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Szörényi Andor

ŐSSZÜLEINK TÖRTÉNETE
(MÓZ. I. 2, 4b-3, 24.)

Mózes könyvei nagyszerű tisztasággal felelnek az emberi lét nagy
kérdéseire: honnan az ember és honnan az ember elesettsége. míért van
az erkölcsi és fizikai rossz a világban? Elmondják, hogy Isten a törté
nelem hajnalán beállította az embert is a nagy világba. s az a Teremtő.

akí míndent jónak alkotott, jónak alkotta az embert is, hiszen a Mín
denható akaratából az ember a teremtett világ koronája és királya. Hi
vatása Isten rendelése szerint az lett volna, hogy ragyogjon és uralkod
jék, s nem Isten a hibás abban. hogy az ember bűnével belekontárko
dott a Teremtő művébe és elbukott. Erről a mózesí elbeszélésről aka
runk most bővebben szólni, annál is inkább. mert értelméről, akárcsak
a hatnapos teremtéstörténetről ferde és téves nézetek uralkodnak még
hívő emberek között is.

A téves nézetek főoka a Szeritírás szavainak helytelen magyará
zata. Ennek a helytelen magyarázatnak megvannak a maga tudományos
és történelmi okai. Ezelőtt hatvan esztedővel még gyermekkorát érte
a szöveqkrítíka tudománya, melyröl XII. Pius pápa Divino afflante
Spiritu kezdetű körleveleben me'gállapította. hogy segítségével ma már
visszaállitható a szent szöveg eredeti tisztaságában. megszabadítható
azoktól a hibás másolásoktól. kihagyásoktól és mínden másfajta téve
déstől, "amelyek előfordulnak az olyan írásokban, melyeket századokon
át származtatnak tovább". "Az előző korok magyarázói sok kérdést
- különösen a' történelem terén - alig. vagy elégtelenül tárgyaltak
- mondja ugyanott. - Hiszen jóformán mínden olyan ismeretük hiány-
zott. amely az ilyen kérdések behatöbb meqvíláqításához szükséqes.
Hogy mílyen nehezen elérhetők. mondhatní, hozzáférhetetlenek voltak
egyes pontok és adatok maguknak a Szentatyáknak is. mutatják, hogy
mást mellözzünk, ismételt törekvéseik a Genezis (Mózes I. könyve)
első fejezeteinek kellő meqviláqítására" '" A legnagyobb baj a magya
rázatokban az volt, hogy nem vették - igaz, hogy nem, is vehették
figyelembe a régi keleti irók különleges kifejezési formáit, nem tudták
azt. hogy ugyanazokkal a szavakkal a keleti ember. 'főleg az évezre
dekkel ezelőtt élt keleti író egészen mást akart kifejezni. mint mi. A
magyarázók nem azt keresték. mit akart mondani . és tanítani az író,
hanem azt. rnít tudnak ők beleolvasní az író szavaiba. Márpedig
"pusztán nyelvtani szabályokkal vagy nyelvészettel, vagy egyedül az
összefüggésből nem lehet meghatározni azt. amit a régí keletiek sza
vakkal ki akartak fejezni", holott a legújabb korig a Szeritírás értelme
zése úgyszólván kizárólag nyelvészeti alapon folyt. Ezért a magyará
zónak mondhatni lélekben vissza kell térnie ezekbe a távoli évszáza
dokba és a történelem. régiségtan. néprajz és más tudományok segit
ségével pontosan meg kell határoznia, hogy e régi kor írói mílyen iro
dalmi formákat használtak ... A magyarázó csak a régi keleti irók szor-
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galmas tanulmányozásának segítségével tudja megállapitani ezekd a
beszédformákat. "Az utóbbi évtizedekben az ásatások hatalmas meny
nyiségű anyagot hoztak napvilágra az ókori Kelet kultúrájára vonat
kozólag, a legkülönbözőbb formájú és tárgyú leletek kerültek elő Pa
lesztina, Szíria, Mezopotámía és Egyiptom földjén, melyek részben
egykorúak Mózessel és igen sokszor azonos témát dolgoznak föl. Eze
ket a dokumentumokat tartalmilag is, formailag is össze kell hasonlí
tani a Szentírás elbeszélésével, mert csak ezeknek világánál érthetjük
meg igazán, míként magyarázandók a Biblia egyes szavai és kifejezései.
Mert a hiba ott volt a szentírásmaqyarázóknál, hogy Mózes ezen el
beszélését vagy a klasszikus, vagy valamilyen modern irodalmi műía]

szabályai alapján ítélték meg és értelmezték. A modern gondolkodás
törvényei szerint próbáltak belőle következtetéseket vonni, amikor pe
dig "ezek az irodalmi formák a mi klasszikus kategóriánk egyikének
sem felelnek meg, s a görög-latin vagy a modern irodalmi műfajok vi
lágosságánál nem lehet azokat megítélni."*

Ezeknek az előrebocsátása okvetlenül szükséqes volt ahhoz, hogy
egyrészt ne ítéljünk iqazságtalanul azokról a kísérletekről. melyekkel a
régi maqyarázók próbálták a maguk módján és koruk tudása alapján
értelmezni az ősszüleink történetével foglalkozó fejezeteket; hogy más
részt az EgyháZ hivatalos tekintélyével tárnasszuk alá és igazoljuk
azokat az új utakat, rnelyeken az új szövegmagyarázatnak haladnia
kell. Most pedig pontokba foglalva lássuk, mit mond Mózes az embe
riség östörténelméröl.

1. A föld állapota az ember teremtése előtt (2, 4b-7a).

A Vulgata alapján készült magyar fordítás nem adja vissza helye
sen az eredeti szöveg értelmét. A Szentírás itt azt mondja, hogy az
ember teremtésekor a föld még nem volt olyan állapotban, hogy az
ember kényelmesen Jakhassek rajta és nyugodtan élhessen. Nem volt
megfelelő növényzet, mert hiányzott az eső és természetesen ember sem
volt még, aki az eső hiányát csatornázással pótolta volna, így a föld
terméketlen és kopár sivatag volt. Ezekből a szavakból azonban nem
következik az, hogy az ember teremtése előtt nem volt .esö, azaz, hogy
az eső csak az ember teremtése után jelent volna meg a földön. Mózes
csupán annyit akar mondani, hogy az ember számára, akit Isten a lát
ható világ fejedelmének szánt, a Teremtő olyan helyet készített, mely
különbözött a föld .akkorí felszínétől s melyben az embernek rendkivül
kedvező életkörülmények álltak rendelkezésére, azaz a paradicsomot.
(V. ö. 2, 8-14.)

2. A férfi teremtése (2, 7).

"Megformálta tehát az Isten az embert a föld agyapából. orrába
lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember" - rnondja Mózes.

• A Pápai Szentirási Bizottság 1948 január 16-i levele Suhard párizsi b iboro s
érsekhez. V. ö. Vigiria 1949 április.
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E leírás egyszeru es neples fogalmazással, anthropomorfisztikusan, azaz
emberi módon írja le Isten teremtő tevékenységét. Mínt ahogy a faze
kas gyúrja és formálja az agyagot edénnyé, úgy formálja meg az lsten
az ember testét a föld porából. E szavak azonban nem mondják azt.
hogy Isten sárból alkotta az első embert, hanem csak annyit, hogy. úgy
alkotta meg, hogy egyik része azonos azzal az anyaqviláqqal, melyböl
a föld is alkottatott. A Szentírás tehát "egy kevésbbé fejlett emberiség
értelméhez alkalmazva egyszerű és képletes nyelven" (a Szentírásí Bí
zottság 1918 január 16-i döntéséből ) tanítja az ember kettősségét: van
teste, mellyel az anyagvilághoz tartozik s azzal megegyezik, de több
puszta anyagnál, Isten ugyanís lelket is lehel. teremt bele; .mesamah'I-t,
ahogy a héber szöveg mondja. Ez a .mesamah" az ember halhatatlan
lelke, mely megkülönbözteti őt nemcsak az élettelen anyagvilágtól. ha
nem az élők seregétől is, ez által lesz az ember élőlénnyé. de maga
sabbrendű, egészen különleqes teremtménnyé, mert a .mesamah" szót
az egész Ószövetség csak az' emberrel kapcsolatban használja, de soha
az állatokkal. Ez a .mesamah" hordozza az emberben az Isten képét
és hasonlatosságát, melyröl az l, 26-27 beszél, s ezzel lesz ura az
anyagí világnak.

3. Az első ember lakóhelye (2. 8-14).

Az eredeti héber szövegben bennlévő egyes sumér szavak miatt
a rég í fordítások helytelenül közlik a leírás értelmét. A szöveg helyes
fordítása a következő: "És kertet ültetett az Úristen Édenben Keleten
és ebbe helyezte az embert, akit alkotott ... " A héber szövegben lévő

"Eden" sumér szó, mely termékeny mezőt jelent, ugyancsak sumér szó
a "gan" is, mely fákkal teli, termékeny kertet jelent. A "paradicsom"

. szó, mely a világ majd minden nyelvébe átment az első emberpár lakó
helyének jelzésére, a Hetvenes görög. fordításból származik, melynek
írója ugyanis a perzsa királyok függő kert jeivel azonositotta az "eden"

_ SZClt, e kerteknek pedig "parade'izosz" volt a neve. Az édenkert .kö
zepén állott két fa: az élet fája s a jó és a gpnosz tudásának a fája,
mely nevét arról a szomorú eseményről kapta.. mellyel kapcsolatban
az első emberpár valóban "megismerte", "megtudta", hogy mi is az a
gonosz. Az élet fája azt a célt szolgálta volna Isten rendeléséből. hogy
az anyagból is álló, tehát a halálnak alávetett embernek állandóan
újabb .életerőt adjon és így megvédje őt a haláltól. a pusztulástól.

Mózes néhány általános adattal megadja az édenkert helyét is.
Négy folyót nevez meg, melyek földrajzilag determinálják a paradi
csom fekvését: a Fízont, mely körülfolyja Havila földjét; aGihont,
mely körüljárja Kus földjét; a Híddeqelt, azaz a Tíqríst és a Perathot,
azaz az Eufráteszt. Ez a négy folyó a Szentírás szerint egy forrásból
fakadt. Bár a Fizon és a Gihon folyó földrajzi meghatározása ma már
lehetetlen, mégis sokan azt hiszik, hogy az egykori paradicsom helye
meqhatározható a másik folyónak, a Tigrisnek és Eufrátesznek a ré
vén, mert e két folyót ma is egészen pontosan ismerjük. Egész kűlön

kis irodalma van annak a kérdésnek, hogy hol is feküdt az édenkert, de
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semmi remény sincs arra, h09Y ezt a kérdést valaha is el lehessen dön
teni. Mert az évszázadok és évezredek multával az egyes folyók nevei
számtalanszor vándoroltak a népekkel egyik. helyről a más1k.ra,· s így
még a Tígris és Eufrátesz megnevezése sem nyujt semmi biztos föld··
rajzi adatot. Nem nyujt annál kevésbbé, mert idők folyamán a föld
felülete alapos változásokon ment át, tehát semmi [oqunk sincs annak
a föltételezésére, hogy az emberiség hajnalán ugyanolyan volt példáu!
Mezopotámia képe, mint a mai, vagy akárcsak a hat-hétezer esztendő

előtti. Végül ha arra gondolunk, hogya vízözön valószinüleg ugyan
azon a helyen folyt le, ahol az édenkert feküdt, akkor fölösleges időt

is vesztegetni arra, hogy ezzel az önmagában véve amúgyis lényegtelen
kérdéssel foglalkozzunk. Annyi látszik míndössze valószínűnek, hogy
az édenkert valahol Ázsiában volt, mert az őstörténelem és őslénytan.

valamint az ethnográfia egybehangzóan azt tanítják, hogy az emberiség
bölcsője Ázsiában ringott.

4. Az első asszony teremtése (2, 18-24).

Az ember természeténél fogva társas lény, szenvedésben és orom
ben társra, magához hasonló, vele egyenlő segítőre van szüksége. Az
Isten azonban az első ember tudtára akarja hozni, hogy; azok között
az állatok között, melyek őt az édenkertben körülveszik, nincs egy
sem, mely e lelki szükségletét kielégíthetné: az embernek emberi társra
van szükséqe. Ezért eléje vezeti az összes állatokat, de az ember nem
talál magához hasonló és hozzá illő segítőt. Az a kifejezés, hogy az
első ember (Adám szó eredetileg nem jelenti az első férfit, hanem gyüj
tőnév, melynek értelme: ember, tehát magában foglalja a férfit és a'
nőt ísl ) megismeri és néven nevezi az édenkert összes állatait, a sémi
nyelvekben többet jelent egyszerü névadásnál. Az őssémi népek felfo
gásában a "név" egyet jelent az illető dolog lényegével, így tehát va
lamit elnevezni annyit test, mint megismerni a dolgok Iényeqét, belső

természetét. És ezzel is azt tanítja a Szentírás, hogy az ember értelmes,
lélekkel megáldott lény volt létének első pillanatától kezdve s ezzel
az értelmével emelkedett ki az állatok világából. ebben nem volt hozzá
íllö és vele egyenrangú a többi élőlények közöu.

Hogy az embernek legyen magához való társa, az Isten mély ál
mot bocsát Ádámra, ebben az eksztatikus álomban testének egy részé
ből megteremti az első asszonyt. A héber szöveg "szela"-ját a régi
fordítások általában "bordával" adják vissza, azonban ez a szó nem
bordát, hanem általában véve .xxíalt" jelent. Adám fölébredvén álmá
ból, maga előtt látja azt a lényt, akit Isten az ó számára teremtett,
rögtön felismeri, hogy végre megtalálta azt, aki vele egytermészetü, s
ennek a meggyőződésének és felismerésének rögtön kifejezést is ad
azzal, h09Y elnevezi az első asszonyt "issah"-nak, mert a férffböl - az
"is"·ból - vétetett. .Js" a héber nyelvben férfit jelent, hozzáadva a
nőnemű végződést, az "ah"-ot, lesz .Jssah" = asszony. "Ez most csont
az én csontomból s hús az én húsomból..." szavak a héber nyelvben
rokonságoc. vérrokonságot fejeznek kí (V. ő. Móz. I. 29, 14; 37, 27;



Bir. 9, '2; 2 Sám, 5, 1; 19, 13; b. 58, 7 stb.), éppen azért ezeket nem
szabad szóról-szóra értelmezni. E szavakkal Adám az asszonnyal, gvá-
val való szoros rokonságát. egytermészetüségét nyilatkoztatja ki. szem
ben az állatvilággal, melyben nincs hozzá hasonló lény.

