bevett egyaltatót, - ó, hogy megvetette azelőtt ezt a szo
kást! - de most néhány hete a fájdalom erre is rákényszerítette. Aludní
akart, nem gondolkozni, pihenni. Holnap szombat. az utolsó - ez legyen
a prédíkácíóél

Kilenc óra lett, mire nekiült a munkának.
Elővette az első korintusi levél 13. fejezetét. Hát persze, hogy hol-
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nap csak erről lehet beszélni. "Testvérek, szóljak bár az emberek vagy az
angyalok nyelvén . . ."

- Hát nem szólunk többet az emberek nyelvén - gondolta. - Most
már csak az van hátra, hogy az angyalokén szóljunk, - A könyv kicsú
szott a kezéből. - Vajjon mílyen nyelven beszélnek az angyalok? - "Ha
szeretetem nincs, semmi sem vagyok." Talán a szerétet az angyalok
nyelve? De hát mi a szeretet? .Osszem el bár egész vagyonomat a szegé
nyek táplálására, és adjam bár át testemet úgy, hogyelégjek ..." Ha ez
sem elég, ha még ez sem a szeretet, akkor mi az a titokzatos szeretet? De
hiszen az Apostol megmondja: a szetetet türelmes, nyájas, nem féltékeny,
nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gondol rosszra, mindent el
túr, mident elhisz, mindent remél, mindent elvisel ...

"Mindent remél, mindent elvisel" - azon kapta magát, hogy gépie
sen ismétli ezeket a szavakat. Voltaképen már nem is gondolt oda, nem
gondolt semmire, csak valami ünnepélyes hangulatot érzett. MozdulatJ.a...
nul ült oa könyv előtt és keze a ceruzával öntudatlanul firkálgatott a
papirlapon, Most odaesett a szeme és meglepetve látta, hogy mit írt.
A lapon szabálytalan sorokban ez állt, vagy tízszer egymásután: 40% ...
40% ... 40% ...

Iqen, az operáció! Negyven százalék valószínűség! Szép szám. Negy
ven százalék élet. És hatvan százalék halál. Negyven fehér golyó és hat
van fekete golyó. Egy kéz belenyúl a letakart kosárba, és húz. Bele az
ismeretlenbe, a titokba, a sorsba. A golyók mozdulatlanul várják a véq
zetes Kezet. Fehér vagy fekete! - negyven fehér, hatvan fekete! Ohó,
csakhogy ez a Kéz az Isten keze! A Szerétet keze. És a szetetet min
dent remél, mindent elvisel.

Megrázta magát. Ki akarta ragadni magát ebből a féléber elmélázás-
ból. Dolgozni kell!

Igen, az ötvenedvasárnapi lecke! Míska kedves períkopája. Fájt e'gy
kicsit tegnap, hogy nem akarta rögtön átengedni a beszédet. Már elké
szűlt, nem szeretné, ha kárbaveszne a munkájal És nem vette észre, hogy
neki mit jelent ez a beszéd. Milyen kícsínyesséq! Milyen szeretetlenség!
nA szetetet nem keresi a magáét!" Nem bizony! De a .szetete: nem gon
dol rosszat" - folytatta önkénytelenűl. Ne' legyünk igazságtalanok a sze
gény Mískához sem. Míhelyt észrevette, hogy miről van szó, rögtön
engedett. Jó fiú a Mískal Sohasem csalódott benne ... Most is neki kö
szönheti, hogy tisztán lát, - matematikai pontossággal. Ha ő el nem ejti
azt a negyven százalékot, most nem tudná, mi áll előtte voltaképen ...
És ő úgy jött el tőle tegnap, hogy még jóéjszakát sem mondott.

Dehát most már igazán ideje visszatérni a szöveghez: "A szetetet
soha meg nem szűnik, a prófétálásak vég'et érnek, a nyelvek tneqszűnnek,

a tudomány elenyészik . . ." - Igeni, mínden véget ér, meqszűník, elenye
szík . " Hatvan százalékl Milyen bolond az ember! Az egész világot
akarná. Ha azt nem, leqalább egy csomó könyvet, aminek a tábláján ott
a neve. Vagy ha azt sem lehet, egy nagyböjti beszédsorozatot. de nem
kevesebbet ám hét beszédnél! Hatvan százalék! És aztán? - mi marad
utána?

Mí marad utána? Egypár bútor, egypár könyv, egypár ruhadarab.
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Erről különben már g<>ndoskodott. Mikor a háborúban tábori papnak kel
lett bevonulnía, Míska tanácsára megírta véqrendeletét. Senki közeli ro
kona. mindenét akispapokra haqyta.

Most hát tulajdonképen nincs is már semmije. Azaz, hogy valamije
még van. helyesebben lesz: ez a holnapi prédikáció. Lám, mílyen görcsö
sen ragaszkodik hozzá! Majdnem hangosan fölnevetett. Hát ilyen az em
ber! Még az utolsó percben is, míkor már míndent odaadott. még akkor
is talál valamit, amihez ragaszkodni lehet!

Félretette a könyvet, levélpapirt vett elő. Sietve írt - ,,:E:des Mis
kám, köszönöm a tegnap esti jóságodat. És míndent. A vasárnapi prédí
kácíóról Iemondok. Kár volna a te szép beszédedért. amit oly szeretettel
készítettél elő. ölel sírig (és azon túl is) szerető barátod. Pista. - U. i.
A végrendeletet melIékelem. A te rnüved, illő, hogy te légy a végrehaj
tója. Imádkozzál értem."

A levelet maga dobta be a plébánia levélszekrényébe.

VII.
Míska betegnél járt a tanyán és csak dél felé jött haza. Ahogy a le

velet elolvasta, azonnal vette a kalapját és sietett Pistához. Akapusfráter
azzal fogadta. hogy nincs itthon. Elutazott.

- Elutazott? Most? Nem mondta, hová?
- Nem. De alighanem Szegedre mehetett,lnert azt megmondta.

hogy holnap a délutáni gyorssal megjön. Még este bemegy a kórházba.
- Persze. hogy Szegedre ment! - mondta a plébános, inkább ma

gának. Mindig odajár gyónni. a szemínáríumba, a Kolos páterhoz. No,
Isten áldja. kedves testvér!

VIII.
István vasárnap este fél hat után érkezett meg. Le sem tette a kalap

ját. kabátját. a szekrényhez ment, a kezében levő kis táskába belegyörmö
szölreqypár darab Iehérneműt. Aztám megállt az éjjeli szekrény előtt és
sorban egymásután kezébe vette az ott heverő könyveket. A kis latin Új
szövetséget betette a táskába, a breviárium mellé, aztán bezárta a táskát.
Egy percig állt, aztán elmosolyodott és újra kinyitotta a táskát. Beletette
még a kis Shakespeare-kötetet is.

Amint a kapun kilépett. szembejött vele Peti, 'egyik legkedvesebb
diákja és mínistránsa. Rögtön csatlakozott hozzá és kivette kezéből a
táskát.

A qyerek az egész úton csacsogott. De most az egyszer alig értette
mit beszél: illetőleg csak úgy hallgatta a kedves qyerekhanqot, mint nyá
ron az ablak alatt a hajnali madárcsicsergést.

A kórházkert kapujában elbcsúzott tőle. Aztán kivette a táskaból a
Shakespeare-kötetet és odaadta neki.

- Ne, tedd el, neked adom. Majd ha nagy leszel, nagyon fogod sze
retni. Na, Isten áldjon meg. Légy jó és okos. - És homlokon csókolta.

Egy darabig nézett a gyerek után. aztán sarkon fordult. - A többi
néma csend., - skandálta mosolyogva.

A Nagytemplom órája hatot ütött. míkor benyitott a kórház kapuján.
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SZEMLE

HOGYAN NÉZ l ÁZS lA A KERESZTÉNY SÉGET?

A kereszténység története - mondja
a mai író - a kereszténység elárulta
tásának a története. És szerínte ez az
árulás az oka, korunk kimondhatatlan
szenvedéseínek. Aggódó hangokat hal
lunk innen-onnan: a vallásnak nincs
elég hatalma ahhoz. hogy az embert
megfékezze. Már hindu. buddhista.
iszlám ..míssziök" is létesülnek Európá
ban . " Elízetlenedett volna a föld
sója? Kialvóban volna a világ vilá;
gossága? Az önmagunkkal való szembe
nézés komoly perceiben különösen fon
tos a számunkra, hogy él keleti vallá
sok mínt vélekednek Nyugat keresz
tény hitéről.

Ezeket él kérdéseket veti fel Thomas
Ohm O. S. B.• a míssztöstudomány ta
nára a würzburgi egyetemen. ..Ázsia
kritikája a nyugati kereszténységről"

círnű könyvében. Munkájának - mely
ben Keletitélkezik Nyugat felett 
hármas célja van: 1. vázolni. hogy mit
jelent a keleti ember számára a nyu
gati keresztényséqqel való találkozás.
2. meghúzni a határvonalat a közt, ami
a kereszténységben csak európaiság s
ami valóban magához a kereszténység
legbelsőbb lényegéhez tartozik. 3. meg
állapítani, hogy miben marasztalhatja el
Ázsia a nyuqatí kereszténységet.

Ha számbavesszük Ázsia vallási és
néprajzi differenciáltságát. a keleti em
ber pszichikai és vallási különbözösé
qeít, s ha emellett az indiai kultúrterü
let rendkivüli tarkaságára gondolunk.
nyílvánvalóvá lesz. hogy meqnyilatko
zásaíkat és azok értékét igen nehéz kö
zös nevezőre hoznunk. Magában a
buddhizmusban is két egymással telje
sen ellentétes felfogás uralkodik. Sok
féle álláspont és szempont merülhet fel;
ezzel SZámolnunk kell. Azonban a
..nyugati kereszténység" fogalma, sem
egységes; egyformán tényezői egyfelől

katolicizmus és protestáns irányok.
másfelől élő hit és holt konvencíona-
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lizmus, Ezek természetszerűen nehézsé
get jelentenek.