Azzal, hogy az Isten egy férfi mellé egy asszonyt teremt, világo
san és félreérthetetlenül kifejezi parancsát. mely szerint a házasságnak
monogámnak kell lennie és felbonthatatlannak. Mert az egy asszonyért.
a feleségért "elhagyja az ember az atyját és az anyját, S ragaszkodik
feleségéhez, s lesznek ketten egy testté". Amiként nem lehet megszün
tetni azt a vérkapcsolatot. mely a szülök és a gyermekek között van.
azonképpen megbonthatatlan az a kapcsolat is, mely a férj és feleség
között létrejön, - ezért magyarázza ezt a helyet az Úr Jézus úgy:
"amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mt. 19, 6) - sőt

ez a kapocs erősebb még a vér kapcsolatánál is, mert, mint azt Mózes
mondja, a házastársak egymásért kötelesek elhagyni még szüleíket is.
Igy megalkotta az Isten az első emberpárt, mely nemileg egymástól kü
lönbözött és egymásra volt utalva, de ez a nemi különbözőség nem volt
ekkor még ok arra, hogy egymás előtt széqyenkezzzenek, annak elle
nére, hogy 'mindketten mezítelenek voltak, mert ekkor még az ősi ár
tatlanság állapotában voltak; az érzékiség kísértését a bűnbeesés okozta
az emberekben (3, 7).

5. Az ember testi származásának kérdése.

Egy későbbi tanulmány számára tartjuk fönn annak meqvíláqítását,
milyen volt az első emberpár, az ősember világa. amint azt az ethno
gráfia. őslénytan és őstörténelern legújabb kutatásai bemutatják. Most
csupán azt a problémát kell pontosan meghatároznunk, melyet a fejlő

déselmélet vet föl az ember származásával kapcsolatosan. A katolikus
keresztény tanítás szempontjából elvi jelentőségűek itt XII. Pius pápár
nak a Pápai Tudományos Akadémia világhírű tudósai előtt mondott
szavai: "Ember csak embertől származhatott, s csak embert nevezhe
tett atyjának, ősének. Az Isten által a férfi számára alkotott segítség
színtén embertől - az első férfiből - származik... Azok a különféle
kutatások, melyeket az őslénytan, az élettan stb. azokkal az egyéb
problémákkal kapcsolatban végzett, melyek az ember eredetével függ
nek össze, mindezideig semmi tiszta és biztos eredményre nem vezet
tek. Éppen azért nem marad más hátra, rnint a jövőre bízni annak a
kérdésnek eldöntését, hogy egy nap a tudomány, meqviláqosítva és
vezetve a kinyilatkoztatás által, biztos és végleges választ tud-e adni
erre a fontos problémára." (Act. Ap. Sed. 33-1941-, 506. old.) A
Szentatyának ezek a szavai világosan megmutatják azt, hogy a hívő

embernek mit kell tartania az ember származásával kapcsolatban: az
embert Isten teremtette saját képére és hasonlóságára, mely hasonlósá
got az ember lelkében hordozza értelmével és szabad akaratával. Ez
az értelmes ember fölül áll az állatok világán és egyetlenegy állat, még
a legfejlettebb sem lehet az embernek "atyja", "őse". Az állatvilágban
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nem lehet tehát az ember eredetét keresni. semmiféle fejlődés nem tudja
áthídalni azt az ürt, mely a szellemi lélek nélküli állat és a szellemi
lélekkel bíró ember között van. Hogy azonban az ember egy részének,
testének .a kialakításában nem volt-e szerepe az állatvíláqnak, ezt a
kérdést a kinyilatkoztatás. a Szentírás, és ennek alapján a Szentatya
nem dönti el! A Szeritirás csak annyit mond, hogy az Isten ..anyagból"
alkotta az ember testét, s ez nem zárja ki ann.ak a lehetőségét. hogy
ez az anyag nem holt rnatería, hanem élő állati. organizmus volt. A
Szeritírás csak annyít tanít s ennek alapján a Szentatya csak azt álla
pítja meg, hogy ez az ..anyag" csak akkor vált emberré, míkor az Isten
külön teremtői aktussal megalkotta az ..anyaghoz" . a testhez a lelket.
Így tehát a lélekkel megáldott ember csak ugyanilyen lélekkel ellátott
embert mondhat ősének, de az ember testének származása a kinyilatkoz
tatás alapján ..nyitott kérdés", melyet a biológiának, ethnoqrafiának,
őslénytannak és őstörténelemek kell eldöntenie a kinyilatkoztatott igaz
ságokkal összhangban. Ezek a tudományok pedig - mint ezt a továb
biakban XII. Pius pápa kifejti - mindeddig nem tudtak végleges vá
laszt adni erre a kérdésre, s csak a jövő mondhatja meg, hogy meg
tehetik-e valaha..

6. A bűnbeesés (3, l-6).

A végtelenül jó és irgalmas teremtő Isten az embert nemcsak
testtel és lélekkel látta el. hanem elhalmozta természeten kivüli és ter
mészetfölötti ajándékok bőségével is. Ezek az ajándékok nem csupán
tulajdonát képezték az első emberpárnak, hanem Isten rendeléséből az
őtőlük származandó egész emberiségnek öröksége lettek volna, melyet
az ősszülők az emberi természet továbbadásával átszármaztattak volna
utódaikra. Ezt az örökséget. ezeket az ajándékokat azonban az első

emberpárnak meg kellett volna érdemelnie. értelmével és akaratával
meg kellett volna szolqálnia, és ezért tette Isten próbára őt. Gyermek
korunk óta ismert dolog előttünk, hogy az első emberpár nem állotta
ki a próbát, engedett a kísértő szavának és fellázadt Isten rendelése
ellen. Míelött azonban a kísértésnek és a bünbeesésnek bibliai leírását
részletesen meqmaqyaráznók, egy lényeges kérdést kell tisztáznunk. És
ez a történetben szcreplő kigyó problémája.

Az ember megkísértöjét a Szeritírás egyszerűen kígyónak nevezi.
A kígyó beszél ravaszul Évához. a. kígyóval tárgyal az első asszony.
a kígyó ébreszti fel benne a gőgnek és kevélységnek a szellemét és
éppen ezért a bűnbeesés után az Isten a kígyót átkozza meg. Egyetlen
szóval sem jelzi. a Biblia, hogy a kígyóban. v~y a kígyó álarca alatt
egy más gonosz lény rejtőznék. Ugyanakkor azonban kétségtelen. hogy
Mózes nem közönséges kígyót ért a kísértő alatt. mert hiszen azt Mö
zes is nagyon jól tudta, hogy a kígyó nem tud beszélni és képtelen
olyan agyafurt okoskodásra, mint amilyent Évával való tárgyalása
mutat. Az is lehetetlen. hogy az egesz Ószövetség maqasztos Isten-fo
galma összeegyeztethető legyen egy értelmetlen és éppen ezért nem
bűnös állatnak a megátkozásával! Az Isten nem átkozhatja meg közvet-
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lenül a kígyót, mely nem viheti bűnbe az embert, mely nem gondol
kodik, nem beszél és nem vétkezik ...

A Szeritírás tehát kétségkívül valamely Istenellenes lényt ért a
kíqyón, mely - ahogy azt" a szentatyák és utánuk a hagyományos ma
iJyarázat mondja - a kígyót használta föl arra. hogy az első embere
ket bűnre csábitsa. Ez az istenellenes lény a sátán, akiről a Bölcseség
könyve azt mondja: ..A halál pedig a sátán irígységéből jött a világba"
(2. 24); a sátánról mondja az Úr Jézus. hogy ..gyilkos (az emberek
gyilkosa) volt kezdet óta" (Jn. 8. 44); s róla írja a Jelenések könyve:
..És levetteték az a nagy sárkány. az őskígyó. ki ördögnek és sátán
nak neveztétik. ki elcsábítja az egész világot" (12. 9). majd pedig azt.
hogy egy angyal ..megragadá a sárkányt. az őskígyót. aki az ördög
és a sátán" (20. 2). A kígyóval tehát Mózes a sátánt akarja megjelölni.
megnevezni és éppen ezért nem a kígyó, hanem a sátán beszél Évával.
nem a kígyóra. hanem a sátánra vonatkozik az Isten átka is. A kérdés
csupán az. hogya sátán valóságos kígyót használt-e föl eszközül' céljá
nak elérésére. vagy csak a kígyó látszatát öltötte től, vagy esetleg a
kigyó alatt minden további nélkül magát a sátánt kell érteni. A szent
atyák mindenképpen a kígyóhoz ragaszkodnak, 5 azt mondják, hogy a
~ átún vagy valóságban. vagy csak látszatra öltötte föl a kígyó formá
ját. Véleményünk szerint azonban ez a magyarázat nem kielégítő. Nem
kieléqítő elsősorban azért. mert akkor a szent szövegben valamí utalást
kellene találni mégis arra. hogya kígyó alakjában valami felsőbbrendű

gonosz lény rejtőzik. ha előbb nem. akkor. amikor az Isten átkáról van
szó. És nem kielégítő azért sem, mert a kígyó. éppen nem a legalkal
masabb állati lény arra. hogya sátán éppen őt használja fel céljának
elérésére. A kígyó most sem. akkor sem volt a föld ..legravaszabb",
legkifejlettebb állata; voltak és vannak sokkal inkább - hogy. mai kí
fejezessel éljünk - ..emberszabásúak", melyek erre a célra alkalmasak
lettek volna. s nem keltettek volna rögtön undort az emberben. rnínt
a kigyó.

A megoldást szerintünk éppen az ősi keleti népek képes beszédé
-l.en. kifejezésmódjában kell meqtalálnunk. Mít értett Mózes a kíqyón,
ez a kérdés? Mivel pedig Mózes minden további nélkül csakkígyóról
h:zél. mivel csak a kígyóra vonatkoztatja Isten átkát, mivel még csak
nem is céloz arra. hogy a kígyón kívül más lény is szerepelne a kísér
té:> történetében Évával kapcsolatban. azért azt kell mondanunk, hogy
a Szentirás a ..kigyón" ..sátánt" ért. A sátánt nevezi tehát Mózes kí
gyónak, s ez a képletes beszéd nagyon ismeretes az egész Ószövetség
ben. ahol a kígyó mindig a gonosznak a jelképe (V. ö. Móz. L 49, 17;
Iz. 59. 5; Mik. 7. 17; Jób 20. 14. 16; Zsolt. 140. 4 stb.); s például a
babiloni - tehát színtén semita - hitben a kígyó nem más. mínt dé
mon. s a kígyónak az alvíláqqal, a gonosszal való kapcsolata más népek
hitében ís előfordul. A Szentírás tehát véleményünk szerint egészen
érthető képpel él a sátán meqnevezésekor, míkor ..kígyót" ír; a régi
keleti ember rögtön tudta. mít és hogyan kell rajta értenie. Innen van.
hogy az a szent János. aki teljesen ismerte az Ószövetség nyelvét és
képletes beszédének értelmét. félreérthetetlenül és világosan írja a Je-
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lenések könyvében kétszer is: " a nagy sárkány, az őskígyó, ki ör-
dögnek és sátánnak neveztetik. " (12, 9 és 20, 2). Erröl a sátánról
valóban el lehet mondaní, hogy "ravaszabb volt a föld minden állata
nál" _(3, 1), azaz minden élölényénél, melyet Isten teremtett és ennek
a sátánnak érdeke volt. hogy az ember ne maradjon meg azokban a
kegyelmekben és ajándékokban. melyekkel Isten elhalmozta, s melyekért
próbát kellett volna kiállnia.

A próba rendkívül alkalmasan volt megválasztva. Az ember ugyanis
anyagi és szellemi lény lévén, mindkettővel: anyagi és szellemi részével
köteles volt Teremtőjének szolgálni s alávetettségét Istennel szemben
elismerni. Az édenkert közepeben teremtett egy fát az ISten, ennek
a fának rendkívül tetszetős és ingerlő kűlsejű gyümölcsei voltak (3, 6),
de a Teremtő parancsából ennek a fának gyümölcséből nem volt sza
bad enniök ősszüleinknek. Az első emberpárnak tehát ellen kellett állnia
a test kivánságának, melyet vonzott a gyönyörü és ízletesnek ígérkezö
gyümölcs látása, értelmével el kellett ismernie azt, hogy Istennek fel
tétlen engedelmességgel tartozik, hogy csak teremtmény és nem teljesen
független. abszolút lény; akaratának meg kellett volna hajolnia a Te
remtő akarata és parancsa előtt. Nem gyermekes és nem Istenhez mél
tatlan dolog az édenkerti parancs és éppen ezért nem túlzott az em
berre kiszabott büntetés sem. Nem csupán valamely gyümölcs evéséről

vagy meg nem evéséről volt itt szó, hanem arról, hogy az ember elis
meri-e függőségét az Istentől. hogy életét hajlandó-e az Isten által meg
szabott erkölcsi törvények szerint berendezni vagy sem!

A fának a 2, 17 szerint "a jó és a gonosz tudásának fája" volt a
neve. Nem szabad azt gondolnunk. hogy e fa gyümölcSének élvezete
valami varázserővel új megismeréseket és új tudásokat adott volna az
embernek; a fa neve abból a szerepből ered. melyet az ember életében
betölthetett volna. Ha az első emberpár 'megtartotta volna Isten paran
csát, akkor megtudta volna, mily jó. mily boldoqsáq Isten mellett lenni,
neki engedelmeskedni; a parancs megszegésével pedig ráeszmélt arra.
mily borzalmas dolog szembehelyezkedni az Istennel.

A kísértés kívülről jön, mert a bűnbeesés előtt az emberben nem
voltak bűnös vágyak. melyek romlásba vihették volna. A kísértő az
emberiség ősellenfele. a sátán volt. aki nem akarta, hogy az ember
töltse be azt a helyet. melyet ő lázadásával mindörökre elvesztett.
A sátán mesterien fog hozzá a munkához. Elsősorban is az asszony
hoz fordul. kinek természete gyöngébb. s a kérdést úgy teszi föl Évá
nak, hogy abban már bent van a fullánk Isten rendelése ellen. "Valóban
mondotta az Isten. hogy az édenkert egyik fájáról se egyetek?" Aki így
beszél. az világosan kifejezésre juttatja azt. hogy számára az Isten pa
rancsa érthetetlenül kemény és nehéz. de eqyszersmínd megalázó is az
emberre nézve. Mintegy azt mondja: úgy-e. ilyen parancsot nem adott
az Isten. hiszen ez elképzelhetetlen a végtelen jó és bölcs Isten részé
ről! S az. asszony léprement, s bár alapjában véve helyesen válaszol
azzal. hogy csak egyetlen fának a gyümölcséből nem szabad enniök,
ugyanakkor azonban lelkében először érzi értelmetlennek és elvíselhe
tétlenül nehéznek Isten e parancsát, s rögtön hozzá is teszi, hogy
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azért ezt a rendelkezést meg kell tartani. mert a parancs megszegéséért
súlyos büntetés van kiszabva: a halál. Amilyen mesteríen kezdte a
sátán, ugyanolyan kíválóari folytatja is aJ kísértést. Először is kiveszi
az asszony szívéböl a büntetéstől való félelmet: "Dehogy is haltok
meq!" Ugyan mit ijedeztek. mit remegtek. legyetek csak egész nyugod
tan, nem lesz abból semmi baj. Isten csak félrevezetett titeket, ne híqy
gyetek neki. Ezt mondja a kigyó, és e szavakban van elrejtve a tulaj
donképpeni kigyóméreg, az örök sátáni taktika. És miért tiltotta meg
Isten a fa használatat? Ó nem azért, hogy megóvjon titeket bizonyos
rossz következményektől, nem! Az Isten irigységből adta ki a tiltó pa~

rancsot, mert tudta, hogy "azon a napon, amelyen arról a fáról esztek,
megnyílik szemetek s olyanokká lesztek, mínt az Isten!" Egy szóval
sem mondja a sátán, hogy Éva vegyen a fának a gyümölcséből, az
ilyen egyenes támadás, egyenes felszólítás talán meggondolásra kész
tette volna az asszonyt, s megdöbbent volna az Isten parancsával hom
lokegyenest ellenkező beszéd hallatára. A sátán rábízza a döntést Évára,
hagyja, hogy' az asszony szívébe eresztett méreg lassan meghozza ha
tását; csak töprengjen Éva, csak emésztödjék a kisértő gondolatok kö
zepette, a többit majd elintézi a lelkében feltámasztott kevélység és
gőg, az majd látszólag függetlenül és önállóan fog dönteni. ..

Olyannak lenni, mint az Isten. Mily eget ostromló vágy, mily ret
tenetes gőg és kevély gondolat! Függetlennek lenni mindentől és min
denkitől. úrnak lenni, magasba szárnyalni az emberi lét minden korlátja
fölé: mily kisértő távlat! Aki csak kissé foglalkozott a bűn lélektaná
val, aki csak egyszer mélyen belenézett az emberi lélek örvényeíbe, az
megérti, hogy nem volt semmiség, amit ősszüleink elkövettek. S meq
érti azt is, mily csodálatos mélység van a. Biblia e párszavas elbeszélé
sében, mily bámulatos ismerete az örök emberi gonoszságnak. A .bűn

ugyanis nem abban állott, hogy az ősszülők ettek egy fa gyümölcsé.
ből, hanem a kevélységben, mellyel Istennel akartak egyenlők lenni,
mint ahogy Jézus Sirák fia könyve mondja: "Az ember gőgjének kez
dete elpártolás Istentől, mikor is szíve elfordul Alkotójától. Minden
bűn kezdete ugyanis a kevélység, ki ragaszkodik hozzá, betelik átok
kal és végül elvész általa." (10, 14--15.)

A kevélység győzött, az asszony evett a tiltott fának gyümölcsé
ből, adott férjének is, s így a parancs megszegésével elvesztették mínd
azokat az ajándékokat, melyeket az engedelmességgel kellett volna ma
guknak és utódaiknak is megérdemelniök. Elvesztvén Isten kegyelmét,
ezentúl az emberi természet és élet továbbadásával nem örökíthették
át utódaikra, amint Isten tervezte. "Ennélfogva... a bűn egy ember
által jött be a világba, és a bűn által a halál s igy a halál átment mín
den emberre... Mert... a halál uralomra jutott az egy által, az egynek
a bűnbeesése míatt..; ugyanis a sok ember megtétetett bűnösnek egy
ember engedetlensége által!" (Róm. 5, 12. 17. 19.)

7. A bűn büntetése (3, 7-24).

A büntetés kétféle: külsö és belső. A belső rögtön jelentkezik az
érzékiség feltámadásában. Valóban megnyíltak ősszüleink szemei: amit
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~ddig láttak. de núnden kísértő gondolat nélkül. azt t. i., hogy mezítelenek, .
azt most látják a bűnbeesett. megromlott emberi természet érzéki vá
gyaival. Eddig ártatlanok voltak Isten előtt. s ezért ártatlanok voltak
eqyrnás előtt is. most ez megszünt. S hogyafelébredő érzéki kísérté
sek ellen védekezzenek. ruhát csináltak maguknak íalevelekböl, hogy
így eltakarván magukat. megkezdjék azt a harcot. melyet ezentúl nekik
és rninden utódjuknak meg kell vívníok a lélek ellen támadó testtel.
További belső büntetés az. hogy felébred szivükben a félelem: elrej
tőznek Isten elől. Eddig nem féltek tőle. hiszen jóságos atyjuk. terem
tőjük és gondozójuk volt. mintegy Isten családja voltak. most ez .a vi
szony is gyökeresen megváltozik. S a harmadik belső büntetés. melyet
a bűn természeténél fogva magával hozott, az értelem elhomályosodása.
Az első emberpár mindent akart tudni. olyan akart lenni. mínt az Isten.
és odasüllyedt. hogy azt hitte: el lehet rejtőzni Isten elől. A külső bün
tetést az Isten szabja ki: az élet eredetét ezentúl megzavarják a szülés :
g'yötrelmei. a férj és feleség viszonyát megmérgezi az érzéki kívánsá
gok felburjánzása. az élettársból sokszor rabszolga. a férfi állati vá
gyainak és brutális hatalmi gőgjének szolgája lesz. Viszont a férfi mun
kája is lényegesen megváltozik. Eddig is kellett volna dolgoznia. de
az édenkerti munka a felüdülés gyönyörüségét és a teljes siker örö
mét adta volna az embernek. Most a munka számtalanszor gyötrelem
és kín lesz az ember számára. a legnagyobb erőfeszítés mellett. sem
éri el a sikert. mert a föld ellenséges vele szemben, ~, természet többé
nem szolgája neki. s ezért tövist és bojtorjánt terem. mely a legjobb
eredményt is megrontja. És végül jön a legfájóbb büntetés: a halál. s
míndaz, ami vele együtt jár. a szenvedések, gyötrelmek. nyomor és
betegség.

Az Isten átka és büntetése azonban elsősorban a kisértő kígyót éri.
Mondottuk már. 'hogy a kigyó név alatt a sátánt kell értenünk és igy
azok a szavak. melyekkel az Úristen megátkozza a "kígyót". közvet
lenül a sátánra vonatkoznak. Amikor még a magyarázók úgy gondol-o
ták. hogya sátán valóságos kíqyót, vagy a kígyónak látszatát hasz
nálta fől az ember elcsábítására, a büntetést is elsősorban a kígyóra
vonatkoztatták. mégpedig szóról-szóra: "Mondotta erre az Úr Isten a
kígyónak: mivel ezt tetted. átkozott légy minden állat és főldi vad kö
zött: hasadon járj és földet egyél élted mínden napja alatt!" Az letl
tehát eszerint a kígyó büntetése, hogy hason kell csúsznia és földet
ennie. .. Egyes régiek még azt is hitték. hogy a kígyó azelőtt rendes
lábakkal rendelkezett, s csak a bűnbeesés, illetve a büntetés következ
tében vesztette el végtagjait (így pl. Josephus Flavius és a középkori
zsidó magyarázók) . Ezek az elképzelések azonban teljes joggal nevez
hetők gyermekeseknek. A kígyó a bűnbeesés előtt ugyanolyan termé
szetű volt és ugyanolyan táplálékkal élt, mint később. Ezt be is látták
az újabbkori maqyarázók, a szöveget úgy értelmezik. hogya kígyó
hasoncsúszása és eledele azelőtt nem volt undoritó az ember számára.
míg ezentúl jele lett megvetendó és alávaló lényének. Lényegileg erről

a '. magyarázatról sem mondhatunk mást, mínt az előzőről. Mert egy
részt a hason való járás önmagában nem undorító és nem jelent meg-
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vetettséget az emberek előtt, másrészt a kígyónak sem azelőtti sem
azóta nem eledele a föld, a kigyó nem porral táplálkozik. S a kígyó~

nak nem mondhatta az lsten: "Mivel ezt cselekedted..." A kigyó nem
cselekedett semmit. Még akkor sem cselekedett volna.. ha a sátán való
ban eszközül használta .föl célja elérésére, mert a kísértő nem a kígyó
volt, hanem a sátán. Éppen ezért Isten nem büntethette a kígyót, ha
nem a sátánt. S ha az lsten szavai - akár közvetlenül, akár közvetve 
a kigyóra vonatkoznának. akkor az ősevangélium vigasztaló igérete is
csak annyít mondana, hogy az átok következtében örök ellenséqeske
dés lesz a kígyó és az ember, a kígyó fajzat ja és az emberek fiai kö
zött. És így az a csodás mélységű elbeszélés. mely oly gyönyörűen írja
Je az ember bukásának traqédiáját, melynek erkölcsisége és lélektani
beállítása oly összehasonlíthatatlanul szép és magasztos, a végén azzal
fejezödnék be. hogy egyszerű természetrajzi leírássá változnék, mely az
embernek a kigyóval való kűzdelmét próbálna megokolni.

A kigyó itt neni jelkép, a kígyó nem ís eszköz, a kigyó maga a
sátán. És a sátánra állnak is az Isten szavai: ..Mível ezt cselekedted ..;"
Mínt ahogy a Bölcseség könyve mondja: ..A halál pedig a sátán irígy
ségéből jött a világra. és követik őt azok, kik az ő részén vannak."
(:;. 24.) De akkor világos az is, hogy az átoknak sem lehet szóról
szóra vett értelme, akkor itt is a keleti nyelv képes kifejezésével állunk
szemben annál is inkább, mert láttuk. hogy még a kigyóval kapcsola
tosan sem lehet az átok szavait a mi gondolkodásunk szerint magya
rázni. ..Hason járni". ..hason csúszní" gyakori kifejezés az Ószövetség
ben éppen úgy: tnintegyéb keleti nyelvekben. Jelentése: megalázott
nak, gyalázatosnak, nyomorultnak lenni, utálatosnak és aljasnak lenni.
És ugyanezt jelenti a másik kifejezés is: földet, port enni. (V. ö. Móz.
III. 11, 42; V. 32, 24). Ilyen értelemben találjuk többek között lzaiás
prófétánál: ..Földre borult arccal hódolnak előtted és lábad porát nyal
ják ..;" (49, 23.) Ugyanígy Míkeás próféta: ..Látják majd ezt a nem
zetek, és szégyent vallanak minden hatalmukkal. .. Nyalják majd a
port. .." (7, 16-17.) Vagy a zsoltáros: ..Boruljanak le előtte az ethíop
sok és nyalják ellenségei a port" (71. 9.) A Tel-el Amarnai levelek
ben, melyeket arám nyelven írtak s körülbelül egykorúak Mózessel,
neme egyszer szerepel e kifejezés: ..Ellenségeink pedig egyék a port!"
Sőt a ..hason csúszní" és "port nyelni" kifejezés számos modern nyelv
ben is annyit jelent. mint megalázottnak lenni. Az Isten átka alapján
tehát a sátán megalázott, gyalázatos. utálatos és undorító lesz mindvégig.
élete minden napján.

8. Az ősevangélium (3, 15).

Az elveszett paradicsom kapui pár perc rnulva bezáródnak a bu
kott első emberpár előtt... Vége. visszavonhatatlanul vége annak a
boldog aranykornak, melyben eddig éltek, elvésztették a bűn által Isten
végtelen kegyelmi ajándékait, s természetszerűen semmi reményük sem
lehetett arra, hogy valaha is vísszaszerezhessék, Az Isten azonban nem
azért végtelenül jóságos és írqalmas. hogy végleg elhagyja a bűnbeesett
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szerencsétlen embert. Még ott az édenkertben fölhangzott Isten szava,
m.ellyel m.egígérte a Megváltót, aki majd egyszer eljő és megszabadítja
vétkei nyomasztó terhétől, beragyogja szenvedésének és eltévelyedései
nek sötét éjszakáját és megnyitja számára a boldog örökkévalóság ka
puját. Az elhomályosult emberi értelem, a rosszra hajló emberi akarat
éjszakájában az Isten egy kis lámpást adott az emberek kezébe... Egy
kis fényt gyujtott, hogy el ne vesszen, s ez a fény volt az ősevangé

lium: "Ellenségeskedést fogok vetni közéd és az asszony közé, ivadé
kod és ivadéka közé; az (t. i. az asszony ivadéka) széttíporja fejedet.
te pedig megsebesited a sarkát".

Az első örömhírnek, a prótoevangéliurnnak a lényeqe az ellensé
geskedés! Mert az első emberpár megtörte azt a baráti jóviszonyt, mely
őt az Istenhez, Alkotójához fűzte, megtörte azt a szövetséqet, melyet
Isten vele a teremtés és a fölmagasztalás percében kötött, nem Istenre
hallgatott, hanem a sátánra, annak lett jóbarátja, azaz a valóságban
az ördögnek és saját bűnös vágyainak rabszolgája. Ez az állapot azon
ban nem fog örökké tartani, a sátánnal kötött szövetség nem fog fenn
állani az idők végezetéig, mert az Isten majd küld egy asszonyt, aki
nem tárgyal a sátánnal, aki örök ellenségeskedésben, szembenállásban
lesz vele. Ez az asszony nem lehet Éva, hiszen éppen ő volt az, aki
"barátságba kerűlt" az ördöggel, aki szóba állott a sátánnal és ennek
kisértésére föllázadt Isten ellen. És nem lehetett egyetlen - bármilyen
tisztalelkű - asszony sem az Ószövetségben, hiszen ezek is valami
képpen az ördög hatalma alah állottak! Az a diadalmas asszony egye
dűl és kizárólag Szűz Mária, aki tényleg létének élső pillanatától
kezdve, fogantatásának idejétől kezdve szeplőtelen volt, bűn nélküli
volt, s így ellenségeskedésben állott a sátánnal. És a boldogságos Szűz

Mária ivadéka, az Úr Jézus Krísztus volt az, aki széttiporta a sátán
fejét, megtörte hatalmát annak ellenére, hogya sátánnak ideig-óráig
látszólag sikerűlt megsebesíteni őt, amikor tudniillik a Megváltót ke
resztre feszítették.