A szerző a hosszabb-rövidebb szen
tenciákat, szólás-mondásokat, nézete
ket. melyeket négy nagyszabású távol
keleti útja alkalmával személyesen
jegyzett fel, vagy irodalmi tanulmányai
során gyűjtött. több fejezetbe sorolja.
. Eredményeit a következőkben össze
gezi: 1. A Nyugatnak elsősorban civi
lizációja vo1t nagy hatással Ázsia né
peire s ez a hatás a kereszténységet is
a haladás és a siker aureolájával vette
körül. Most már nagy általánosságban
ennek a reakcióját kell észlel nünk. Az
európai civilizáció krtzise az ázsiaiak
nak is szemébe ötlött. Európa önma
gában meghasonló keresztényséqe 
sajnos - szavahihetőségéből -is sokat
vesztett. Saját kultúrájuk és vallásuk
élményei. az őseredetire való vissza
visszaeszmélés már magában véve is
elfogulttá teszi őket a keresztény pré
dikációval szemben. mert nehezen tesz
nek különbséqet aközt. ami csak euró
pai köntös. meg aközt. ami a keresz
ténységben nép- és ídöfelettí. 2. Ellen
vetéseik és arqumentumaík, melyeket a
kereszténységgel szemben felhoznak.
alig különböznek azoktól. melyek él

keresztényt Európában is érik a hitet
lenjei és hitehagyottjai részéről. 3. Kö
vetkező megállapitása igen jelentős:

Krisztus és az ő' Evangéliuma általá
ban Ázsia mínden nagy vallása köré
ben tiszteletet és csodálatot ébreszt.
Maga a szerzö látta Indiában igen sok
kézben a Bibllát és Kernpíst, sőt Krisz
tus-képeket is hindu templomokban.
Dr. Sen (a bráhrnoszomáds elnöke él

gangesmenti Patnában) ezt mondta a
szerzönek: .Krtsztust mindnyájan a
sztvünkbe zártuk. Nem is hiszi. hogy
Krísztus alakja milyen rnély hatással
van ránk." Egy vezető buddhista igy
beszélt: "Krisztust a buddhisták úgy
tekintik. mint az istennek emberi alak
ban való megjelenését. Ö egy Buddha



és mint ilyen, lényegében nem külön
bözík Sákjarnunítól." Ugyanilyen ha
tással van az ázsiai emberre míndenki,
akinek az életében Krisztus valóban
alakító erőként szerepel. Eqy pedaqö
gus-gyülésen igy beszélt egy tanitó:
..Közületek sokan keresztények. S ha
ti mindnyájan igazán úgy élné tek, aho
gyan Krísztus élt, holnapra egész India
lábatok előtt heverne. Addig azonban
ne prédikáljátok Krisztust, amig nem
Krisztus szerint éltek." - Ezeket az
adatokat meggondolva látnunk kell,
hogy a keleti keresztény missziónak 
az erősen európai arculat mellett - a

legnagyobb akadálya az, hogy a ke
resztények nem igazán keresztények.

Az ázsiai vallások természetes-etikai
értékeiknél fogva áldásos és terméke
nyítő hatással lesznek a keresztény
ségre, ha egyszer találkoznak vele.
Hüqel szerint sehol sincsenek a keresz
ténységnek oly biztató kilátásai, mint
Indiában, de abban az Indiában, amely
rátalált önmagára és megtaláIta erejét.
Természetesen sok mindennek kell még
történnie, ami majd meggyőzi a keleti
embert arról, hogy az európai keresz
ténység a kereszténységnek csupán
egyik megnyilvánulási formája.

AZ ORVOSTUDOMÁNY HATALMA AZ EMBER FELETT

A modern tudomány már rég túl van
azon, hogya világot csupán megma
gyarázza: a mai tudomány birtokába
veszi a földet, hogy átalakítsa. De hó
ditása nemcsak a külsö világra terjed
ki, a legújabb orvostudomány az em
beri lélek felett is félelmetes hatalom
mal rendelkezik; a modern aqysebészet,
konvulztvo-terápia [rnesterséqes sokk),
pszichoanalízis és narko-analizis fel
használásával a mai ideqqyóqyászat
olykor szinte már a mágia határát sú
rol]a, és nem minden alap nélkül vető

dik fel a kérdés, hogy vajjon olykor
nem tör-e be illetéktelenül az emberi
személy legbelső szcntélyébe és nem
veszélyezteti-e szabadságát?

Az Esprit francia perszonalista fo
lyóirat márciusi számát teljes egészé
ben a fenti kérdés megvilágitásának
szentelí: hatalmas ankétjéhez közel száz
kiváló ídeqorvos, aqysebész, pszicho
lógus, filozófus és teológus szél hozzá.
Vannak köztük katolikusok, marxisták,
racionalisták és exísztencíalísták, de
többé-kevésbbé mind elfogadják a per
szonalizmus alaptételét. amely szerint
az emberi személy szuverén valösáq,
amelynek szabadságát semmi sem csor
bithatja.

Az ankét első része az orvosokat
szólaitatja meg, akik bevezetnek ben
nünket a mai pszicho-fizikai beavat
kozások nyugtalanító titkaiba. Meg
tudjuk többek közt, hogy a mai orvos-

tudomány bizonyos lelki zavarokat
operálókéssel gyógyít. A lobotomié
nak nevezett agymütét az agyban mes
terséges sérülést hoz létre, és azáltal,
hogy megváltoztatja az agy anatömíá
ját, a beteg személyét alkotó pszichikai
elemek új csoportosulasát hozza létre,
minek következtében sok esetben
meqszünnek a pszichikai zavarok. Az
operáció eredményeként a beteges szo
rongásban szenvedö, vagy önmagára és
másokra nézve veszélyes elmebajos,
vagy elviselhetetlen fájdalmakkal küz
ködö beteg nyugodt, szinte érzéketlen
lesz, fájdalmakat alig érez, viszont 
es itt a probléma - sok esetben el
veszti alkotöképesséqét, nem tudja ma
gát semmire elhatározni, nem érdeklő

dik a közösség iránt és erősen csökken
metafizíkaí és vallásos érzése is. Az
operáció következtében ugyanis, amely
nek lényege az, hogy elvágják az agy
karéj két zónájának közlekedésí útját,
míáltal az érzetek zónájának (a tala
meh'-nek) primítiv produktumaí nem
juthatnak el a magasabbrendű szellemi
funkciókat végző réteqbe, az operált
beteg szellemi és lelki élete degradáló
dik. (Újabban kísérleteztek kevésbbé
radikális megoldással is és a talamo
frontális rostoknak csak egy részét
vágták el.)

A lohotorníánál nem kevésbbé meg
döbbentő és éppen olyan megmagya
rázhatatlan az úgynevezett konoulzio-
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terápia hatása, amely lelki zavarokat
hatalmas fejbekólintással gyógyít. Lé
nyege az, hogy' elektrosokket provokál,
illetőleg különbözö kémiai és biológiai
anyagok [inzulin, éther, kardiazol.
brómkészitmények. maláría) befecsken
dezésével mesterséqes epileptikus ro
hamot idéz elő. A gyógymód azon
a feltevésen alapszik, hogy a pszihőzis

és az epilepszia között nincs 'semmi
összefüggés, ezért ez utóbbi pszihikai
zavaroknál veszélytelenül alkalmaz
ható. A gyógymód hivei arra hívat
koznak, hogya mesterséges sokk köz
vetlenül csak a vegetatív szférákra hat,
és - megmagyarázhatatlan módon 
csak közvetve befolyásolja a pszichét,
ezért kevésbbé veszélyes, mint a lobo
tomia; szkizofréniás esetekben, rnelankó
liánál és beteges szoronqás állapotában
pedig sokszor jó eredménnyel jár. Más
orvosok megfigyelése szerint viszont a
konvulzio-terápia után nem egy beteq
nél valóban epileptikus rohamok mu
tatkeznak. amelyek a lelki és szellemi
életben is nyomokat hagynak. Az is
előfordult, hogy 20---30 elektrosokkal
hiába kínozták a beteget, állapota nem
javult, sőt rosszabbodott, viszont egé
szen egyszerű és tapintatos pszichikai
kúra 'utólag meghozta a várt ered
ményt. Míndezekböl az tűnik ki, hogy
az orvostudomány e téren még a sötét
ben tapogatózik és a nem kellő morá
lis és tudományos felkészültségű orvos
számára 'veszélyes alkalmat nyujt az
élő emberen való kísérletezésre,
Ebből a szempontból nem éppen

megnyugtató a narko-eruiiizis sem,
amely egyébként a pszichoanalízis rneq
gyorsítására szolqál. Lényege az, hogy
ha a beteg nem képes gátlását legyőzni

és az orvossal bizonyos dolgokat kö
zölní, különbözö barbitursav-származé
kokkal - főleg étherrel vagy penthe
tallal narkotizálják a pácienst,
vagyis a nevezett szerekkel a tudat el
lenőrzését gyengítve elősegítik, hogy
titkait feltárja az orvos előtt. Terrné
szetescn ez az eljárás csakis a beteg
előzetes beleegyezésével alkalmazható.
A pszlchoanalízíst egyébként nem rnin
dig könnyíti meg, mert részben egyes
erősakaratú emberek még narkotizált
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állapotban sem mondják el azt, amit el
akarnak hallgatni, részben még anar,·
kotikum sem hozza mindig a tudat fel
sztnére azt, ami az orvost érdekelne,
ezért a beteg "vallomását" nagy krití
kával kell fogadni. Az ankét olyan ese
tekről is említést tesz, amikor a beteg
a pentothal hatása alatt nemcsak az
orvossal, hanem környezetével is közlí
titkait, később másoktól tudja meg azt,
amit az orvos segitségével önmagának
kellett volna felfedeznie; az eredmény
az, hogy megretten, visszautasítja azt,
amit legintimebb lényét illetőleg mások
közölnek vele, bizalmatlan lesz és ma
gába zárkozik, tehát a rosszul sikerült
narko-analízis esetleg a hosszú és fá
radságos pszichoanalízis addigi ered-
ményeit is felborít]a. '

Az ankét hozzászólásainak jelenté
keny része a pszichoanalízis joqossáqá
nak feltételeit tárgyalja, sokszor eqé
szen új megvilágitásban. Először a vá
dakat sorakoztatja fel: a marxisták az-.
zal vádolják a freudizmus t, hogy az
nem más, mint az ösztönök mitolóqiája,
amely különböző .Jccmplexumokat'
realitásként kezel, szemére hányják,
hogy kisajátítja az emberi cselekvés
minden területet: pedagógiát, politikai,
szocíálís szervezést, történelem-rnaqya
rázatot, hogya kérdések mitológiai és
individualista magyarázatát adja és el
sikkasztja a valódi problémákat. Hanq
súlyezzák a .pszíchoanalízts osztályjel
leqét, a kibúvás és misztífikáció egyik
technikáját látják benne, amely a ka
pitalista kizsákmányolás szolqálatában
áll.