Az a csodálatos látomás, melyet szerit János apostol szeralélt Pat
mosz szigetén a maga teljes pompájában, körvonalaiban már meqraj
zolódík Isten szavaiban az ősevangéliumban: "És nagy jel tűnt fel az
égen: egy asszony, akinek öltözete volt a nap, és lába alatt a hold, és
fején tizenkét csillagból álló korona. És áldott álapotban lévén kiál
tott ... És más jel tűnt fel az égen: és íme egy nagy tűzvörös sárkány a
vajudó asszony elé állt, hogy amint szült, elnyelje fiát. És fiúgyer
meket szült, aki vasvesszővel fogja kormányozni az összes nemzeteket;
és fia az Istenhez ragadtaték és az ő trónjához." (lel. könyve 12, 1--5.)
A diadalmas, napbaöltözött . asszony az, akit az Isten megígér az éden
kert száműzöttjeinek és az ő fia az Úr Jézus Krisztus. Ö fogja megtörni
a sátánnak, az őskígyónak, a sárkánynak hatalmát isteni erejével és
győzhetetlen birodalmával
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MANDüLlN

Csendes éj. Lámpáru leoltom.
Fenn a fénylő égi holton
üldögélő furcsa holdon
Mandolínoz valaki.
Selymeshúrú mandoIínja
Mintha tücsökhanqon hína,
Engem hína: gyere ki.

Kinn a harmat s il. szítáló
Holdsugarak szötte háló
A világot ellépí.
Olyan friss a rezge pára,
Mintha a Teremtő szája
Most lehelte volna ki.

Én is itt, holdas magamban.
Zárt szemern redöln át
Érzem mínden pórusomban
A kezdetnek illatát.
Ereírnben rég kifáradt
Kútfök új ezüstje árad.
Most olyan vagyok talán.
Mint mikor Isten fejében
Meqvíllantam eszmeképen
A teremtés hajnalán.

Vérig és velőkig áthat
Holdsugár és sejtelem:
Hátha mínd csak tünde látszat
Ami játszik itt velem!
Hátha itt sincs még az óra.
Még egyéb nem is vagyok.
Mínt a keltő legyen szóra
Szomjazó szelíd agyag.
S holnap tán a szent hatodnap
Hajnalára harmatoznak
(Nemtudóí jónak-rossznak)
Körülöttem mindenek,
S rámköszönt a boldog Éden.
Mely az Isten örömében
Sorsomul teremtett,
S nem lesz benne undorító
Embermérgű csalfa kígyó.
Sem kígyók. sem emberek.

(Mátraszentimre. 1949 júl.) Sík Sándor
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NEWMAN KARDINÁLIS ÍRÁSAIBÓl
ISTEN

Isten letét nem hagyományozta-e ránk bizonyságtétel, nem tárja-e
fel a történelem. nem vezet-e rá bizonyítékek tömege. nem világositja-e
meg metafizikai kényszer. nem erőszakolja-e ránk a lelkiismeret benső

sugallata? A természetes rendnek éppúgy igazsága. mint a természetfölöt
tinek. És ha rájöttünk. mí az értéke? Nagyjelentőségű igazság-e. vagy
jelentéktelen? Atfogó igazság-e? .

Feltéve. hogy ezen kivül semmiféle más vallási eszme nem adatott
neked: mégis eleget tudsz már. hogy lelkedet megtelitsed. Egy csapásra
a tantételek egész rendszerének. a birtokában vagy. E szó ..Isten". teo
lógia önmagában. oszthatatlanul egy. tárgyának mélysége és egyszerű

sége által többféleképpen kimeríthetetlen. Amikor elismered Isten letét,
tudásod tartalmában átfogó tény foglal helyet. mely magába zár és ol
vaszt mínden más megfogható tényt. Hogyan tudhatnánk a tudomány
valamely területének egy részét kikutatni és kutatásunkban megállani
az előtt. ami minden rendhez hozzátartozik? Az összes igaz' alapelvek
belőle erednek. minden jelenség beléje torkollik: valóban "az első és
utolsó",

Az Isten individuum. csak önmagától függ; végtelenül tökéletes és
változatlan; szellemi. élő. személyes és jelenlevő: míndenható, mínden
látó, mindentudó: közte és teremtményei között végtelen az űr. Ö az.
.akinek nincs eredete, aki egy örökkévalóságot töltött el önmagával. aki
teremtette és fenntartja a világmindenséget, aki az idők végezetén mínd
nyájunkat megítél. az igazság és igazságtalanság ama törvénye szerint.
melyet Ö maga írt a szívűnkbe, Ö független a törvényektől, amelyeket
adott, bennük tevékenykedve fölöttük áll. Neki kezében van minden,
célja van minden eseménnyel, mértéket szab minden tettnek és igy az
ismeret könyvében minden tudomány tárgyával megvan ci maga saját
kapcsolata; ímádásraméltó, soha ki nem merülö erővel elegyíti bele ma
gát a teremtés minden eseményébe. a természet Ielépítésébe, a világ fo
lyásába, a társadalom eredésébe. a nemzetek sorsába, az emberi szellem
tevékenységébe -- és ezért szükséqszerűen tárgya a tudománynak. sok
kal nagyobb mártékben és különösebben, mint bármi azok közül, amik
a világi müveltség körébe tartoznak.

(1852: The idea of a university, 2.)

Miként keletkezett volna egyébként e csodákkal csordultig telt vi
lágmindenség? Önmagát nem teremthette. Nem teremthette az ember.
mert csak része neki. Minden embernek van kezdete - kellett egy első

embemek lennie, - ki teremtette őt? Az Isten gondolatára a dolgok ter
mészete kényszerit rá minket. El kell ismernünk egy mindenható Te
remtő eszméjét, akinek mint teremtőnek öröktől fogva lennie kell. Nem
lehetett kezdete, különben míként jött volna létre? Különben a kezdeti
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nehézségekkel találnánk magunkat szembe és újból kellene kezdenünk
gondolatmenetünket. A Teremtőnek tehát nincs kezdete. Mert, ha valami
más előtte való által jött létre: miként jött akkor ez a más létre? És így
a teremtök eredményre nem vezető sorát vagy rendjét állapítanánk meg.
amit éppoly nehéz megérteni, mint az emberek végtelen sorát. Továbbá,
ha nem maga a Teremtő volt az. ki öröktől fogva van, akkor lenne egy
lény, ki öröktől fogva volt és egy másik, aki teremtő volt, - ami épp
annyit jelentene. mintha két isten lenne.

Ezek szerint a legcsekélyebb nehézség nélkül. mint szerfölött egy
szerű és természetes dolgot ismeri el elménk, hogy a világ Teremtőjének

nincs kezdete. És ha így van, akkor önmagától való; és ha önmagától
való, akkor nincs alávetve változásnak. Ami önmagától van és örökké
való, az se nem növekszik, se nem fogyatkozik. Az, ami mindig volt és
mindig ugyanaz lesz. Míként semmi másban nincs az eredete, ugyanúgy
semmi más nem zavarhatja és nem érintheti. Minden, ami van. Tőle

ered. Minden dolog függ Tőle és Ö maga független míndentől.

(1849; Discourses eddressed to mixed conqreqetions, 14.)

A külvilágról való első ismereteinket érzékeinkkel szerezzük, az
Úriste:nröl a lelkiismeret által tanulunk először. Ott a mi fejlődő, kifelé
irányuló erős vágyódásunk az, amely a recehártyán érzékelt puszta ké
pek révén - melyek ugyan már önmagukban is egy külsö világot tük
röznek. - arra az általános meggyőződésre vezet, hogy valóban létezik
egy széles, külső világ. Itta lelkiismeret mindig ismétlődő tapasztalataí
azok. melyek minden erőszakolás nélkül egy hatalmasabb lény akaratát
sejtetik meg velünk és egyre világosabban meggyőznek egy legfőbb tőr

vényszerzö létezéséről, kitől az egyes intelmek és parancsok erednek.
Határozottan éppoly jogosult tehát a lelkiismeret egyes tapasztalataiból
egy legfőbb úr mindenkori jelenlétére következtetnünk. mint amily jogos
az érzékek egyes észrevételeiből egy sokoldalú, kűlsö testi és szellemi
világról megbizonyosodnunk .. "

A lelkiismeret nem önmagából veszi erejét. hanem önmagán túlra
nyui valami után és homályosan felismeri döntéseiben, hogy egy maga
sabb hatalom megköti. Bizonyítja ezt a kötelezettségnek és felelősségnek

az az erős érzete, amely döntéseit áthatja. Innét ered az is, hogy mint
..hanq'I-ról beszélünk a lelkíísmeretröl. ""' mint szóról, vagy helyesebben
mondva: mint egy szónak a visszhanqjáról, mei).' jobban parancsol és
köt, mint bármi parancs tapasztalataink birodalmában.

Megvan a felelösséq és, bűn eleven érzése. ha a tett nem is irányult
az emberi társadalom ellen. a meqdöbbenés és csüqqedettséq, ha a tett
pillanatnyilag hasznot hajtott is. a bánat és sajnálkozás, ha a tett a leg
nagyobb mértékben gyönyörködtetett is, az arcpiritó szégyen, ha tanuja
nem volt is.

Ha azonban lelkiismeretünk szavát megtagadva felelősséget érzünk,
akkor ezzel elismerjük. hogy van valaki, akinek felelősek vagyunk,. aki
előtt SZégyenkezünk, akinek ítéletétől félnünk kell. Ha jogtalanságot el
követve bánatos szívvel és könnyekkel szemünkben éppoly levertséget
érzünk. mint amikor édesanyánknak fájdalmat okoztunk. ha valami jó-
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tett után ugyanazt a verőfényes derültséget, ugyanazt a belső megelé
gedettséget érezzük. mintha dicséretét és elismerését vivtuk volna ki:
akkor ez nyilvánvalóan annak. a jele, hogy olyan személyíséq képét hor
dozzuk a lelkünkben. akire szeretetünk és tiszteletünk feltekint. kinek
mosolya boldogít. akihez a szívünk húz, aki előtt mentegetőznünk szük
séglet a számunkra. kinek haragja zavar és servaszt bennünket. Ezek a
tapasztalatok olyneműek bennünk. hogy meqinditójukul szellemi lényt
föltételeznek: kő nem kelt bennünk érzelmet, nincs szégyenérzetünk ló
vagy kutya előtt.

A lelkiismeret tehát ténylegesen felkelti a lélek e kétfajta rezdülé
sét: egyrészt szégyenkezést, sejtelemes félelmet. önvádat: másrészt azt a
mély békességet, a biztonságnak azt a nyugodt érzését és azt a boldo
gító reménységét, amit érzékelhető tárgy. földi lény sohasem kelthet fel
bennünk. A gonosz menekül, ha senki sem üldözi is. Míért menekül te
hát? Honnét az ijedelme? Ki az, akit magányában. a sötétben, szíve leg
titkosabb rejtekében lát?

Ha e tapasztalatok oka nem e világba tartozik, akkor túlvíláqínak,
isteninek kell lennie. A lelkiismeret ténye tehát. amennyiben "parancs",
arra szolgál, hogy egy legfőbb Úrnak és Bírónak. egy szent, igaz, ha
talmas. mindentudó Megtorlónak és Jutalmazónak a képét oltsa lelkünkbe.
és így létoka a vallási életnek...

Istenről és tulajdonságairól tehető elményí tapasztalatainkat alap
elvszerűen jellemzi. hogy legfeljebb árnyak összetételével tudjuk öt fel
fogni, sőt nem egyszer az egyes árnyképeket sem tudjuk összekapcsolni,
mert szemünk előtt folyton ide-oda suhanríak és sohasem áll valamennyi
nyugalmasan előttünk. Értelmi ténykedessel egybefoghatjuk és tudato
san rendezhetjük ugyan Istenről való elképzelésünk különböző elemeit,
ez a rend azonban nem ad szeraléletüknek olyan képet, mely fogva tart
hatná. Róla való képzetünk sohasem egyetlen kép, hanem mindig szám
talan egyes képből áll, melyek mindegyike független a másiktól. A csíl
lagos eget nem tudjuk szemünkkel ~yszerre átfoqní, hanem keletről

nyugatra, majd nyugatról keletre kell 1ordulnunk, az egyik csillagképet
a másik után kell szemügyre vennünk, az egyik nézését abba kell hagy
nunk. hogya másikat láthassuk.

Még sokkal nagyobb fokban áll ez azokról az .élményi ismeretek
ről, amelyeket Isten lényegéről nyerünk. Megismerjük ezt és azt, nem
tudjuk azonban a kettőt képzeletünkben egyesíteni; az egyikre gondolva
a másikat eltünni hagyjuk; a kettő közül egyik sincs teljesen tudatunk
központjában és nem éljük át teljesen, ha erőltetni akarjuk egyszerre
látásukat ...

Törd a fénysugarat színeíre: mindegyik szép, mindegyik gyönyör
ködtethet. Kíséreld meg újra egyesíteni a szineket: talán már csak va
lami nyomorúságos fehéres-szürkét tudsz kihozni! A tiszta osztatlan
fényt csak az ég boldog lakói látják. Idelent mi pótlékul, a fény törese
következtében, csak halvány' vísszfényt látunk,. - elegendőt természe
tesen ahhoz. hogy higgyünk és belemerüljünk. Kíséreld meg a megtört
sugarakat újra egybefogni; nem látsz egyebet. mint titkot! Fogalmak
módjára széttagolhatod. de sohasem nézheted úgy, mint valami képet.
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Meg kell tehát elégednünk azzal, hogy tudatunk Istenét mint élő

lényt, mínt egy .és ugyanazon valóságot ennek vagy annak az isteni
tulajdonságának a nézőpontjából lássuk. Inkább kell türelemmel meg
maradnunk. az Örökkévalóra. Míndenhatóra, Mindentudóra való gon
dolásnál, núnt kutatnunk, milyen az örökkévalóság, mindenütt jelen
valóság, míndentudósáq. Nem szabad sürgetnünk, nem szabad a követ
keztetesek sorát erőltetnünk. mert míndezek, amennyiben netalán helyt
állók, mégis mint a harmat csak cseppenkint szivároghatnak lelkünkbe
.és csak a nyugodt szemlélődés útján, az előzmények lassan haladó meg
értése által nyernek bennünk maguktól alakot.

(1870; An essay in aid of a grammar of essent.)

Míndnyájan valljuk, hogy Ö végtelen. tökéletessége végtelen sok
és Ö végtelen mindegyikben.

A végtelenségnek a megjelenése titok. A természet és kegyelem
titkai nem egyebek, mint a mód, amely szerint végtelensége megmutat
kozik és szellemünkbe behatol. Sokan vannak, akik elismerik ugyan az
Ő végtelenségét. de meghökkennek és nehézségeket támasztanak, ha
végtelensége képzelőerejükkel összecsap és értelmüket szorongatja. Nem
tudják elviselni "a teljességet és a túláradást" , a roppant "zajlást és
bügást" , az isteni tulajdonságok köröskörül hullámzó áradatát. így
azután a Végtelennek határt szabnak, a végtelent saját korlátoltságuk
szerint korlátozzák. a maguk szempontja szerint mérik és a maguk
formái szerint alakitják; és ha ez valamiben kűlönbözík az isteni ter
mészet valamely magában álló tökéletességének vagy kiváló tulajdon
ságának, szeretetének, igazságosságának vagy hatalmának kífürkészhe
tetlen mélyséqétöl és mérhetetlenséqétől, akkor egyszerre megzavarod
nak. elfordulnak és nem akarnak hinni.

Milyen meghitten és kellemesen és mennyire mélységesen a miénk
a láthatatlan levegő körülöttünk! Egyre és egyre belélegezzük s nem
tudunk élni nélküle. Körüliegyezgeti arcunkat. játszik és enyeleg ve
lünk, fáradság nélkül haladunk rajta át, mert engedelmesen kitér lép
teink előtt s készségesen követi nyomdokainkat. De ha hatalmával tör
ránk. uqyanaz a hangtalan fuvallat, kényünknek és kedvünknek imént
még oly engedelmes szolqája, láthatatlan cherubszárnyakkal a messzI
térbe emel s.a következő pillanatban szédítő mélyséqekbe sodor. Vagy
menj a forráshoz, meríts belőle szived vágya szerint kelyhedbe vagy
poharadba. hogy szomjadat csillapítsd. Merő szolgálatkészségre találsz.
míndíq készséges rabszolgára, akár sokat kivánsz, akár keveset, szorn
jadat csillapítani. vagy a világ porától és szennyétöl megtisztulni. De
Vándorolj tovább a tengerpartra s ott azt fogod látni. hogya senkit
nem bántó nedű egyszerre más jelleget öltött. Megbírtál vele, mig eqy
szerű alázatosságában meghajolt előtted, - de ki látja a tenger öblé
ben borzadás nélkül hatalmas kiterjedését? Ki hallgatja rettegés nélkül
a hatalmas hullámzuhatagok reccsenését a parton? Ki érzi rémület nél
kül, amint a víz alatta emelkedik és dagad, magasodik és hatalmasan
inog. maga pedig játékszer gyanánt ide-oda vetődik. teljesen kiszolgál
tatva ama hatalom önkényének. mely idáig társa. sőt rabszolgája volt?
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Vagy közeled] a lánghoz: meleqít és világit. De ne lépj nagyon közel
hozzá! Ne légy nagyon merész, mert megváltoztatja jellegét. Ez az
elem, melyet oly szép nézni, melynek oly ragyogó a valója, mely oly
íngerlő alakulásaiban, oly lágy és hizelgő rnozqásáhan: a maga leqmé
lyebb és kiszámíthatatlan lényegében hevesnek és ellenállhatatlanul
szenvedélyesnek mutatkozik. Megkinozza, megemészti, hamuvá változ
tatja azt, akinek még kevéssel előbb fényt és életet jelentett.

így van ez lsten tulajdonságaival. Amit tudunk róla, míndennapi
javunkra szolqál, fényt és meleget ad, táplál, vezet, segít, De eredj fel
Mózessel a hegyre és vonuljon el melletted az Isten, vagy állj Illéssel
a pusztában vihar, földrengés és tűz közepette: akkor mínden titokká
és homállyá válik, örvénylő széllé az értelem, őrjítő zűrzavarrá a kép
zelet, dúló viharrá és mindent elborító áradássa az érzelem számáraI
Ekkor jutunk mi emberek ismét tudatára, hogy mi emberek vagyunk és
Ö Isten, és hogy az árnykép, melyben őt a természet mutatja, nem az
ő igazi képe.

így leszünk fogékonyak további fények és további mélységek iránt,
amiket a kinyilatkoztatás tár fel nekünk.

(J849: Discourses addressed to mixed conqteqstions, 15)

Fordította Salacz Gábor

VARÁZSDAL
Széppé, jóvá
varázsollak téged,
ha szívedet
megfogja az ének.
Olyan leszel,
mint a görög szobrok:
időtelen.

sugaras és boldog.

Tavasszal, ha
cseng a kerek ének,
én a réten
tejes-füvet tépek,
gyűrűt fonok
szirmos ujjaidra
és táncolunk
sárgarigó sípra.

Nyáron majd ring
melled, mínt íá lombja,
kis csípoqók
fészkelnek karodba.
S ha úgy látod.
már minden pihenhet,
súgó-zöldre
kifested a csendet.
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És ha ősszel

sirdogál a nyárfa,
ujj aidon
billentyűzöm játszva:
elfut tőlünk

az időknek búja,
amint zenél
a Hold ezüst húrja.

Görög szóval
Eunak nevezlek,
hogyha télen
hullnak a hópelyhek.
Jó csillaggá
varázsollak téged,
nem födhet be
a hó, se a féreg.

Széppé, jóvá
varázsollak téged,
ha szívedet
megfogja az ének.
Olyan leszel,
mint a görög szobrok:
ídötelen,
sugaras és boldog.

Harcos Ottó·



AZ APOKALIPSZIS HÁROM LOVASA
í r t a G. K. C h e s t e r t o n

Mr. Pond egy nap csöndesen beszélgetett Sir Hubert Wotton-nal,
az ismert diplomatávalt vidám színekkel . csíkozott sátrak, azaz inkább
óriási napernyök alatt ültek kertünkben. A világnak arról a részéról folyt
a szó, amelyet mindketten jól ismertek, de Nyugateurópában csak igen
kevesen: azokról a mocsarakba vesző hatalmas síksáqokról, amelyek Po
meráníát, Lengyelországot és Oroszországot keresztezík és ha jól tudom,
közvetlenül a szibériai sivatagokig terjednek. Mr. Pond emlékezett rá,
hogy a síkság egyik részén, ahol leqmélyebbek a mocsarak és egyremásra
tavacskák és renyhe folyók szakítják meg a tájat, magányos gyalogösvény
fUIt meglehetős magasságban. meredek part fölött, olyan keskeny ösvény,
hogy a gyalogló biztonságosan haladhat rajta, de ket lovasember már alig
mehetne el egymásmellett. Ez a történet kezdete.

Nem túlságos régen, de azokban az időkben játszódik le, amikor még
sokkal nagyobb szerepük volt a lovaskatonáknak. mint ma, ha már nem
is annyira, mint harcosoknak, hanem mint futároknak. Elég annyit előre

bocsátani, hogy annak a sok háborunak egyikében volt ez, amely a világ
nak ezt a részét állandóan pusztította, már amennyiben az ilyen sivatag
egyáltalában pusztítható. Magától értetődik, hogy ez azzal a nyomással
kapcsolatos. amelyet a porosz rendszer a lengyel nemzetre gyakorolt, de!
nem szükséqes itt a dolog politikai részét feszegetni vagy arról vitatkozni,
mi benne a helyes és helytelen. Hadd mondjunk el csak annyit, még vilá
gosabban, hogy Mr. Pond rejtvények feladásával szórakoztatta társaságát.

"Azt hiszem, emlékeztek rá - kezdte Pond, -- mícsoda izgalmak
kavarogtak Paul Petrowskí, a krakóí költő körül. aki azokban az idők

ben két meglehetösen veszedelmes dolgot miveIt, elköltözvé Krakóból,
hogy Poznanban éljen és megkisérelve, hogy költő is, hazafi is legyen
egyszemélyben. A városban, ahol élt, akkor ép a porosz volt az úr; maga
a város a hosszú gyalogösvénynek pontosan a keleti végén feküdt, miután
a porosz parancsnokságnak gond ja volt rá, hogy erősen a kezében tartsa
e tengernyi mocsáron átvezető egyetlen hid hídfőjét. De tulajdonképpeni
hadmüveleteik bázisa a gyalogösvény nyugati végén volt; a hires-neveze
tes Von Grock marsall volt itt a főparancsnok és amikor mindez történt,
az ő régi ezrede, amely kedveric ezrede volt, a Fehér Huszároké. feküdt
legközelebb a nagy elzárt út kezdetéhez. Természete" hogy mínden egé
szen tip-top volt az ezrednél. a lánqszín-öves. gyönyörü fehér egyenruhák
legapróbb részletéig, mert ez még valamivel azelőtt volt, hogy az egész
világ minden katonai egyenruhája felvette a sár és agyag színét. Nem
kárhoztatom a régieket, sokszor úgy érzem, a katonai viseletnek az a r'égi
korszaka sokkal szebb volt, mint ez a mostani mímíkri korszak, amelynek
eredete a természetrajzban keresendő a kaméleonok és bogarak különös
tiszteletében. Akárhogy áll ís a dolog, ez a pompás porosz lovasezred
még a saját külön egyenruháját viselte és, ahogy majd látni fogjátok, ez is
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egyik oka volt a kudarcnak. De nemcsak az egyenruha, hanem inkább az
e!gyformaság. Az egész dolog balul ütött ki, mert túlságosan nagy volt a
fegyelem. Grocknak túlságosan engedelmeskedtek a katonái és' igy, egész
eqyszerűen, képtellen volt Végrehajtani valamit, amit akart."

"Feltételezem, hogy ez csak holmi paradoxon" - szólt Wotton és
bosszúsat sóhajtott. - "hát persze, hogy okosan hangzik és igy tovább.
de a valóságban merő képtelenség. Ó hiszen nagyon jól tudom én, hogy
az emberek általában azt mondják: .a német hadseregben túl erös a fegye
lem, de egy hadseregben sohasem lehet túl erős a fegyelem."

"Del hiszen én sem mondom ezt általánosságban" ---=-- mondta POIno
panaszosan, - "csak különleqes értelemben, ezzel a különleges esettel
kapcsolatban. Grock kudarcot vallott, mert katonái engedelmeskedtek
neki. Hát persze, ha csak egy katonája engedelmeskedett volna neki. a
dolog nem ütött volna ki annyira balul. De mivel két katonája engedel
meskedett neki, a szegény ördögnek nem volt szerencséje a dologgal."

W otton mély torokhangon felnevetett.
"Boldog vagyok, hogy új katonai elméletedet hallhatom. Szóval, sze

rínted, egy katona engedelmeskedhetik a parancsnak, de két engedelmes
kedő katona már annyit jelent; hogya porosz hadseregben kissé túl erős

a fegyelem."
"Nem állitottam fel semmiféle katonai elméletet. Csupán egy katonai

tényről beszélek" - felelte Mr. Pond nyugodtan. - "Katonai tény, hogy
G1'Ock kudarcot vallott, mert két katonája engedelmeskedett neki. Kato
rai tény, hogy sikert aratott volna, ha a kettő közül az egyik nem enge
delmeskedik. Majd aztán olyan elméletet állithatsz fel, amilyet akarsz."

"Nem sokat törődöm elméletekkel" - mondta Wotton meglehetős

keményen. mintha valami goromba inzultus érte volna.
Ebbe,TII a pillanatban feltünt Gahagan kapitány széles, elegáns alakja.

amint lassan közeledett a napfényfoltos pázsiton. Gahagan kapitány, aki,
bár nem túlságosan illettek össze, nagy barátja és bámulója volt a kis
Mr. Pondriak. Valami lángszínű virág volt a gomblyukában, gyömbér
szín hajzatú fején pedig könnyed hanyaqsáqqal ült a szürke cilinder. Járá
sában annyi elegancia volt, mintha régi gavallérok és párbajhősök világá
ból hozta volna magával, bár ő maga viszonylag fiatal volt még. Magas.
szélesvállú alakjával, napfénytől övezetten, olyan volt, mint maga a meg
testesült arrogancia. Amint .azonban megérkezett és leült, hirtelen valami
ellentmondás támadt megjelenése és barna szemeinek igen szelíd, kicsit
szomorú, sőt félénk pillantása között.

Mr. Pond, megszakítva monológját, szinte ijedten: menteqetőzött:

"Attól tartok, hogy túl sokat beszélek, mint rendesen. igazság szerínt
Petrowskíról, a költőröl beszéltem, akit majdnem kivégeztek Poznanban,
ennelo már jó ideje. A helyi katonai hatóságok habozó álláspontot foglal
tak el és már azon voltak, hogy futni hagyják, hacsak nem kapnak köz
vetlen parancsot Von Grock marsalltól vagy még magasabb helyről.

Von Grock marsall azonban elhatározta, hogy a költőnek meg kell hal
nia és kivégzésére aznap este küldött parancsot. Később parancs ment a
kivégzés felfüggesztésére, de mivel az az ember, aki a kegyelmi parancsot
vitte, meghalt útközben, a foglyot végülis szabadon engedték."
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"De mivel..." - ismételte W otton geplesen.
"Az az ember, aki a kegyelmi parancsot vitte" - folytatta Gahagan

kíssé gúnyosan. .
"Meghalt útközben" - mormogta Wotton.
"Hát akkor persze, hogya foglyot szabadon engedték" - jegyezte

meg Gahaqaru hangos vidámsággal, - "olyan világos ez, akár a vakab
lak. Hagyjuk ezeket a meséket, nagyapó."

"Teljesen igaz történet" - tiltakozott Pond - "és pontosan úgy tör
tént, ahogy mondom. Ez nem paradoxon vagy valami hasonló. Csak
persze ismernetek kell a történetet, hogy lássátok, milyen egyszerű

az egész."
"Úgy van" - helyeselt Gahagan, - "azt hiszem, ismernem kellene a

történetet, mielőtt rájönnek, milyen egyszerű az egész."
"Jobb, ha elmondod a történetet és ezzel kész" - mondta Wotton

kurtán.