Hevesen támadják az exisztencialis
ták is, amiért érzelmi behatás segítsé
gével kész kereteket szuqqerál a beteg
nek és a tudomány presztizsével lernon
datja önrendelkezési jogáról. Szeríntük
még az elmebeteget sem szabad pszi
chikai kezelés alá venni, mert az sérti
őt szabadságában! A katolikusok a
legtöbb ponton egyetértenek a rnarxis
tákkal; ők elsősorban azt kifoqá
solják. hogya pszichoanalízis ve
szélyeztetí a belső élet intimségét, de
az orvosi indiszkréciónál is veszélye
sebb az, hogya freudizmus sokszor
visszaélve a beteg gyengeségével (ame-



Iyet nem egyszer maga provokál). szét
rombolja erkölcsi fegyverzetét és egész
pszichéjét alacsonyabb sztnvonalra
süllyeszti. Minthogy a pszichoanalízis
nemcsak technika, hanem világnézet is.
az orvos akarva-nemakarva ezt a vi
lágnézetet is szuggerálja a betegnek.

A pszichoanalitikusok természetesen
védekeznek. A freudizmus perszónalista
irányzatát képviselö orvosok közül
Beruch, a charentoni elmegyógyintézet
föorvosa azt rnondja, hogy az ideg
gyógyásznak el kell kerülnie minden
lelki erőszakot és lndíszkréciót. Sze
rínte Freud is elítélt minden aqresszi
vitást és azt tanította, hogy az orvos
a pácienssal akarata ellen nem mondat
hat és nem tétethet semmit, világnéze
tét semmi esetre sem szabad rákény
szerítenie és legfőbb törekvése az le
gyen, hogya beteg visszanyerje sza
badságát, amellyel pszichíkai zavarai
miatt addig nem tudott élni és felsza
baduljon az orvos gyámsága alól. V é
gül hangsúlyozza, hogya freudizmus
személyes kapcsolat legyen két ember
között, nem pedig lélektelen technika.
Egy másik hozzászóló szerint a pszi
choanalitikusnak arra kell szorítkoz
nia, hogy a beteggel együtt átélje an
nak életét és elkisérje öt lelki kaland
jában mint világosabban látó utitárs.

Greett orvos-regényíró helyesen jegy
zi meg. hogy a pszichoanalízis nem
tűri meg a középszerüséqet, ő is hang
súlyozza, hogy az orvosnak a háttérbe
kell vonulnia és az inicíatívát át kell
enqednre a betegnek. illetve segíteni
kell öt abban, hogy saját íníciatívájára
cselekedjék. Egyébként megvédi az or
vosokat az indiszkréció és szadizmus
vádja ellen: nem annyira ök kénysze
ritik ki a beteqhöl a vallomást. mínt
inkább a legtöbb mai ember kész öröm
mel közlí titkát a pszichoanalitikussaJ.
Az egyik hozzászóló szerint a mai élet
tempó rnellett az emberek nem érnek
rá. hogy Ielkükkel törődjenek, ezért
boldogok, ha a freudista orvossal belső

dolgaikról beszélhetnek. Innen a pszi
choanalizis nagy divatja Amerikában.

Char/es Baudouin svájci pszihíáter,
aki Freud médszerét Jungéval kombi
nálta, a legtisztábban képviseli a per-

szonalísta álláspontot. A. orvostól ma
gas erkölcsi sztnvonalat követel, a he
lyes értékskála tiszteletét. nehogy a
betegben az alacsonyabbrendű meg
mentésére feláldozza a maqasabbren
dűt. Az orvostól teljes önzetlenséget.
uralkodóhajlama legyőzését kívánja,
föleq abban a kritikus pillanatban. amir
kor a beteg régi azonosításaival fel
hagyva. hajlamos átvenni az orvos ál
tal szuggerált képet.

Sok freudista orvos egyébként meg
lehetős kiábrándultan nyilatkozik az
emberi lélek állítólagos "intím zónájá
ról" és az emberi személyről. amely
"szent és sérthetetlen". Van, aki cini
kusan bevallja. hogy soha sem találko
zott vele és ha van is ilyen, a legtöbb
ember nem él veJe. Juliette Boutonnier
szerint a legtöbb ember nem a szemé
lyiséqét, hanem az álarcát félti a pszi
choanalízlstöl. Egyébként megkülön
böztet olyan titkot. amely beteges és
amelynek semmi köze a metafizikai ér
telemben vett titokhoz. Elítéli a "lelki
erőszaktól" való beteges félelmet. Sze-

, rinte az ember nem azért él, hogy ön
magába zárkózzék, hanem hogy sugá
rozzék, hogy más emberekkel normális
kapcsolatba lépjen. A legtöbb ember
azért fordul pszichoanalítikushoz, mert
nem tud másokkal ilyen kapcsolatba
lépni. Tehát az orvos szociálís szem
pontból is hasznos munkát végez.

A hozzászólók többsége óva int at
tól. hogy az ideggyógyász az embert
szociális funkcióival azonosítja. Mebille
attól fél, hogy a modern pszichikai be
'avatkozások a társadalom nagyobb ké
nyelmére túlsáqosan is "megszelídítik"
az embert. Míöta a világ áll, az ember
szabadságát mindig fenyegette valami,
ma azonban a veszély nagyobb. mint
valaha, mert a modern ember kénye
lemszeretetböl, a veszélytől és kocká
zartól való irtózásában önként lemond
szabadságáról és leteszi azt a specialis
ták kezébe. Ma már ott tartunk - fő
leg Amerikában -, hogy ha valakinek
a legkisebb problémája van, ahelyett,
hogy maga döntene. felhívja telefonon
a pszichoanalítíkust. Nem az orvos éj
vissza hatalmával, hanem az ember
mond le szabadságáról, mert aszkézis
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és egyem eröfeszítés nélkül, tiszán
csak a technika segítségével akarna
uralkodní a víláqon. Nem kellene a
modern pszíchoterápiátöl félnünk. ha
az ember lelke erősebb volna. Ezért
legelső feladat az embert erősíteni. A
Szeritlélek adományai közül talán leg
inkább az Erö adománya hiányzik a
mai emberböl.

Ez a pont az, ahol a vitába belekap
csolódik a fílozöfía és teolóqia is.
Beieneert főleg abban látja a veszélyt.
hogy míg azelőtt a pszíchíkaí beavat
kozás vallási keretek között történt és
magas moralitású személyek vallásos
szellemben gyakorol ták. ma sokak sz-e
mében pusz-ta technikává süllyedt. Ez
a technika nagyon fejlett, sokkal fej
lettebb. mint a mai ember lelki felké
sz-ültsége. A modern emberek közül
igen sokan azt hisz-ik. hogya lelki kon
fliktusok tudományos úton megoldha
tók: a különbözö "komplexek" kiope
rálhatók, mint valami daganat. A mai
ember is vágyik üdvözülés után. de ezt
az üdvözülést a technikától várja. Ha
az ember különbözö pszichikai techni
kák nagy térhóditását látja. meg kell
döbbennie atól, hogya mai ember mí
lyen könnyen gyúrható anyag a külön
bözö technikusok kezében. A mai tel
jes deperszonalizációban a technika
könnyen visszaélhet hatalmával, külö
nösen ha felhasználja az embernek az
üdvösség utáni váqyát,

A mai pszichoterápia nem egy ve
szélyt rejt ugyan magában, mégsem
teljes egészében elvetendö. Beírnaert
a tya filozófiai és teológiai síkon tisz
táz-za. míben állhat és mennyiben jogos
ez- a beavatkoz-ás. Mindenekelőtt

mondja - meg kell különböztetnünk
az ember spirituális hivatását és pszi
chikai sorsát. A kettő nem ugyanaz.
Az- orvostudomány csak az emberi
psz-ichére akar hatni. Ez önmagában
véve nem elítélendő, sőt sokszor jogos.
mert a természetfölötti hívatás betöltését
előseqítí, ha az ember egészséges pszi
chikai felkészültséggel rendelkezik. A
vallási élet szempontjából nem közöm
bös, hogya lelki életet valamiféle pszi
chikai rendellenesség nem tériti-e el
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spirituális céljától és nem állítja-e a
neuróz-is szolqálatába. A psz-ichiáter
beavatkozása Beirnaert szerint csak ak
kor jogosult, ha nem akar a páciensre
kivülről ráerőszakolni valamiféle, sze
mélyétöl idegen sorsot. hanem azáltal,
hogy pszihikai funkcióit normálissá
teszi, elősegíti hogy mennél tuda
tosabban élje természetfölötti hiva
tását. A helyesen értelmezett pszicho
analízis a konfliktusokat nem a spi
rituális zónából akarja kiküszöbölni 
mert hisz-en az- emberi személy drá
mája olyan mélyséqekben játszik.
ahová a pszícholóqia el sem ér
het -, csupán a psz-ichikai zóna ama
konfliktusait szüntetí meg. amelyek az
ember felsöbb hivatásának gyakorlását
akadályezzak.

Daniélou atya. a kiváló teológus még
mélyebben világit rá a kérdés lénye
gére. Az- ember lelki életében három
szférát különböztet meg: a pszichét, a
núszt és a pneumét, A psz-iché a kép
zetek. érzelmek. hangulatok világa.
amely szoros kapcsolatban van a bio
lógiai élettel. A nusz az- emberi lélek
szellemi szférája, amely fölötte áll a
természetnek és az összes szellerneknek.
a személy birodalma ez, melyet a sza
badság és teremtő erő jellemez. A spi
rituális lény világa, aki Istennel foly
tat párbeszédet: ez a szféra sérthetet
len, oda Istenen kivül senki be nem ha
tolhat, sőt az ember szabadságát még
Isten is különös tapintattal kezeli. A
pneuma még a núsznál is magasabb: a
Szeritlélek hatásának szférája.