Pavel Petrowski egyike volt azoknak a fdettébb gyakorlatiatlan em
bereknek, akik olyan hallatlanul fontosak a gyakorlati politikában.
Az ereje abban állott, hogy nemzeti költő volt, de nemzetközi énekes, Ez
annyit jelent, hogy nagyon szép és erőteljes hangja volt, amellyel a saját
hazafias dalait énekelte, végig ,a fél világ hanqversenytermeín, Otthon,
persze, ő volt fáklyája és harsonája a forradalmi reményséqeknek, külö
nösen akkor, amikor nemzetközi válságok. idején eltűnnek a gyakorlati
politikusok és helyüket olyan férfiak veszik át, akik, vagy gyakorlatiasab~

bak vagy kevésbbé gyakorlatiasak, mínt azok.
Mert a valódi idealistának és az igazi realistának legalább kedve te

lik a közös akcióban. És a gyakorlati politikus egyebet sem csinál, csak
gyak:orlatias ellenvetéseket tesz rníndenfajta akcióval szemben. Amit az
idealista tesz, az lehet kivihetetlen és amit a cselekvés embere tesz, az le
het felelőtlen. de nincs olyan eset, hogy az ember hirnevet szerezzen azzal,
hogy semmit sem tesz. Eorcsa dolog, hogy ez a két szélsőségesen ellen
tétes típusú ember a két ellentétes végén állt ennek az egyetlen útnak a
rnocsáron át, - a lengyel költő fogolyként a városban, az egyik végén,
a porosz katona, parancsnokként a táborban, a másik végén.

Von Grock tábornok ugyanis valódi porosz volt. nemcsak tökélete
sen gyakorlatias, hanem tökéleresen prózai ember is. Soha életében cqyet
len sor verset nem olvasott, de nem volt ostoba. Megvolt az a valóság
ázéke, amelyre a katonának szük.éqc van és ez megőrizte a gyakorlati
politikus oktalansáqaltól. Az álomképeket nem nézte le, csak éppen gyű~

lölte. Jól tudta, hogy egy költő vagy egy próféta legalább annyira vesze
delmes lehet, mint cgy hadsereg. És szílárd elhatározásává vált, hogya
költőnek meg kell halnia. Ez volt egyetlen bókja a költészet felé, és ez
őszinte volt. .

E pillanatban asztalnál ült sátrában; a hegyestetejíí sisak, melyet ál
landóan viselt a nyilvánosság előtt, most ott feküdt előtte és erős, tömör
koponyája egészen kopasznak látszott, holott csak simára volt borotválva,
l\rca is borotvált volt és nem fedte egyéb. csak eqy naqyoncrős szem
üveg. amely rejtélyessé tette nehézkes és kifejezéstelen vonásait. Egy meL
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lette álló hadnagy felé fordult, -- a hadnaqy seszínű-hajú, sajtszín-arcú
germán volt, kék tányérszeme üresen bámult a levegőbe. .

..Von Hocheimer hadnagy" - szólta marsall. - ..ön azt mondja,
hogy Öfenséqe ma este a táborba érkezik?"

"Hét óra negyvenötkor. tábornagy úr" - felelte a hadnagy, akinek
mi.ntha ellenére lett volna a beszéd, mint egy nagy állatnak, amelyet be
szédre akarnak idomítani.

..Akkor itt a legfőbb ideje" - mondta Grock, - ..hogyelküldjem
önt a kivégzési paranccsal, míelött Öfenséqe megérkezik. Míndenkép híven
kell szolqálnunk 9fenségét, de különösem avval, hogy megkíméljük szük
ségtelen bosszúságoktól. Ép eléggé elfoglalja majd oa csapatszemle: nézzen
utána, hogy mínden Öfensége rendelkezésére álljon, aki egy óra mulva
továbbindul a legközelebbi előőrs felé."

A .hatalmas hadnaqy mintha életretámadt 'volna bizonyos mértékig,
lélektelenül tisztelgett ...Természetes, tábornagy úr, míndnyájunknak köte
lességünk Öfenséqének enqedelmeskední."

"Azt mondtam: szolqálnunk kell öfenségét" - mondta a marsall,
A szokottnál hevesebb mozdulattal lekapta nehéz szemüvegét és az

asztalra dobta. Ha a hadnagy savószín kék szeme e9yáltalában észre tu
dott volna venni. valami ilyet, vagy ha még tágabbra lett volna nyitható,
mínt eddig volt, bizony alaposan tágranyilt volna attól a változástól. amely
a marsall arcán végbement. Olyan volt ez, mint amikor egy vas álarc
lehull. Egy pillanattal előbb Von Grock marsall még feltünően hasonlí
tott a rinoceroszhoz. vastaqbörű arcának súlyos ráncaival. Most azonban
egészen! újfajta szörnyeteggé vált: sasszernű rínocerosszá,

"Azt mondtam: szolgálnunk kell Ofenséqét" - ismételte Grock, 
..e9yszerűbben fogom kifejezni magamat: míndnyájunkmak azon kell len
nünk, hogy me~mentsük Öfenségét. Királyainknak nem elég, hogy iste
neink legyenek. Nem elég nekik, hogy szolqálják és megmentsék őket

Nekiink kell őket szolgálnunk és megmentenünk."
V on Grock marsall ritkán beszélt vagy éppen gondolkbdott, már

amit nálánál elméletibb emberek gondolkodásnak neveznének. Azt általá
ban tudjuk. hogy a hozzá hasonló típusú emberek, ha néha megtörténik,
hogy hanqosan gondolkodnak, előszeretettel a kutyájukhoz beszélnek. Sőt

bizonyos vállveregető kedvtelést lelnek abban, hogy a kutyával folytatott
egyoldalu beszélgetéseik során minél hosszabb szavakat és mesteríen ki
dolgozott érveket használ janak. Igazságtalanság volna Von Hocheirner
hadnagyot kutyához hasonlítani. Igazságtalamág volna a. kutyával szem
ben, amely nálánál sokkal érzöbb és éberebb teremtmény. Jobban meg
felelne a valóságnak, ha azt mondanók, hogy Grocknak, tűnödései e ritka
pillanatában .az a meqnyuqtató érzése lehetett, hogy egy tehén vagy egy
káposztafej társaságában tűnődik hangosan,

"Királyi Házunk történetében újra és újra csak azt látjuk, hogya
szolqa megvédte gazdáját" - folytatta Grock - "és azért igen ritkán
kapott egyebet egy-egy alapos rúqásnál, legalábbis a kűlviláq részéről,

amely mindig szentimentális siránkozást csap az erősek és sikeresek ellen.
De leqalább mi erősek és sikeresek voltunk. Bísrnarckot eiátkozták. hogy
még a saját urát is becsapta az emsi távírattal. de ezzel urát a világ urává
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tette. Párizs elesett. Ausztria hatalma meqdölt, mi biztonságban voltunk.
Ma este meghal Petrowski és 'mi megint biztonságban leszünk. Ezért kül
döm d önt sűrqősen a halálos ítélettel. Megértette, hOgy ön a Petrowskí
azonnali kivégzésére vonatkozó parancsot viszi és ott kell maradnia. hogy
lássa. véqrehajtották-e?"

A valószerűtlen Hocheímer szalutált; ő ezt nagyon is meg tudta ér
teni. És egyébként is, volt benne valamí a kutya erényeiból: bátor volt, .
mint egy bulldog. és hűséges míndhalálíq.

"Azonnal nyergelnie és indulnia kell" - folytatta Groek - .,és le
-qyen gondja rá. hogy semmi nie késleltesse vagy akadályozza. Tudomásom
van róla. hogy az a bolond Arnheim szabadonbocsátja ma este Petrowskít,
ha nem kap tőlem üzenetet. Csinálja tehát gyorsan és ügyesen."

A hadnagy újra tisztelgett és kiment az éjszakába. Felpattant azok
nak a pompás hadiméneknek egyikére, amelyek e büszke hadtest külö
nős büszkeséqei voltak és nyargalni kezdett a magas. keskeny ösvényen,
.arnely majdnem olyan volt, mint valami fal párkánya. köröskörül a sötét
láthatár. mélyen alatta a sötétbevesző hatalmas mocsarak.

Még alig hangzott el lovának patkócsattoqása az ösvényen. Grock
felállt az asztaltól, feltette sisakját. szemüvegét és sátra ajtajához ment, de .
más okból. Törzskari főnöke lépett eléje teljes díszben, és a távolból
egyre közeledön az előírásos üdvözlő kiirt jelek és ordító vezényszavak
hangzottak. Öfenséqe, a Herceg megérkezett.

Öfenséqe, a Herceg. legalább külsejében, valóságos ellentéte volt
környezetének és egyéb dolgokban is bizonyos kivételt jelentett a maga
vílágában. Ö is hegyestetejű sísakot viselt, de egy másik ezredét. kékacél-

'csillámos fekete sísakot, és ahogyesisakhoz hosszan leomló, sötét sza
kállt viselt ennyi borotváltképű porosz között, abban, volt valami félig
meddig ellentmondó. féligmeddig leleményesen ésegyénien régies vonás.
Mintha ehhez a hosszan leomló sötét szakállhoz idomult volna. köpenye
IS hosszan leomló. sötét volt, sötétkék. rajta a legmagasabb királyi rend
jel szikrázó csíllaqával, a sötétkék köpeny alatt pedig fekete egyenruha,
Habár annyira germán volt, amennyire csak lehet valaki, mégis, egészen
másféle germán volt, és büszke. de mégis álmodozó arcvonásaiban élt
valami, ami megerősítette azt a legendát, hogy életének egyetlen igazi
szenvedélye a zene.

A mogorva Grock hajlandó volt mindeme, tőle annyíra ídeqen excen
tricitás rovására írni azt a számára oly idegesítő. sőt kétségbeejtő tényt,
hogy a Herceg nem rohant azonnal acsapatszemlét meqtartani, hanem
eqyszerre csak türelmetlenül vetette magát bele abba a temába. amelyet
Grock a legszívesebben elhanyagolt volna: ennek az ördögadta lenqyel
költőnek az esetébe. népszerűsége és veszélyessége megtárgyalásába, mert
a Herceg hallotta a költő pár dalát, amelyet ez fél Európa operaházaiban
énekelt már.

"Ennek az embernek a kivégzéséröl még beszélni is őrültség" 
mondta a Herceg, sötét pillantással fekete sisakja alól. - "Nem holmi
közönséqes lengyel ez. Összes szövetséqeseínk, barátaink, sőt igen sok
német honfitársenk is meqsíratná, félistenné avatná. Ön akar az az őrült

nő lenni, aki meggyílkolta Orpheust?"
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"Fenség" - mondta a marsall, - meqsíratnák, de halott volna. Fél
istenné avatcák, de halott volna. Bármit akarna tenni, sohasem tehetné
többé. Bármit csinál' is, többé nem csinálni>.. A halál a legfőbb tény, és én
szeretem a tényeket"

"Nem tud ön .semmit a világról?" - kérdezte' a Herceg.
"Nem törödöm a világgal., - felelte Grock, - a Haza végső határ

sorompóján túl."
"Teremtő hiten!" - kiáltotta Öfensége. - "Ön felköttette volna

Goethét holmi kis civódás miatt Weimarral.
"Az Ön Királyi Háza biztonságán ak érdekében, pillanatnyi habozás

nélkül" - felelte·Groek.
Kis csönd támadt, majd hírtelen és élesen meg szólalt a Herceg: "Mit

jelent ez?"
"Azt jelenti, hogy nem haboztam pillanatig sem" - felelte nyuqod

tan a marsall. -- "Már el is küldtem a parancsot Petrowski kívéqzésére."
A Herceg felemelkedett, mint egy nagy fekete: sas, köpenye meg

suhogott, mint hatalmas szárnyak rebbenese és mindnyájan tudták,' hogy
dühös haragja, mely már nem tűrí a beszédet, erélyes cselekvésre bírja.
Von Grockhoz nem is volt már szava, hanem éles hangon átkiáltott fe
lette a másodparancsnok, Von Voglen tábornok felé, aki ott állott a hát
térben, mozdulatlanul, mint valami kőszikla.

"Kinek van a legjobb lova a hadosztályában. tábornok? Ki a legjobh
lovas?"

"Arnold von Schachtnak olyan lova van, amely túltesz egy verseny
paripán" - felelte a tábornok. - "És ő maga úgy lovagol, mint egy
zsoké. A Fehér Huszároknál szolgál."

"Nagyon jól van" - mondta a Herceg, ugyanezen az élesre válto
zott hangján. - "Azonnal nyargaljon utána annak az embernek, aki azt
az őrült parancsot viszi és tartóztassa fel. Meghatalmazást adok neki,
amelynek érvényességét azt hiszem nem fogja elvitatni a kitűnő marsall.
Hozzanak tollat és tintát."

A Herceg, köpenyet hátracsapva, leült; irószert hoztak neki. És erő

teljes betűkkel, cikornyás aláírással megírta parancsát, amely minden más
parancsot hatályon kívül helyezve, elrendeli Petrowski lengyel költő

szabadonbocsátását.

Aztán, halotti csöndben, amelyben, az 'öreg Grock marsall úgy állott,
mereven, meg nem rebbenő szemekkel, mínt valami köbálvány a történe
lemelötti időkből, a Herceg kivonult a szobából, maga után húzva köpe
nyét és kardját. Felháborodottsága annyira heves volt, hogy senkisem
merte a csapatszemle megtartására figyelmeztetni. De Arnold von
Schacht, egy fürtösfejű ifjú tiszt, akii olyan volt, mint valami fiatal fiú,
de fehér egyenruháját már szamos kitüntetés diszítette, összecsapta boká
ját és átvette az írást a Herceg kezéből; aztán kirohant, lovára pattant és
tovaröppent a magas, keskeny ösvényen, mint egy ezüst nyil vagy egy
hulló csillag.

Az öreg marsall lassan, nyugodtan visszament sátrába, lassan, nyu
godtan levette hegyes sisakját és szemüvegét é: az asztalra helyezte, mint
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az elébb. Aztán kikiáltott az ajtó előtt álló ordonáncnak és utasította,
hogy küldje hozzá Schwartz őrmestert, a Fehér Huszároktól.

Egy pillanat mulva szikár, izmos férfi jelentkezett a marsallnál. arcán
hosszúkás sebforradás. germánnak kissé túlsötét börü és hajú, hacsak nem
a sok-sok lőporfűstös, viharos, zimankós esztendő változtatta meg színeit,
Tisztelgett és merev vigyázzban állt, amig a marsall lassan rá nem emelte
szernét. És bármily hatalmas volt a szakadék a Császári Marsall,
aki alatt tábornokok szolgálnak és e viharvert, alacsonyrangú katona kö
zött, az igazság az, hogy mindenki közt, aki ebben a történetben meqszó
lalt, eqyedül ez a két ember nézett egymásra és értette meg egymást szó
nélkül is.