Az emberi lélek magasabb rétegeibe
nem hatolhat semmiféle pszichikai tech
nika, mert megtorpan a núsz küszöbén.
Legfeljebb a pszichéiq hatol. A psziché
megváltoztatása pedig nem érinti az
ember szabadságát, rnert az- független
a lélektani adottságoktól. Megtérésekkor
gyakran azt látjuk - mondja Daniélou,
- hogy a psziché, legalább is eleinte
változatlan és mégis minden meqválto
zott. A pszichózis terére 'alkalmazva
ezt a téteitt azt mondja, hogy még az
elmebetegség sem csorbíthatja a sze
mély szuverénítását, az őrültet szemé
lyes életének gyakorlásában azonban
gátolja a betegség. F. K.



KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
A tékozló fiúról szóló példabeszéd újszerű és tetszetős értelmezéseből

indul ki Francesco Olgiati abban' a hosszú és alapos értekezésében, ame
lyet a francia katolikusok körében sarjadt "keresztény humanizmus" bírá
latául dolgo.zott ki. Ez az irány ugyanis a példabeszéd jelentését a megtéró
bűnös egyéni sík járól ki akarja terjeszteni az egész emberiség történetére,
ami - mint látni fog'juk - érdekes és következményekkel terhes kisér
let. Míndenesetre sajnáljuk, hogy Olgíati nem nevezi meg a szóbanforgó
francia katolikus g.ondolkodókat, sőt még azoknak a műveknek szerzőít

sem, amelyekból idéz. Alkalmasint a személyeskedésnek még a látszatát
is kerülni kívánja ezzel. Mi ezt persze ebben az esetben is fogyatékosság
nak érezzük, Iejteqetéseí azonban igy is széles érdeklődésre tarthatnak
számot.

A "kereszteny humanizmus", amelyhez nyilván Jacques Maritain
világhírű munkája, a "Humanisme intégral" adta a suqalmazást, a maga
új és változott fogalmazásában "az életszentség új stílusát" kívánja fel
adatul elébünk tűzni. Ez a .mouveau style de saíntété" - mint az Olgiati
értekezését közlő Vita e Pensieio szerkesztöséqe egy külön bevezetés
ben összefoglalja - az ember felmaqasztalását hozza magával. A szent
ugyanis e humanisták szerínt a "teljes ember'La "sikerült ember", a ,.töké
letes 'ember". "Mi - úgymond - előbb emberek akarunk lenni, míelőtt

szeritekké lennénk, hogy így a természetfölöttinek építményét egy szilárd
természeti alapra rakjuk. Azt is akarjuk, hogy a természetfölöttí, bár
átjárja mínden természetes tevékenységünket, ne ig'ényelje' azoknak he
lyettesítését. A szentséget tehát úgy határozhatjuk meg, mint a lényünket
alkotó összes értékek visszafordítását Istenhez." Még világosabban ki
fejtve: "A tegnap szenejei főleg arra tanítottak bennünket, hogy míként
szabadulhatunk a teremtett dolgoktól. A holnap szeritjei visz.ont azt fog
Ják kiváltképpen megmutatni, hogy míként használhatjuk fel a teremtett
dolgokat -- immár nem arra, hogy rabszolgáik legyünk, hanem - arra,
hogy Istent meqtestesitsék az életben. A holnap szentjei többek lesznek.
mínt vezeklők: ők lesznek a teremtés királyai. Minthogy az aszkétíkus
élet csupán eszköz és nem cél, míndeddíq azt bizonyították be, hogy az
embernek uralkodnia kell ösztönei fölött a kegyelem segítségével. Most
azt kell majd feltárni, sokkal inkább, mint a multban, hogy az ember a
keqyelem seqítséqével míként használhatja fel és míként tartozik is fel
használni összes energiáit, amelyekkel rendelkezik, Isten dicsőítésére, s
míként kelti fel minden emberi öröm a váqyakozást az isteni .öröm után."
Nem szabad tehát túlságosan bíbelödní a "megromlott természettel", a
"világ meqvetésével", a "szenvedés' szeretetével", szóval míndazzal, ami
az élet tagadásának látszik. "Sokszor, nagyon sokszor elismételték ne
künk, hogy a kötelesség az, amí ellenemond a természetnek. Mértékte
Ienül hangsúlyozták a keresztény erkölcs negatív oldalát. Csupa tila
lom, csupa lemondás, csupa elszakadás, csupa fájdalom a siralomnak eb
ben a völgyében, amelyre végt€'lenségig' ráfekszik a nagypénteki éjszaka
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és a gyászos kereszt, amelyről hiányzik Krísztus. Már pedig a szentség
nem érhető el a félelemben és a szolgai rettegésben. A sze[ltség feltétele
egész életünk szabad kifejlődése legmagasabb megnyilatkozási Iormájá
ban. A szentség szerétet és öröm. A szentség letörhetetlen bátorság. ha
tártalan nagylelkűség, amely könyörtelenül feláldoz míndent, ami lassí
taná futását és lendületét a cél felé."

Ezek tehát a francia katolikus gondolkodók egy csoportja által kép
viselt "keresztény humanizmus" sarkalatos tételei, amelyeknek éríntke
zését a mai Franciaországban kiterebélyesedett exisztencialista bölcselet
tel lehetetlen észre nem vennünk. Annál természetesebbnek találhatjuk azt
is, hogy a hagyományos katolikus gondolkodás nyomban és élesen szem
beforduit az új áramlattal. A viták azonban csak fokozhatták annak szel
lemi vonzását. Vannak már szószólóí más tájakon. köztük Olaszorszáq
ban is. Mutatja, hogy ülgiati értekezése eredetileg a mílanóí Szent Szív
egyetem által Rómában rendezett "Settimana della Spiritualíta" kerete
ben előadásként hangzott el.

Most azonban térjünk VíSSiZa a példabeszédre.

Azt mondják a "keresztény humanisták", hogy a tékozló fiú, aki
szemérmetlenül kíkövetelí atyjától az otthoni javak reá tekintő hányadát,
történeti síkon a humanízmusra és a reneszápszra utal, vagyis azokra a
SZázadokra, amíkor sokan igénye1ték ki, mint örökségüket, azokat az em
beri értékeket, amelyek addig a természetfölötti értékekkel együtt mene
déket és fedelet találtak az atyai házban. S elmentek velük messzí or
szágokba és szeztepazarolták készletüket. míg végül is arra kényszerül
tek, hogyasertéseknek szánt makkon éhezzenek. Az ember, aki elfor
dult Istentől és Egyházától, lejtőre jutott. Maga Sartre például, aki
az exísztencíalizmus védelmében írt könyvénlek ezt a cimet adta: "Az
exíszrencíalízmus -- humanizmus", irodalmi alkotásaival azt a gyanut
keltí, hogy bölcseleti rendszere tisztátalan állatoknak való. Ám üt a tőr-

. téneti óra - hangzik tovább az új értelmezés -, amikor a tékozló fiú
magába száll, amikor a lázongó emberiség megérzi szükségét, hogy visz
szatérjen az Atyához és elmondja: ,,~tyám. vétkeztem az ég és Te elle
ned, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, bánjál velem úgy,
mint cselédeiddel." Az Atya azonban, aki tárt karokkal várja, elébe siet,
jobbról-balról megcsókolja és átöleli. Az emberiséget is, ha ismét vallá
sos vagy keresztény vagy "inrtegrális" lett - hívjuk, ahogy akarjuk -,
pompás lakoma várja, tánccalés zenével.

Semmi kétség - állapítja meg ülgiati -. ez a beállítás épp annyíra
megejtő, mint magának a "keresztény humanízmusnak" megfogalmazása,
csak az a kérdés, hogy kiállja-e a kritikát?

A bírálónak persze nehéz a helyzete, mert könnyen kerülhet abba
a látszatba, hogy ő, az "óhitű" a példabeszéd Idősebb fivére, aki haraq
gal telten ront oda az ünnepi asztalhoz s akit a jó atya megfedd azokkal
az emlékezetes szavakkal. amelyek könnyet Iakasztanak mínden idők

megtértjeínek szemében: "Fiacskám. te minidig velem vagy s ami az enyém,
mínden a tiéd. De ünnepet kell ülni és örvendezni kell, mert ez a test-
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véred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott." Azok közül
tehát, akik fel tudják mérni a természetfölöttit és a kegyelmet. vajjon ki
merné hasonló panasz megismétlésére késztetni az isteni és atyai Szivet?
Nem az következik-e ebbül, hogy friss és megújhodott erövel lássunk a
munkához, mozditsuk elö ..az emberi természet tökéletes kifejlődését",

a "teljes emberré levés" akaratát, lássunk hozzá ahhoz, hogy századunk
új igehirdetése a ..keresztény humanizmus" alapján folyjék? Hiszen. ahogy
kérdezik is, ki ne Ismerne fel a kereszténységben ..az ember számára tö
kéletes törvényt", amely rendbe foglalja és kielégíti a leqnemesebb törek
véseket? A ..keresztény humanízmusban" vajjon nem ..életünk végső célja
és létezésünk legfőbb oka" nyer-e kifejezést? ..Csakis azok - hangzik
a ..keresztény humanisták" felől -, akik készek elállní a léttől és a cse
lekvéstől. csakis azok mondhatnának le az ilyen belső célzottság meg
valósításáról. amely ha külön-külön mindegyikünkben és az egymást kö
vető civílizációk törvényei szerínt a konkrét megjelenés végtelenül sok
féle változatára vezethet is, a maga nagy színtézísével mégis fölébe ke
rekedik míndezeknek az egyedi sajátossáqoknak."