"Örmester" - mondta a marsall kurtán. - "Én eddig kétszer láttam
magát. Egyszer azt hiszem akkor, amikor maga nyerte meg az egész had
sereggel szemben a karabélycéllövés díját.

Az őrmester.tisztelqett és nem szólt.
"És méqeqyszer" - folytatta Grock, - "amikor felelősségre vonták.

mert lelőtte azt az átkozott vénasszonyt. aki nem akart nekünk felvilágo
sítást adni a titkos kdepc ékről. Ez az eset akkoriban nagy port vert fel,
még a mi saját köreinkben is. De erős befolyás érvényesült a maga érde
kében. Az én befolyásom."

Az őrmester ismét tisztelgett és még mindig hallgatott. A marsall
folytatta a beszédet, színtelen hangon, de valami furcsán szelíd mo
dorban.

"Öfenségét, a Herceget hamisan informálták és félrevezették: egy lé
nyeges dologban, amelytől a saját és á Haza biztonsága függ. E tévedés
hatása alatt kegyelmi parancsot küldött a lengyel Petrowskí érdekében,
akit ma éjszaka ki kell végezni. Ismétlem: akit ma éjszaka ki kell végezni.
Magának haladéktalanul Von Schacht után kell nyarqalnia. aki a ke
gyelmi parancsot vizi és fel kell tartóztatnia."

"Alig hiszem, hogy utolérhetném. tábornagy úr", - mondta az őr

meste:. - "a leggyorsabb lova van az egész ezredben és ő a legjobb
lovas.

"Nem azt mondtam, hogy utolérje. Azt mondtam: fel kell tartóz
tatni", - szólt Grock, Aztán még lassabban folytatta: - .Különbözö je'
lekkel lehet valakit feltartóztatni: lövéssel vagy kiáltással." Hangja most
még súlyosabbá vált, de nem tartott szünetet. "Egy karabélylövés bizo
nyára felkelti majd figyelmét."

És ekkor a fekete őrmester harmadszor is tisztelgett; gonosz szája
ismét szorosan zárva volt.

"A világ meqváltozott" , - mondta Grock - "nem abban, amit el
ítél vagy magasztal. hanem abban, ami történik. A világ nem változtat
hatja meg, ami má . mcqtörtént. E pillanatban annak kell történnie, hogy
egy ember meghal." Hirtelen rávetette acélfényű szemeit a másikra és
hozzátette: "Természetesen Petrowskit értem."

Schwartz őrmester most még gonoszabbul mosolygott, ő is felemelte
a sátor ajtófüqqőnyct. kiment a sötét éjszakába, lovára pattant és elszá
guldott. A keskeny ösvény, amelyen haladt, nemcsak félelmetesen hatott
rá, hanem valósáqqal végtelennek tűnt. Sohasem hitte volna, hogy ilyen
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sokáig kell majd Iovaqolnía, anélkül, hogy az előző lovasból egy villanás
nyit is megpillantson. Von Schachtnak valóban a leggyorsabb lovasnak
kell lennie, ha márís ilyen messzíre jutott, hiszen tulajdonképpen, bármily
sebességgel haladjon is, viszonyLag rövid ideje indult el. Mint Schwartz
őrmester mondta, alig volt hihető, hogy utolérje, de erősen kifejlődött

távolságérzéke ugyanekkor azt súqta neki, hogy hamarosan látótávolába
kell kerülnie. És most, amikor már-már kétségbeesés szállta meg és ez
színte elterjedt ezen az egész kétségbeejtően sivár tájon, végre meg
pillantotta.

Egy fehér folt, amely lassan-lassan valami apró fehér alakká széle
sedett, száguldott mcssze előtte vadul. A fehér folt csak azért szélesedett
ki ennyire is, mert Schwartz maga is a legvadabb száguldásra ösztönözte
lovát; a távolság ellenére tisztán látható volt a narancssárga sáv a fehér
egyenruhán, amely a huszárezred megkülönböztető jelvénye. Az egész
hadsereg céllövést díjának nyertese már ennél parányíbb célpontot is el
talált.

Leesatoltá karabélyát és dördülő rázkódás verte fel a vadmadarakat
a hallgatag mocsár hosszú mérföldjeín. De Schwartz őrrnestert ez hide
gen hagyta. Az egyedüli, ami érdekelte az volt, hogy rnéq ilyen távolság
ból is láthatta, az egyenes, fehér alak hogyan ferdül el és változik meg,
mintha hirtelen eltorzult volna. Úgy lógott a nyeregben. mínt valami pú
pos zsák és Schwartz, éles szemével és sokéves tapasztalatával, bizonyos
lehetett felöle, hogy áldozatát keresztüllötte: sőt majdnem bizonyos, hogy
szíven találta. Ekkor egy második lövéssel a lovat terítette le és az egész
lovasalak oldalt dőlve, mint valami fehér villanás siklott alá és, tűnt el
odalenn a sötét mély.séqben,

A keményfejű őrmester bizonyos volt benne, hogy rnunkáját elvé
gezte. A keményfejű embereknek ez a fajtája általában igen pontosan
Végzi el a dolgát, innen van az, hogy oly gyakran fordul az ellenkezőjére,

amit csinálnak. Schwartz őrmester megsértette azt a bajtársiasságot, amely
a hadseregek lelke; megölt egy bátor tisztet, aki ép kötelességét teljesi
tette; megcsalta uralkodóját, elleneszegült és közönséges gyilkosságot kö
vetett el, anélkül, hogy bárminő személyes perpatvart hozhatott volna fel
mentségűl. Viszont engedelmeskedett feljebbvalójának és, segített megölni
egy lengyelt. Most ez a két utóbbi tény foglalkoztatta gondolatait és eltű

nődve indult vissza, hogy jelentést tegyen Von Grock marsallnak. Még
csak kétsége sem támadt afelől. hogy dolgát tökéletesen végezte el. Az az
ember, aki a kegyelmi parancsot vitte, egész bízonyonn halott. de ha
valami csoda folytán csak súlyosan sebesült volna, semmiesetre sem
érkezhetnék be idejében a városba, hogy megelőzze a kivégzést. Nem,
nem; az egyedüli okos dolog most visszatérni pártfogója védő szárnyai
alá, aki e kétségbeesett tervet kieszelte. Míndcn erejével a nagy marsall
erejébe kapaszkodott.

És a nagy marsall valóban nagynak mutatkozott: a szörnvűséqes do
log után, amit tett vagy aminek okozója volt, egy pillanatig sem félt
szembenézni a tényekkel, vagy annak kompromittáló IE hetöséqeivel, hogy
engedelmes eszközével továbbra is érintkezésben marad. Ö és az őrmes

ter, míndenesetre. egy óra mulva, vagy talán valamivel később, már együtt
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nyargaltak. az ösvényen, amig ennek bizonyos pontjáig érkeztek, ahol a
marsall leszállt lováról. de a másikat arra utasította, hogy folytassa út
ját. Óhajtása az volt, hogy az őrmester menjen el a lovasok eredeti cél
jáig és nézzen körül. hogya városban minden nyugodt-e a kivégzés után
vagy olyan nagy-e a nép felháborodása, hogy veszélyesnek látszik?

"Ez az a hely, tábornagy úr?" - kérdezte az őrmester fojtott han
gon, - "valahogy úgy :ktépzeltem, míntha messzebb volna. Igaz, hogy ez
a pokoií út olyan hosszúnak tűnt, mintha megbabonázták volna."

"Ez az" - felelte Grock, miközben nehézkesen leszállt anyeregböl
és aztán odalépett a hosszú párkány peremére és lenézett a mélybe.

A hold felkelt a mocsarak. Ielett és egyre erősödő fénnyel. ragyogá&
sal emelkedett a sötét vizek fölé. A legközelebbi nádasban, a láp szélén
ott hevert, mint valami tündöklő és sugaras rom, míndaz, ami régi dan
dárának egyik legpompásabb fehér lovából és fehér lovasából megmaradt.
Nem volt kétség az azonosság felől; a hold mínteqy dicsfénnyel szötte
be az ifjú Arnold fürtös aranyhaját, aki a második lovas és a kegyelmi
parancs vívője volt, de ugyanez a rejtelmes holdfény ott csilogott egyen
ruhájának szíjaín, gombjain. a fiatal katona medálíáin és rendfokozatának
savjain is. E tündöklő fényfátyolban majdnem olyan volt, mintha Sir. Ga
lahad regebeli fehér páncélját viselné és alig képzelhető el szörnyűbb

ellentét. mínt ez a lehanyatlott szépséq, fiatalság odalenn és az a nehéz
kes. groteszk figura, aki odafentről lenéz a mélybe.

Grock nem mondott imát és nem mutatott semmi részvétet, de vala
hogy homályosan megmozdult benne valamí, ahogy a hatalmas, sötét mo
csár is úgy mozdul meg néha, mintha élne és mint az ilyen emberek szok
ták, ha először érzik gyengülni védekezésüket. maguk sem tudják kicsoda
vagy micsoda előtt, ő is megkísérelte kíformální a saját hitvallását és
szembehelyezni ezzel a dermedt mindenséggel itt köröskörül és a rá
meredő holdfénnyel.

"A tett előtt és a tett után. a Germán Akaraterő ugyanaz marad.
Ezt nem törhetik meg sem változások. sem idők, mint azokét, akik meg
bánást éreznek. Ez időn kivül álló, mint valami kőszikla, ugyanazzal az
arccal néz előre és hátra."

A csönd, mely szavait követte, elég sokáig tartott, hogy hideg hiú
ságát valaminő rejtelmes hatalom érzésével legyezgesse; mintha egy kő

szobor beszélt volna a Hallgatás Völgyében. De a csöndet újra felbor
zolta valami távoli morajlás, lópatkók halk dobogása és egy pillanat
mulva vágtatva közeledett az őrmester és forradásos, sötét arca mast
már nemcsak gonosz volt.' hanem szinte kisértetiesnek látszott a hold-

"Tábornagy úr" -- mondta, különös merevséggel tísztelegve - "lát
tam Petrowskít."

"Még nem temették el?" - kérdezte kissé révetegen a marsall, aki
még midig lefelé tekintett.

. "Ha eltemették", - felelte az őrmester - "akkor elqördítette a kő

sziklát a sírja felől és feltámadt halottaiból."
Ott állt mereven a mocsarak fölött, a holdfényben. de most nem ezt

látta, hanem azt, amit csak az imént látott. Petrowskít, a lengyel költöt
látta valóban, amint elevenen és vidáman haladt végig a lengyel város
fényben.
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fényesen kivilágított főutcáján az ösvény kezdetéig; törékenyalakját,
lobogó hajzatát, franciás szakállát, mely annyit szerepelt fényképalbu
mokban, nem lehertett összetéveszteni senkivel. És mögötte ott látta a
lengyel várost, zászlók és örömtüzek lobogásában és a népet, a diadal
mas hősimádat ízzásában, talán kissé kevésbbé ellenségesen az idegen
kormányzattal szemben, mint illett volna, de hisz most nemzeti höse sza
badulásának örült a nép.

"Úgy érti ezt", - kiáltotta Grock, élesen rikácsolva - hogy szaba-
don merészelték engedni, parancsom ellenére?"

Az őrmester újból tisztelgett és így szólt:
"Szabadon engedték; semmiféle parancsot nem kaptak."
"Azt akarja velem elhitetni, őrmester, hogy semmiféle futár nem ér-

kezett hozzájuk a táborunkból?" - kérdezte a marsall.
"Semmiféle futár" - mondta az őrmester.
Most hosszabb szűnet támadt, majd rekedten szólalt meg Grock:
"Mi az ördög történhetett? Tud valami magyarázatot?"
"Láttam valamit", - mondta az őrmester - "ami azt hiszem meg

magyarázza a dolgot."
Míkor Mr. Pond a történetnek ehhez a pontjához ért, kissé zavart

arckifejezéssel hallgatott ei.
"Nos" - szólalt meg Gahagan türelmetlenül - "és te talán meg

tudod magyarázi?"
"Igen. Azt hiszem, meg tudom" - mondta Mr. Pond alázatos szelíd

séggel. - "Tudod, nekem is magamnak kellett kibogoznom a dolgot, ami
kor az eset híre az én kerületembe érkezett. Az egész dolog valóban a
porosz engedelmesség túlhajtásának következménye. De következménye
egy másik porosz gyöngeségnek is: a gőgnek. És minden tulajdonság kő

zött. ami elvakítja, elbutitja és félrevezeti az embert. a legrosszabb az.
amely egyben a leghidegebb: a gőg."

"Grock túlságos kényelmesen beszélt a tehén és túlságos bizalmasan
a káposztafej előtt. Megvetette a buta embereket még a saját törzskará
nál is és Von Hocheimert. az első futárt. úgy kezelte, mint valami bútor
darabot, csak azért. mert ostobának látszott. De a hadnagy nem volt
olyan ostoba, amilyennek látszott. Ö igenis megértette. mit akar a nagy
marsall, ahogy megértette a cinikus őrmester is, aki oly piszkos munkát
végzett egész életében. Hocheirner tehát megértette a marsall különös er
kölcsi filozófiáját: valamely cselekedet meqcáfolhatatlan. akkor is. ha
semmivel sem menthető. Jól tudta. hogy amit parancsnoka kivánt. az
Petrowski holtteste: hogy ezt kívánta bármi áron. még hcrceqek minden
csalódása és katonák pusztulása árán is. És amikor meghallotta, hogy egy
nálánál is gyorsabb lova, vágtat möqötte. hogy meqclözze. éppoly jól
tudta, rnint Grock maga, hogy az újabb futár csak a Herceg kegyelmi pa ..
rancsát hozhatja. Von Schacht, ez a naqyon ifjú. de nagyon bátor tiszt.
aki méltó lett volna rá. hogy sorsával előfutárjává váljon egy nemes-bb
és emberségesebb német politikának, úgy száquldott a kegyelmi paranccsal.
mirit meqtestesítője annak a nemes Iovasszellemnek, amely a lovagiasság
Ioqalmát hagyta hátra Európában. Egy herold kűrt]e szólt hanqtából,
amint c::1a kiáltott az eLő lovasnak, hegy álljen meg. várjon és jndU!;O'l
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vissza. És Von Hocheimer engedelme:skedett. Megállt. szorosra fogta lova
gyeplöjét, hátrafordult a nyeregben, de keze célzásra emelve tartotta ka
rabélyát, mint valami pisztolyt és a vágtatva közeledő ifjú szeme
közé lőtt.