Ám akármilyen szép és varázsos is ez a r t keresztény humanizmus",
Olgiati attól tart, hogy hirdetői tévedésben leledzenek és másokat is
meqtéoesztenek,

* * *

Az új irányzat, amikor UJ arculatot kíván adni a kereszténységnek,
eltér az Evangéliumtól és nem míndenben összhangzatos a szentséq és a
keresztény tanítás történetével. Ez az első benyomásunk a ..keresztény
humanizmusról" - mondja Olgiati s mindjárt felsorakoztatja érveit is.

Jézus nem azt tanította, hogy ..ha v,a1aki követni akar, bontsa ki
személyíséqét" , hanem ellenkezően: "Ha valaki utánam akar jönni, ta
gadja meg önmagát, vegye! magára minden nap keresztjét és kövessen
engem." Szüz Máriának sem az angyali üdvöcléskor, sem míkor meg
látogatta Erzsébetet, sem életéneki egyéb fontos a1kalmain: Betlehemtől a
Kálváriáig, sohasem villant meg agyában az az ajánlás, hogy fejlessze ki
emberi energiáit, akár a kegyelem segítségével is, hanem míndössze Isten
szolgálóleánya akart lenni, készen mínden pillanatban a nagyletlkü és hősi

..úgy legyed'-re. És bizonyos, hogy a világba szétszóródó apostolok sem
fordultak a zsidókhoz és a pogányokhoz valami olyan programmal. ame
lyet a sztoícízmus is helyeselhetett volna. Nem arra szólították fel öket.
hogy fokozzák magasra személyes tevékenységüket, amihez a kereszt
eszközül szolgál. A szentek sem ezen az úton jártak, mert ha a szentség
ki is fejlesztette bennük a személyíséqet, ez egészen más csirának követ
kezménye és gyümölcse volt.

Az érdemi állásfoglalás kulcsát azonban 01giati mégsem oa most elő

adottakban kivánja megragadni, mert hiszen a ..keresztény humanisták"
nyilván azt feJ1elnék, hogy egyetlen katolikus hívőnek sem jut eszébe az
Evangélium helyesbítése. Közűlük sem akar senki fel1ázadni a ..tagadd
meg önmagadat" ellen. Az ő tételük csupán az, hogy számot kell vetni
karunk történeti adottságaival. Ha tehát ma az aktivista és humanista
irányzat annyira eleven, akkor a XX. század keresztényének rá kell mu-

335



tatnia. ,,5 éppen, hogy eleget tehessetek ilyen ig(:nyeiteknek és hajlamo-
toknak, kell Krisztushoz szeqödnötök". S ebbe belefoglalható a "vegyé~

tek magatokra kereszteteket" is.
Éppen ezért Olgiati más módszerrel: az általánosan és közösen el~

fogadott ténymegállapítások területéről veszi szemügyre a kérdést.
Ilyen ténymegállapítás míndenekelött az, hogy éles ellentét van a

modem humanizmus és a kereszténység között, értve a modern humaaíz
must Ú9y, ahogy az történetileg kialakult. Eze humanizmus ugyanis
.iemberkozpcntú"• vagyis nem Istent, hanem az embert helyezi a valóság
centrumába. s még akkor is, ha elméletileg megengedi Istenit, az ember
szolqálását tekinti ennek az "istennek" feladatául. Ez a humanizmus
azután individualista is s ezt a jelleqét akkor sem veszti el, ha az emberi
egyedeket egy közösséqí egyedbe olvasztja be, mert a kis "én" helyébe
csak egy nagyobb és hatalmasabb "én"-t emet S harmadszor ez a hu
manizmus végső célként a föld és nem az ég felé tart. függvényeklént az
emberi erőknek s nem az ísteníeknek, s teszi ezt' a leggyökeresebb natu
ralizmusnak és nem a természetfölöttinek nevében.

A kereszténység ezzel szemben Lsten-kozpcraú és Krisztus-központú
felfogásból indul ki. "Az ember teremtetett" - figyelmeztet Loyolai
Szent Ignác abban az időben, amikor az ember büszkén emeli fel fejét.
"Mid van, amit nem úgy kaptál?" - kérdi Szent Pál. "Mindenek általa
(Krísztus által) végeztettek" és "nélküle semmisem történt, ami történt"
- mondja Szent János. S maga Jézus: "Nélkülem semmitsem tehettek."
A kegyelem így elenqedhetetlen feltétele nemcsak a megigazulásnak, de
az ember-volt kiteljesedésének is. Krisztus központisága tehát, amelyben
feladatunk .Jnstaurare omnia", a katolikus hit talapzata. A keresztényséq
azután nemcsak hangsúlyozza az embernek, amennyiben ember, társas
jelleget, de a "Corpus Mystícum" lényeges tanával a dogma és az élet
felfogás területen, a "charitas" tanával pedig. amely az előbbiből folyik,
az erkölcs és az élet területén annyira vitathatatlanul állitja oda az ember
társadalmísáqát, hogy bár a maximumíq kívánja fokozni a személy töké
letesséqét - azét a személyét, amelyet Krísztus is vállalt és, a termé
szetfölötti és isteni rendbe emelt -, a kiereszténység mindig a leghatáro-
zottabb tagadása marad az individualizmus és egoizmus minden alakjá
nak. Az pedig teljesen nyilvánvaló. hogya kereszténység, míként a Mak
kabeusok anyja, fiainak szemét mindig az égre irányítja. Az emberi és
földi értékeket mindig az isteni és égi értékek függvényei gyanánt ítélteti
meg, mert utóbbiak .a végső célt jelentik s az előbbiek csak e célnak
eszközei.

Egy másik ténymegállapítás, amelyben minden keresztény gondol
kodó egyetért, az emberközpontú humanizmus történeti csődjére vonat
kozik. Olgiati a kudarcok sorozatát részletesen me'g is viláqítja, amiből

itt csak azt a folyamatot említjük, amely az "Obermensch"-től az "Un
termensch't-íq és "a tudomány vallásától" az atombombáig vitt. Míndez
pedig azért, mert ha az ember - Pascal szavaival élve - nem is állat,
ugyanakkor nem is angyal, vagyis az eredeti bűn dogmáját lényeqében
hordja. A modern humanizmus meqfeledkezett arról. hogy más dolog a
saját egyéniség e1fogadtatása, amilyennel az állatok is bírnak, és más
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doiog éi saját személyiség kialakítása. A személynek. vagyis az "értdmes
és szabad lénynek" fogalma öntudatoesáqot és önkormányzatot jelent.
Nem éri be a csupán pszichológiai szabadsággal, hanem erkölcsi szabad
ságot is kíván, ami csak a belső kűzdelemben valósulhat meg. Ahhoz
tehát. hogy az egyén személlyé emelkedjék, le kell mondania rossz ösz
töneiröl és meg kell vívnia míndennapi harcát a szenvedélyek ellen. In
nen az áldozat nélkülözhetetlensége, a kereszt jelentöséqe és a kegyelem
szükséqe. S ez a magyarázata annak, hogy csak Jézus Krisztusban lehe
tünk tökéletes. emberré, ahogy Szent Pál is meghirdette ugyanezekkel a
szavakkal a kolosszaíakhoz intézett levelében.

Ezekután eléggé különös - vélí Olgiati -, hogy amikor a most hal
Jottaknak a következményeit kell levonni, már hiányozhatik a katolikus
egyetértés.

* * *

Hogy a v.keresztény humanisták" félresiklását kimutassa, utal Olgiati
arra, hogy a keresztény embernek mindig és kízárólaq Isten akaratából
kell kiindulnia. A Miatyánk nem a mi személyíséqünk tökéletes kibont
hatását igényli, hanem arra tanít, hogy "legyen meg a te akaratod, mi
képpen a mennyben, azonképpen itt a földön is". A keresztény embernek
el kell mondania Jézussal: "amik tetszettek neki, azokat cselekszem min
dig". Akkor is persze, amikor nem a cselekoésröl, hanem a -szenoedéscöl
van szó. És ha elismételheti is az ember a fájdalmak órájában, hogy
.múljék el tőlem ez a pohár", hozzá kell fűzníe: "Mindazonáltal .ne az
én akaratom, hanem a te akaratod szerint történjék." Isten akaratát
ugyanis nem foghatjuk Iel soha valami szeszélyes önkénynek, amely le
alacsonyitaná énünket. Az atya akarata ez, a jó atyáé, aki szereti gyer
mekeit s azok tökéletesedését kivánja. Az iránta való önkéntes engedel
mességben rejlik tehát "Isten fiainak szabadsáqa", aminek igy semmi
köze sem a buddhista passzivitáshoz. sem a sztoíkus apatiához, sem a
muzulmán fatalizmushoz. Aszemélyiseg szabad kifejlődése ez, függésben
az isteni akarattal. Azzá lenni szabad elhatározásból, amivé lennünk
Jsten akarja. S itt "haszon nélkül való" hivatkoznunk tehetségeinkre és
az emberi értékekre -- írja Olgíati -, mert ha nem elvontan. hanem tör
téneti konkrétségben szemléljük, az emberi értékek az egyes egyének
számára csak akkor és annyiban igazi értékek. ha és amennyiben össz
hangzatosak az isteni akarattal. Amikor az írek századokon át belenyu
godtak. hogy burgonyán tenqödjenek, mert nem taqadták meg hitüket, és
távol kellett maradniok a föískoláktól, nem azt állították ezzel, hogy a
jó gazdasági viszonyok és a tudomány nem emberi értékek, hanem csak
a Szent Ignác által annyira hangsúlyozott közömbösséget tanusították.
Részükröl ez nem passzivitás volt, hanem az aktivizmus legnagyobb foka.
Ahogy a római katakombák vértanui is habozás nélkül feláldozták Krísz
tusért az emberi értékeket és magát az életet is.

V égtelenül hibás' lennie ezt a magatartást az emberi természet és
energiák meqtaqadásának tekinteni. Hiszen ezek teszik - a kegyelem
mel együtt -azokat a "talentumokat", amelyeket a gazda szolgáira bíz
s amelyeket nem szabad földbe rejteni, hanem gyümö1csöztetni kell. Mín-
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denkinek kötelessége a saját talentumainak sokszorozása. ám az Isten
akarata szerint. Ha ez az akarat azt kívánja tőlünk, hogy parasztok vagy
rnunkások legyünk, akkor a legjobbaknak kell lennünk a szakmában; ha
azt, hogy tanulók, vagy tudósok legyünk, akkor a legnagyobb odaadás
sal szolqálnunk a kultúrát; ha azt, hogy művészek, akkor törekednünk
kell a mesterművekre; ha azt, hogy ágyhozkötött betegek, akkor szen
vedeseinket kell meqszentelnűnk. Isten akarata igenis magában foglalja
önmagunk állandó fejlesztését, életfeltételeínk javítását, megfelelően az
emberi személy méltósáqának, de míndez -- jelenti ki Olgiati - csak
következmény és nem elv. Az elv nem más és nem is lehet más, mint
amire Krisztus figyelmeztetett: "Aki meg akarja mentení lelkét, elveszíti
azt, de ,aka elveszti lelkét, mert engem szcret, meg fogja találni azt." Akik
tehát a szentséq új típusát hirdetik, emlékezzenek arra, hogy egyedül
csak önmaguk megtagadásával s a vele eqyüttszenvedéssel lehet Krísztus
nyomában haladni.

* *

Új apostoli feladatok. "közelebb" hozni Krisztust a modern világ
hoz? Valamit azonban nem szabad elfeledni - jegyzi meg Olgiati. Azt,
hogya térítő munka eredményei soha nem álltak arányban az emberi
erőkkel. újból és újból igazolva az Üdvözítő szavait: "Nélkülem sem
mitsem tehettek.'.' Olyanok vagyunk mi Isten terveiben, mint Paganini
hegedűje. A híres művész nyirettyüjén. amikor egyszer Párisban hangver
senyzett, játék közben három húr elszakadt, de a megmaradt egy húrori
is sikerrel fejezte be a darabot. A mi emberi eröínk is letörhetnek. Ami
fontos, csak az, hogy megmaradjunk Krisztus kezében, aki egyedül tölt
heti be a szíveket az Igazság és az Élet zenéjével.

A "ker'esztény humanizmussal" szemben éppen az az aggodalom me
rül fel, hogy legszentebb és minden vitán felülálló szándékai ellenére is
kísértést jelenthet Isten és a keresztrefeszített Krisztus központiságának
ködbe borítására. Kísértést arra, hogy az emberinek isteniülése helyett
az isteninek emberiesülését szorqalmazzuk. Pedig a szózat világos: "Ke
ressétek mindenekelött Isten országát s minden egyéb hozzáadatik nektek."

Maga a Vita e Pensiero szerkesztöséqe is megjegyzi, hogy Olgiati
bíráló fejtegetései és végső állásfoglalása nem keltett egységes vísszhan
got. A "keresztény humanizmus" vitáját tehát korántsem vehetjük
lezártnak.

Mihelics Vid
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NAPLG
NAGY SANDOR HALALARA

A kezdernényezök valódi jelentősé

gét sokszor csak az utókor méltányolja
érdeme szerínt, Így van ez Nagy Sán
dor esetében is: bizonyára csak a jövő

nemzedékek fogják kellően fölmérní. ki
volt ö, mit köszönhet neki a magyar
művészet fejlödése. Történeti szerepe
ebben a mondatban foglalható össze:
ö vezette ki a magyar eqyházművésze

tet a XIX. század akadémizmusából.
lélektelen eklekticizmusának kátyujá
ból. Ö adott újra életet, lendűletet a
magyar meqszentelt müvészetnek, a
templomokat dísz itö alkalmazott rnűvé

szeteket ö keltette életre költői képze
letével, mély vallásos érzésével. kitűnő

technikai tudásával és a megmereve
dett formákat felbontó. új szintézísbe
foglaló művészetével. A bibliai tárgy
számára nem csak szép kép festésének
űrügye, hanem lelke leqmélyéröl fa
kadó élmény is. És ha a fiatal művé

szek falképei nem peregnek le a mal
terrel eqyütt a falról, ha a magyar
üvegképek művésze minden külföldi
kiállításon Grand Prix-t nyer, ha a maí
magyar qobelineket ámulva csodáljuk: ez
nem kis részben Körösföí Kríesch Ala
dár és Nagy Sándor érdeme, akik ezek
nek a művészeteknek Magyarországon
útröröí, újjáteremtői voltak.

De Nagy Sándor sorsa - magyar
sors. Ahogy Székely Bertalan páratlan
szépségü freskót a pécsi székesegyház
szűk Mór-kápolnájában szoronganak,
míg magát a templom-hajót névtelen
német festők festették ki: ahogy Szol
datícs Ferenc, a nagy magyar nazaré
nus Iestö mélyen áhítatos Ireskóí az
egrí székesegyház kís mellékkápolnájá
ban szerénykednek, a nagy falterűle

tek Ichetöséqeít a feudális világ teátrá
lis, divatos festőinek engedve át 
úgy nem kapott Nagy Sándor sem te
hetségéhez mért nagy feladatokat. Hány
megnyert és kivitelre nem került pá
lyázat, hány méltatlan támadás, mellő-

zés, és mennyi megnemértés a közép
szerűek részéről, akik felemelkedve nem
tudták őt követni spirituális művészete

tisztult magasságába. Milyen megütkö
zést keltett például. míkor egy siket
korban a szociális eszmék harcosa lett
és a Népszavának rajzolt, ami akkor
főbenjáró bűnnek számított.

Római tanulmányai után Párizsban
aratott kiváló sikereket a Julien Aka
démián, könnyedén nyerte el a' dijakat
a franciák elől és kitűnő ajánlatokat,
megtisztelö megbizásokat kapott. A kor
nagy Iestöível, íróival személyes kap
csolatban, benső barátságban volt.
(Műterrnében, régi rajzai közt néze
Iödvc, egyszer egy Verlaine-vers illusz
trációjára bukkantam. melybe a szöve
get maga a költő irta bele. Nagy ne
vek viselöiröl személyes emlékeket, jel
lemző intimitásokat tudott mesélní a
visszaemlékezések öráiban.]

Mikor hazahívták, több külföldí mű

vész követi, varázsos egyéniségétől

meqbüvölten, hogy egyűtt alapítsák
meg a gödöllöi festőiskolát. Itthon egy
két nagy alkotás jelzi pályája kezde
tét. A Lipótmezei kápolna űvegablakai

korszakot jelentenek a magyar üveg
festés történetében. Itt törte át először

az akkor uralkodó neo-qót üvegablak
kompozició megdermedt formáit.

Nagy Sándor és Kriesch Aladár a
kutatók, a nagy keresök közé tartoz
tak. A régmult tudásának kincseit ás
ták ki elfelejtett feljegyzésekböI. Sok
divatos falkép fog leperegni a templo
mok falairól, mert alkotóik nem isme
rik a freskó-festés technikáját, Nagy
Sándornak a pestszenterzsébetí és csor
nai templomban festett falképei. öreg
korának ezek a remekel azonban élni
fognak és áhítatra, imára inspirálják
majd késő generációk gyermekeit is.

Semmiben sem járt a szokványos
úton. Tolsztojánus volt, mikor az még
nem volt szokásos. Nászútra nem nyil-
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gatra, hanem Oroszországba ment, ahol
minden muzsik mintha Gorkijnak az
élet titkát kereső tekintetével nézett
volna rá. Ez a soha meg nem nyuqvó
nyugtalanság jellemzi élete végéig.
Nem azt keresi, ami másoknak tetszik,
nem utánozza saját magát, mint a sike
rek kergetői. Még pályája kezdetén egy
előkelő megrendelő szcntimentális né
met Madonna-képet akart üveqablak
nak megcsináitatni vele. Nagy Sándor
nem vállalta a megbizást.

- Eh, pénz beszél, kutya ugat!
mondja bosszúsan a nagyúr.

- A pénz ugyan beszél, de a
kutya nem ugat - felelte Nagy Sán
dor önérzetesen. és nem készítette el
az üveoképet, inkább elvesztette meq
rendelőjét.

Nem kellett keresnie a témát, mín
dig tele van színbe, vonalakba kíván
kozó élményekkel. Míndíq új techniká
kat talál műveihez. Hol a japán pa
pirra ecsettel rajzolt leheletfinom Férfi
és Nö sorozattal ejti csodálatba Ion
doni kiállitásának nézőit, hol Ady ver
seihez rajzol ferdére vágott széles ce
ruzával a költő géniuszával konqeníá
lis rajzokat. A temesvári szeminátium
ablakain (Nyole boldogság) az erő és
szűkszavúsáq, aranyérmekkel kittinte
tett akvarelljein az álomszerű finomság
ragadja meg a szemlélőt. Kartonjain a
kevéssel sokat kifejezni tudás, rnese és
versíllusztrációln a költői fantázia ke
leti pompájú áradása ejt bámulatba. És
míndaz, amit fest és rajzol, egészen kü
lönlegesen magyar. Gödöllön kedvesen

A SZOLOK KÖNYVE

A Szülök könyve az egyénileg és
pedagógiaílag kiérett Makarenko mun
kája. * Pedagógiai gyakorlata során elö
ször csak elhagyott gyermekekkel volt
dolga, később azonban mind qyakrab
ban családi körből kikerültekkel is. És
arra a' megállapitásra jutott, hogy ezek
ből még nehezebb embert faragni. Egy
tragikus ellentmondás az oka ennek:
a szülők, a nevelés hivatott letétemé-

* Makarenkóró1 L Vigilia 1949 május.
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"Magyar bá'l-nak nevezték sokáig,
mert egyidőben családjával együtt
maqa-tervezte magyar ruhában járt.
Nem hiába olvassa újra és újra a ma
gyar klasszikusokat: Arany János nyel
vén érik meg az ő tőről-metszett, az
üvegablaknak az anyagból fakadó
ökonomíájára emlékeztető, nagy per
spektivákat egy képbe, egy sz ínbe, egy
jelzőbe összefogni tudó tömör és plasz
tikus nyelve, amelyen izgalmasan érde
kes visszaemlékezéseit írta.

- Ha a rajzait nézem, azt mondom:
festő lesz, Ha az írásait olvasom, azt
mondom: iró lesz - igy vélekedett a
fiatal Nagy Sándorról mestere, Székely
Bertalan. Nagy Sándor pályája együtt
ivelt Körösföí Kríesch Aladáréval.
Visszaemlékezései elsősorban az út
mutató mcster és barát alakja köré fo
nódnak. A századvég Rómája, a művé

szi kutatások Kréta sziqetén, majd az
impresszionizmus lázában égő Párizs,
a dekadencia Párizsa. ahogy azt egy
dunatáji magyar nézi, hogy örökre
hátatfordítsen neki és visszatérjen
Keletre ...

Még tavaly nyáron is dolgozott.
Utolsó képe is egy üvegablak terve: a
fénytosztó Krísztus, lámpáskákat hor
dozó kicsi alakok futnak széjjel mel
löle. "És lámpást adott kezembe az
Úr" - jegyezte rá az agg mester.
Ilyen volt ő is, és ilyen marad nekünk:
valaki, akinek lámpást adott az Isten,
és világit mindenkinek, aki valaha ta
lálkozott vele ...

H. Boros Vilma

nyesei. az esetek nagy többségében
nem tudnak nevelni. Pedig a családi
körben, kora gyermeksége éveiben ka
pott benyomások döntök a gyermek
egész életére. (Önkéntelenül eszünkbe
jut Móricz Zsigmond, aki az "Életem
reqényé"-t csak tízenegyéves koráig
folytatja, mondván, hogy addig minden
jelentős dolog megtörtént vele.) Ki
merné vállalni a felelösséget azért,
hogy a nevelő munkában akár csak
egyetlen százalék "selejt", egyetlen el.



rontott emberi élet is kerüljön ki a
keze alól? - Ilyen és hasonló meggon
dolások késztették Makarenkót ennek
a könyvnek megírására. Hogy ne kell
jen a gyermeket keserves nehézségek
árán "átnevelni", előbb a szülöket kell
megtanítani nevelni.

A család, Makarenko szerint is,
természetes kozosséi], amelynek össze
tartó ereje a szeretct. A szülö nemcsak
és nem elsősorban E'gYE'nE's ráhatással.
hanem egész életével nevel. "A gyer
mekek növekedése és nevelése - ko
moly, rettenetesen felelősségteljes nagy
dolog és természetesen nehéz feladat.
Itt holmi ötletes trükkökkel nem boldo
gulunk. Ha egyszer gyermeket hoznak
a világra, E'Z jelentse azt, hogy évekre
előre nekiadták elmélkedéseik, figyel
mük, akaraterejük minden gyümöl
csét." Az apa kötelesséqteljesítése, kö
zösségi magatartása, a szülök egymás
közti érintkezésének hangja, stílusa:
megannyi nevelesi tényező. Azért a ne
veléshez nem kell sok idő, - de an
nál több becsületesséq és fegyelem, el
söscrban sa ját egyéni és családi éle
tünkben. Nincs külön a gyermek felé
kihegyezett "szülöi tekintély". A tekin
tély önként adódik a szülök felelősség

tudatából és emberi maqasrendűséqé

ből. Ahelyett, hogy hazug álomvilágba
rinqatnók. a gyermeket is rninél előbb

kapcsoljuk be a családi közösséqbe. Ér
dekelje apja munkája, legyen tisztában
a család anyagi helyzetével, tanulja
meg igényeit ehhez mérni. Ugyanakkor
a szülö is gyöngéd, igazi érdeklődessel

forduljon a gyermek életének apró ese
ményei felé. Tudnia kell együtt ját
szani vele. de értenie kell ahhoz is,
hogy tervszerűen, egyre inkább az ön
állóság felé vezesse. Hiszen nem' tart
hatj uk örökké védőszárnyunk alatt. A
gyermeket a családon kivül még sok
más hatás is éri; a szülök feladata ép
pen az. hogy ezek összhatásaként he
lyes irányban formálódjék a gyermek
lelke.

A család csak akkor igazi. egészsé
ges közösséq, ha több gyermek van
benne. Az egyetlen gyermekre mindig
szinte beteqesen összpontosul a szülök
szeretete, s e mellöl hiányzik a testvé-

rek egymást-csiszoló hatása. Ha egy
családban mégis csak egy gyermek
lenne, vegyenek magukhoz még egyet.
"Szeressék meg úgy. mintha tulajdon
gyermekük volna. felejtsék el, hogy
nem az. s ami a fő. ne képzeljék azt,
hogy ezzel boldogították. Hiszen ő jött
kíeqészítení a maguk "csonka". "suta"
családját, hogy átrnentse a veszélyes
fordulón. Bármily nehéz anyagi körül
mérryek között vannak is, ezt föltétle
niif tegyék meg!" Mi sem bizonyitja
jobban ezeknél a soroknál. hogyan
látja Makarenko az anyagi és erköl
csi tényezők rangsorát a családban.
(Makarenkónak magának különben
szintén fogadott fia volt.) A válásról
is elítélően nyilatkozik: "Aki valóban
jól akarja nevelni gyermekeit, az tartsa
épségben családja egységét. Erre nem
csupán a gyermekeknek. hanem a szü
lőknek is. szükséqük van." "Láttam
olyan embereket, akik nem adják át
magukat az első családi összezördülés
hatásának. le tudják győzni egy új sze
relern vonzását és tisztán tartják fele
ségükkel kötött megállapodásukat ... Az
ilyen emberek példája követésreméltó."

Erkölcsi felfogásának egyik legszebb
példája a nemi felviláqosításról szóló
fejezet. "A tartózkodásnak és tisztaság
nak légkörében", "bensőséges respek
tussal" történjék ezeknek a kérdések
nek kezelése. Mert "a szerelern nem
sarjasztható egyszerüen a közönséqes,
animális nemi ösztön mélyeiböl. A
"szerelmes" szerelern erőit csak a nem
szexuális emberi rokonszenv tala jában
találhatjuk meg. Egy fiatalember soha
sem fogja szeretni menyasszonyát vagy
feleségét, ha nem szerette szüleit, elv
társait, barátait. És minél szélesebb a
területe ennek a nern-szexuális szerétet
nek. annál nemesebb lesz a (nemi)
szerelern." És a végső kövétkeztetés
már az egész társadalom felé mutat:
"Magában a társadalomban kell egyre
erősebben és követelőbben irányitani a
közvéleményt és az erkölcsi normák
fölötti morális ellenőrzést." Helyes tár
sadalmi berendezkedésben az erkölcsös
magatartás - most már a morál leg
szélesebb értelmében véve - egyúttal
a legokosabb is.
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Annak, aki katolikus szemmel ol
vassa a könyvet. annak a családi kö
zösséq és a nevelés kiérett. tiszta föl
fogásából csak egyetlen. de katolikus
szempontból alapvető tényező hiány
zik: a szülöí hatalom. tekintély és asz
kézis végső rnetafizikai megalapozása,
az a keresztény spiritualitás. amelyben
az önfeláldozás öröme és az áldozat
szépsége pozitív értékké teszi az élet
szenvedéseít is.

Ám Makarenko e metafizikai alap
híján is bízön hirdeti. hogy ..a nevelés
hatalma határtalan". Mít mondjanak
akkor azok. akik a szülö hivatását
még tágabb hortzonnal szernlélik! Mi
mást. mint amit Szerit Monika életirója
mond az édesanyákról. Isten az anyá
nak hatalmat adott gyermeke testi éle
tén, hogyne adott volna még nagyob
bat lelkének formálására! Erre a lélek
től-lélekig ható fölséges hivatásnak a
felfogására is áll Makarenkónak az
..Igor és társai'I-ban tett vallomása:

- Lelketek van?
- Kell. hogy legyen ...
- Nahát. ez az a bizonyos en th u-

ziazrnus.
A Szülök könyve nagyban hozzájá-

rulhat ahhoz. hogy mindenki ilyen
emelkedetten és lelkesedéssel gondol
kodjék szülöi feladatáról; hozzájárul
elsősorban talan nem elvi megállapítá
saival, hanem példáinak szuqqeszüv
erejével. Az a Makarenko, akit főleg

az ..Igor és társaí'l-ban igazi írói tehet
ségnek ismertünk meg, itt sem tagadja
meg önmagát. A köriyv nagyrésze el
beszélésekből áll. nyilván ugyanúgy az
életből vett és ugyanolyan művészi

fölénnyel földolgozott esetekből, mint
többi művében. A tizenháromqyerekes,
derék. kedves Vetkin-család, az apjuk
tól elhagyott Igor és Olga megrendítő

drámája. vagy a háborúsdit játszó gye
rekek önfeledt izgalma még sokáig
vissza-visszajár az olvasó emlékezeté
ben. Ez a mü is meggyőzi róla, hogy
Makarenko igaz ember és vérbeli ne
velő, akit helyes gyakorlata vezetett el
a helyes elméletre. A ..kicsiségek biz
tos megérzése". amit egy helyen a ne
velés egyik alapfeltételének rnond,
benne mindenestül megvolt. És mint
hogy igazság csak egy van. a Szülők

könyvét minden becsületes ember ma
gáénak érezheti.

K. K.

KOSSUTH POLITIKA/A AZ EMIGRÁC/ÖBAN

(Koltay-Kastner Jenő: Iratok ól

Kossuth-emigráció történetéhez 1859,
Szeged. 1949.)

1858 július 20-án III. Napoleon fran
cia császár Cavour piemonti rniniszter
elnököt titkos értekezletre hívta meg
Plombíéresbe. Megegyeztek. hogy Ausz
tria ellen közös háborút fognak viselni.
A háború főcélja: Ausztriát itáliai bir
tokainak feladására kényszeríteni és
vísszaszorítaní az Alpok möqé, ami
egyúttal hatalmas lépést jelentene Itália
egyesítése felé. A francia császár ki
kötötte. hogy csak akkor szabad fegy
vert fogni, ha az osztrákok támadnak.
A plombíéresi egyezmény. melyet 1859
tavaszán a turini katonai szövetséq kö
vetett. az új év első napjaiban villant
meg először a külvilág előtt. A diplo
máciai testület újévi fogadásakor Napo
leon odaszólt az osztrák nagykövetnek:
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valami felhő homályosítja Francia
ország és Ausztria viszonyát. Viktor
Emánuel piemonti király pedig január
l O-én a parlament ülésszakát meg
nyitva kijelentette. hogy nem érzéket
len a jajkiáltásokkal szemben. melyek
annyi helyről hangzanak feléje Olasz
országból. Cavour az év első három
hónapjában erőteljesen nekilátott Pie
mont hadi erejének szervezéséhez.
Azonban már-már úgy alakult a hely
zet, hogy Oroszország indítványára az
olasz kérdés európai konferencia elé
kerül, s a konferenciától Napoleon sem
idegenkedett. Ez pedig egyet jelentett
volna a háború elmaradásával. Ausz
tria azonban mereven elutasitotta a
konqresszust, s április 23-án három
napos ultimátummal követelte Piemont
leszerelését. Viktor Emánuel a követe
lést visszautasította, mire az osztrák.



haderő április 29-én Gyulay táborszer
nagy alatt benyomult Píemontba, A
háborút tehát Ausztria kezdte meg.
Gyulay elsősorban a francia és pie
monti hadak egyesülését akarta meg
akadályozni, de sikertelenül. Napoleon
és Viktor Emánuel már június 8-án
közösen vonultak be a felszabadított
Mílanóba, majd az egyesült haderő jú
nius 24-én Solferinónál gyilkos ütkö
zetben döntően megverte az osztráko
kat.

Kossuth ebben az időben Londonban
élt. Párizsi megbízottja, a kitűnő össze
köttetésekkel rendelkező Szarvady Fri
gyes emigráns ügyvéd már január 5-én
értesítette, hogya háború ebben az
évben biztosan bekövetkezik. Tíz évvel
a szabadságharc bukása után Kossuth
úgy látta, komoly reménye támadt an
nak. hogy Magyarország lerázhatja az
osztrák igát, ha sikerül a két szövetsé
ges hatalmat meggyőzni arról. hogy
Itália tartós függetlenségét és biztonsá
gát Ausztria itáliai földön elszenvedett
veresége egymagában nem biztosítja.
Szükséqes, hogy Ausztria a leigázott
Magyarország felszabadításával és füg
qetlenítésével meqszünjék örökké fenye
gető nagyhatalom lenni. Lázas tevé
kenységbe kezdett tehát ebben az
irányban.

Irataim .az emigrációból cimu nagy
műve első kötetében Kossuth részlete
sen elmondta ennek a sorsdöntő évnek
magyar vonatkozású eseményeit. de az
iratanyagból aránylag csak keveset kö
zölt, Az iratok közzetétele tehát hasz
nosnak látszott. A kiadó Koltay
Kastner Jenő megítélése szerínt a kö
zölt anyag. mely kiadványának első

fejét teszi. nem helyezi ugyan új vilá
gításba Kossuth szercpét az 1859-i
eseményekben, de erősebben kidombo
rítja Kossuth igazát; "hogy a Napo
leonnal és Cavo urral való tárgyalások
alkalmával mindig a bizalmatlanság ál
láspontjára helyezkedett és csak úgy
volt hajlandó hazája számára részt
kérni a háborús eseményekben. ha
előbb határozott garanciát nyer a ha
talmak komoly felszabadító szándéká
ról". Értékes adalékokkal szelqalnak
továbbá az iratok Kossuth törekvései-

ről a Dunavölgy népeinek békés poli
tikai együttélése iránt, továbbá az ő

és az emigráció néhány vezető tagjá
nak önzetlenségéről is.

Kossuth már Szarvadynak adott vá
laszában, január 8-án határozottan
meqírta, nem engedi, hogy a hatalmak
a magyar nemzetet önző céllal puszta
eszközként használják fel. "Puszta dí
versióra a rnaqyart nem fogom enged
ni felhasználtatní - ennyi hatalmam
ban van. A sült gesztenyét a parázsból
kikapami mások számára a magyar
nem fogja. Nekünk célnak kell lenni,
nem eszköznek. Nem mondom egyedüli
célnak, hanem coordináltnak (nem sub
ordínáltnak}, s erre biztosíték kell."
"Én alkuszom. ha felszölíttatom, de
nem koldulok, koldusnak olcsó a bére.
Enyim nem" irja ugyancsak
Szarvadynak március 5-én. Az idéze
tek hosszú sorát lehetne összeállítani
Kossuth Ieveleíböl, melyekben követke
zetesen erre az alapelvre hívja fel
emigráns társai (Teleki László, Klap
ka, Ludwigh stb.) fiqyelmét. "Aki ha
zánkat puszta díversíó végett vérbe
fullasztani akarná, a nemzet átkát ér
demlő áruló volna" - hangzik a fi
gyelmeztetése Telekihez intézett, május
31-i irásában. Az emigránsok valóban
egyértelmüen el is fogadták ezt az
irányelvet, s alávetették magukat
Kossuth követelésének, hogy a nemzet
nevében csak neki van joga tárgyalni
a hatalmakkal, mert a magyarság csak
az ő felhívására fog felkelni az osztrá
kok ellen. V égre elérte azt is, hogy a
szövetséqes uralkodók személyesen tár
gyaltak vele, s Kossuth, mint az nagy
munkájából is kitűnik. még Solferino
után is. Napoleonnal találkozva, a leg
határozottabban ragaszkodott a qaran
ciákhoz: nem engedi beugratni a ma
gyar nemzetet egy felkelésbe pusztán
azért, hogy osztrák erőket vonjon el az
itáliai harctérről. A császár tegye Ma
gyarországot hadszíntérré, Dalmáciá
ban szállítson partra sereget. I. Napo
leonhoz hasonlóan intézzen proklamá
cíót a magyar nemzethez. hogy a 49-es
függetlenségi nyilatkozat értelmében
felszabadítani óhajtja az országot. Ű
(Kossuth) együtt megy a sereqqel, s
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felhivja a nemzetet a felkelésre. Csak
ennek lesz eredménye, s csak igy lesz
meg a garancia az osztrák meqtöré
sére.

Eddig teljesen ismeretlen anyagot nyujt
Koltay-Kastner Jenő publikációjának
második része. A balkáni osztrák kon
zulok, a magyarországi osztrák rendőr

ség, politikai ágensek és kémek jelen
tései rendkívül érdekes felvilágosítást
nyujtanak arról, hogy Bécsben mek
kora riadalmat keltett Magyarország
esetleges bekapcsolódása a háborúba.
Ezek a jelentések bizonyítják azt is,
hogy Kossuth tevékenysége itthon va
lóban nagy várakozást keltett, s hogy
a környező balkáni népek [szerbek,
románok)· részéről emberei támogatást
nyertek. Az izgatott osztrák konzulok
mínduntalan jelentik, hogy Kossuth és
Klapka hír szerint hamarosan meqér
keznek a Balkánra, már ott is vannak,
sőt a belgrádi konzul július 6-án sietve
írja, hogy egy Wolf Ferene nevű te
mesvári ember aznap látta Kossuthot
Belgrádban fekete zsinóros ruhában és
vörös fezzel' Persze ezek a megijedt
emberek rémeket láttak. Kossuth nem
járt a Balkánon. Coronini temesvári
hadtestparancsnok indítványára Kem
pen altábornagy mégis felújitja a Kos
suth fejére már 1853-ban kitűzött

10.000 arany ígéretét annak, aki el
fogja és Magyarországba hurcolja. De
míndennél jellemzőbb fontoskodásukra
és egyúttal tehetetlenséqükre, hogy
Belgrádban három hétig figyeltetnek
egy embert, nem Klapka-e, s csak ak
kor bízonyosodnak meg róla, hogy nem
az, mikor a gyanús egyén már elhagyta
a várost. Egy kém viszont július 5-én
jelentette Londonból, hogy olvasta
Kossuth június 30~án Párrnából kelt le
velét feleségéhez, melyben írja, hogy
nem kételkedik már Napoleonban.
"Nem értettük meg a nagyembert"
vallja állítólag a kormányzó. A császár
öt mílliót adott a magyar sereg szerve-

zeserc. Ötezer ember már készen is áll.
hogy oroszlánként harcoljon, s ö három
hónap mulva már Pesten ad ki paran
csokat! Kossuth nagy művéböl megál
lapítható, hogy a kém nyilván ki akarta
érdemelni meqbizói elismerését és tel
jesen légből kapott levélről referált. A
kormányzó feleségének június 27-én írt
Párrnából, a levélben azonban azt jel
zi, hogy "dolgaink komor fordulatot öl
tenek". Június 30-án már Mílanóból ír,
hogya francia császár értes.tette:
örömmel fogadja. De Kossuth most
sem lelkesedik. A császári kihallgatás
után, július 3-án pedig még mindig ar
ról kénytelen beszámolni, hogy kapa
citálnia kellett Napoleont a garanciák
megadására.

Kossuthnak valóban nem volt oka a
lelkesedesre. Jól sejtett. A "komor for
dulat" néhány nap mulva csakugyan
bekövetkezett. A győztes Napoleon jú
lius 6-án váratlanul fegyverszüneti
ajánlatot tett a meglepett Ferenc Jó
zsefnek, s a július ll-i villafrancai
megegyezés nemcsak az olasz aspirá
cíók jórészét fagyasztotta le, hanem el
temette az aggódva melengetett magyar
reményeket is. Kossuth visszatért Ang
liába. Július 24-én Genfből irta egyik
leghűségesebb hívének. Ihász Dániel
alezredesnek. "Soha életemben nem ke
rült annyi erőködésembe lelkem felzú
duló indulatainak lecsillapítása. mint
most. Nem tudok kibékülni a sorssal.
Illy biztos kilátásokat nem hiszem,
hogy (legalább a mi életünkben) ismét
birhasson szegény hazánk." Lelkiisme
rete azonban nyugodt lehetett: mindent
rneqtett, hogya francia császár önző

céljai érdekében a magyar népet célta
lan, véres kalandba, "diversióba" ne
ránthassa. A providenciálisan nagy ál
lamférfiú felelősségérzete sértetlenül
került ki a csalódásokkal keserves esz
tendő összetört reményeiből. Koltay
Kastner Jenő igen hasznos könyvének'
elsősorban ez a nagy tanulsága.

Hermann Egyed

Felelős szerkesztő és kiadó: Sík Sándor.
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