..Aztán visszafordult és újból vágtatni kezdett. a lengyel költő halá
los ítéletével. Mögötte ló és lovasa lezuhant a mélységbe, úgyhogy az
egész ösvény tiszta volt. És e tiszta és nyilt ösvényen rohant nyomában
a harmadik futár. csodálkozva, mílyen mérhetetlen hosszú ez az út, amíg
végre megpillantotta az összetéveszthetetlen eqyenruhát, amely mínt va
lamí homályos fehér csíllaq tűnt fel a messzeséqben és ekkor rálőtt. Csak
ép nem a második futárt ölte meg, hanem az elsőt."

..Ez volt az oka, hogy azon az éjszakán egy futár sem érkezett meg
a lenqyel városba. Ez volt az oka, hogya fogoly élve szabadult börtö
néböl. Gondolod, hogy súlyosan tévedtem. amikor azt mondtam, hogy
Von Grock marsallnak két hűséges szolgája volt és eggyel több, mint
kellett volna?"

Fordította Fóthy János

KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Amikor kereszténységről és ..keresztény világról" beszélünk. helye
sen tesszük, ha két mozzanatra mindig figyelemmel vagyunk. Az egyik.
hogy azoknak a keresztényeknek száma. akikben tényleg él a hit, jóval
kisebb. mint az e címen statisztikai kimutatásba vetteké. helyenként csak
parányi töredéke annak, a másik, hogya valóban kereszténynek mond
haták! is sok-sok egyház és felekezet közt oszlanak me'g. Az előbbi moz
zanat tanulságos szociológiai kutatásoknak lehet a tárgya, mint ahogy
vannak is már érdekes dolgozatok ebben az irányban. A második moz
zanat viszont. amikor nem hagyja nyugodni az ..igaz egyház" kérdését,
az egységesítés szorqalmazására ösztönei a gondolkodókat. Utóbbi törek
vések váltották ki tudvalevően az Ú. n. ökuménikus mozgalmat, amely
alig két évtized alatt odáig érett, hogy gyakorlati lehetőségeit nagyobb
tévedések veszedelme nélkül mérlegelhetjük.

Közel húsz tanulmányt és tudósítást néztünk át, amelyek javarészt
az Orbis Catholicus és a Wort und Wahrheit két utolsó évfolyamában
jelentek meg. Mínt azok szerzői, mi is kizárólag a mozgalom vallási vo
natkozásait vesszük szemügyre, mert ha fel is tehető, hogy rninden nem
zetközi meqmozdulás óhatatlanul valami politikumot is hord magával.
bennünket. mint katolikusokat, csakis ezek .a vallási össze.függések érde
kelnek. Meg kell [eqyeznünk még, hogy a katolíkus egyház - eléggé is
mert dogmatikus okokból - kezdettől fogva távolmaradt az ökuméníkus
mozgalomtól és annak értekezleteire még csak megfigye1öket sem kül
dött. Ugyanígy járt el az orosz orthodox egyház is, amelynek szinódusa,
amikor elutasító határozatát meghozta. a mozgalom eredetének és vezetői
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összetételének bírálatából indult ki. Ezzel kapcsolatban mínderiesetre tud
nunk ~11 azt, hogy az ökumenikus mozqalom két angolszász színezetű

protestáns kezdeményezésbőlnőtt ki.
Az egyik a "gyakodati kereszténység" szervezete, amely Life and

Work~ven 1925~ben, a másik a "hit és egyházalkotmány" szervezete,
ameily Faith end Order néven 1927-ben kezdte meg munkáját. Hosszas
előkészítés után. amelynek részleteire nem szükséges kitérnünk, a Life
and Wotk 1937~ben Oxfordban. a Faith and Order ugyancsak 1937~bel;

Eclinburghban víláqkonqresszusra hívta meg az egyházakat. Az itt meg
tárgyaltak nyomán a két szervezet 1938~ban Utrechtben közös értekez
letet tartott s ennek eredményeként a mozgalom legfőbb intéző szervéül
felállította az Ú. n. Ökumenikus Tanácsot. A Tanács azonban, amelyhez
147 egyház csatlakozott 43 országból, a közbejött második világháború
míact csak 1948~ban tudott formálisan is megalakuini Amsterdamban.

"Az egyházak Ökuménikus Tanácsa - olvassuk az intézmény
alkotmányában -- olyan eqyházakból tevődik össze. amelyek [ezus
Krísztust Istennek és Üdvözítőnek elismerik. Benne találják egysé
güket. Ezt az egységet, amely Isten adománya, nem szabad máquk
nak létesíteniük. Tudják azonban, az a kötelességük, hogy az egy~

ség kifejeződését együttesen keressék, az életben és a munkában.
A Tanács azoknak az egyházaknak, amelyek tagok gyanánt alkot
ják. olyan eszközül kiván szolqální, amelynek segítségével közös en
g,edelmcsségüket Jézus Krísztus iránt együttesen tanusithatják. Távol
áll a Tanácstól. hogy magának igényeljen bármilyen funkcíót, amely
a tagegyházakat illeti, utóbbiakat ellenörtzze, vagy számukra tör
vényeket akarjon kibocsátani. Míndezeknek útját állja alkotmánya is.
A Tanács buzgón törekszik arra, hogy tagjai kört előmozdítsa a
közös gondolkodást és cselekvést, ugyanakkor azonban még a gon
dolatát is elutasítja annak, hogy egyetlen egységes eqyhází szervezet
legyen. amely független az eqyházaktól, vagy amelyet egy közpon
tosított közíqazqatásszerü tekintély irányítana."

* * *
Az amsterdami kongresszusnak elsősorban gyakorlati célja volt, ne

vezetesen .az Ökumenikus Tanács megszervezése. Emellett azonban szóba
kerültek mindazok a vallási kérdések, amelyek már az előző konqresszu
sok napirendjén is szerepeltek. Közülük kimagasló fontosságú lett volna
magának az egyház fogalmának és termeszetének teológiai meghatáro
zása. Minthogy ugyanis az ökiuménikus mozgalom a keresztény egyházak
egyesítésére törekszik s addig is. míg ez bekövetkezhetik. testvéríeqyüt
tesben kívánja őket tartani, létezésének elemi kelléke, hogy a tagság szá
mára szóbajöhetö alakulatokat pontosan körülhatárolja. Lényegében
azonban az amsterdami kongresszus sem jutott tovább annál a régebbi
külsőleges állásfoqlalásnál, hogy egyházak mindazok az alakulatok, ame
lyek egyháznak tekintik magukat.

Azok a kívánsáqok, amelyek az egyház fogalmának nem ilyen pusz
tán "fenomenológiai", hanem valóban teológiai meqhatározására irányul
tak. nem jártak sikerrel. Különösen nagy nehézségek merültek fel az egy~
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ház apostoli jellege körül. Egyes katolíkus kommentálók kissé meglepő

nek mondják ezt. Szerintük ugyanis az utóbbi években már a protestáns
kutatás is szinte egyöntetűen arra a nézetre jutott, hogy Krísztus az apos
tolok közösséqében kívántaegyházáIliak alapját lefektetni. Mi azonban
Visser t'Hooit főtitkári jelentését olvasva egyáltalán nem csodálkozunk
azon, hogya kongresszus nem tudott meqbírkózní ezzel a kérdéssel. Vele
kapcsolatban ugyanis dönteni kellett volna az apostoli folytonosság kö
vetelményéröl, annak fenntartásáról, v,agy elejtéséről is, már pedig 
mint Florovsky professzor, a vezető orthodox kiküldött, a Réforme c.
francia hetilap szerkesztője előtt később kijelentette: - nem hihető, hogy
a különvált egyházak az apostoli utódlás tekintetében valaha is eqyet
.értésre juthatnának.

A viták ,a konqresszust arra késztettek, hogy megengedhetőnekítélje
a különbséqtételt .Jcatolíkus" és "evangélikus" egyházak között. Előbbiek

azok az egyházak, amelyek apostoli. folytonosságot íqényelnek maguknak
és a hagyományt is hitforrásnak vallják, utóbbiak viszont azok az egy~

házak, amelyek a Szeritlélek jelenlétének folytonosságát az Ige melletti
bizonyságtétel megnyilatkozásaiban látják. Horton professzor, amerikai
tcolóqus indítványára azonban, míután még ez a széttaqolás is szűk lett
volna az összes egyházak és egyházi alakulatok befogadására, felvettek
egy harmadik egyház-fogalmat is, amely egyháznak nevezi a keresztény
hívek "összegyült közö~ségét", az Ú. nl. "szabad egyházakat".

Ám - mint Vis."er t'Hoojt kiemeli- az efajta megjelölések csak
alapmagatartást fejeznek ki, eqyszerű formulák. amelyekert óvatosság
gal kell alkalmazni. Mert például az egyházaknak azt a vonását, ame
lyet "katolikusnak" szokás nevezni, főleg a püspöki tisztség apostoli
utódlásának látható folytonossága jellemzi, míg az "evangélikus" vonás
Isten Igéjének kezdeményezését és a híttel teljes választ domborítja ki.
Llqyanakkor azonban a "katolikus" csoport is tisztában van a hit jerlen~

tőségével és az "evangélikus" csoport is súlyt helyez a látható egyház
válamilyen folytonosságára. Sok felekezeten belül míndkét alapmaqatar
tás képviselőit egyidőben is meqtaláljuk. É:s ha igaz is az, hogy gyakran
csak a sajátos kifejezési formák nehezítik meg egymás megértését, az
egyház termeszetére vonatkozó sarkalatos kérdésben, amely a voltakép
peni magva mínden egyéb eltérésnek. egyetértésre egyelőre nem számít
hatunk. Ez a legfőbb oka annak, hogy "akárcsak elődeink. mi sem tudjuk
a hit egészét akként alakítani, hogy azt valamennyien és kölcsönösen, e1
fogadhatnók" .

Azzal a meqszorítással míndenesetre élt a kongresszus, hogy csak
azok az egyházak jöhetnek szóba az ökumenikus mozqalomnál, amelyek
Jézus Ktisztust Istennek és Üdvözítőnek ismerik el. Ez a meqszorítás
- mutatott rá Edmund Schlink heidelbergi luteránus professzor - benn
rejlően magában foglalja valamilyen Szentháromsáq elismerését is. Azok
a kísérletek azonban, hogy az Ökuménikus Tanács krisztológiai nieqala
pozá-át tisztázzák és bövebben kifejtsék, eredménytelenek maradtak, noha
a meqszavazott javaslat értelmében ez is feladata lett volna a konqresz
szusnak.

* * *
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Míndezeknél a szakadásokinál és nézeteltéréseknél azonban, amelyek
a való helyzet fclméréséböl adódtak, sokkal fontosabbnak. és az egyedül
döntő jelentőségű mozzanatnak kell éreznünk a kongresszusnak azt az
egyetemlegesen elfogadott kiinduló tételét, hogy Jézus Kriszus egyetlen
egyházat alapított. A különbözö keresztény egyházak képviselői tehát
nem riadtak vissza annak kinyilvánításától. hogy az ő sokaságukkal ellen
tétben Krisztus csupán egyetlen egy egyháznak. kivánt életet adni. Az.
amsterdamí konqresszuson erről elhangzott fejtegetések nagyjában azt a
medret követték, amelyet már az edinburghi kongresszus ellentmondás
nélkül jelölt meg: "Teljes alázattal elismerjűk, hogy szakadásaink Krísz
tus akarata ellen valók, és kérjük Istent, hogy könyörületesséqével rövi
dítse meg szétszakadtsáqunk napjait és Lelkével mínket teljes egységre
vezessen." .

Végeredményben az amsterdami kongresszuson az egyházak - a mi
ősszefoglalásunk szerínt - a következő pontokban állapodtak meg:

1. Csak egy Jézus Krísztus van és Urunknak csak egy teste. Nem
nyugodhatunk bele tehát jelenlegi szétszakadtságunkba.

2. A keresztény egyházak "becsületeJS őszinteséggel" elismerik, hogy
szétszakadtsáquk bún az Úrral szemben. E bűn kölcsönös, annak meg
osztása az egyházak között megoldhatatlan feladat. Ugyanígy azonban
a felelősség is együttes és kölcsönös közöttük. "Nem kétséges, hogy igazi
meggyőződések és az igazág keresése játszottak közre az egyházi szaka
dások keletkezésében és fenntartásában, de elismerjük, hogy része volt
ebben és része van továbbra is a büszkeséqnek. önkénycsséqnek és sze-
retetlenséqnek is." .

3. Az "egyház" azonban - vagyis az egy igaz egyház - Isten ado
mánya és műve, Azt tehát emberi akarat és összefogás nem is valósít
hatja meg.

4. A keresztényeknek az egy igaz egyházba való összezárkózását csak
a Szeritlélek hozhatja meg akkor, amikor véqtelen. bölcsesége jónak látja
azt. Míndenesetre már az is az Ő műve, hogyaszétkülönült egyházakat
egymáshoz vezette s ezek íelismerték, hogyelkülönüléseik ellenére egyek
az Úr [ézusban.

5. "Meg vagyunk győzödve arról. hogy az egységnek, amelyet érzü
letünkben és célkitűzésünkben birtoklunk, olyan módon kell alakot öl
telnie, hogy az a világ számára is nyílvánvaló legyen. Azt azonban még
nem tudjuk, hogy ez mikor következik be."

* * *
Az egyház fogalmának és természetének teológiai' meghatározása

teikdntetében, mint láttuk, megegyezés nem történt. Az eddigi tanácskozá
sok ismeretében egyáltalán kérdésesnek kell tartanunk, hogy valaha is
sor kerülhet rá. Az egyház kiikletesércl és [eladateicol folytatott meqbe
szelések azonban kétségtelen eredménnyel jártak, amit csak örömmel és
a Gondvíseíes iránti hálával vehetünk tudomásul.

"Mi valamennyien hisszük - mondja a kongresszusi jelentés -,
hogy az egyház Isten adománya az embernek a világ meqváltására, hogy
Isten megváltó cselekedete Jézus Krisztusban alapította az egyházat és
hogy az egyházat a Szentlélek jelenléte és ereje tartja éldben a történet
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folyamatába/n. Hisszük, az egyház arra hivatott, hogy Istent szolqálja az
ő szentségében és az evangéliumot hirdesse. minden teremtménynek. Az
egyház megkapta Istentől a Lélek, sokféle ajándékát Krísztus testének
felépítésére. Kü1önválasztatott és megszenteltetett. hogy az egész embe
ríség javára hitben és rszeretetben a megfeszitett és feltámadott Úr ere
jéből és az ő példája szerínt éljen. Kcqyelmet nyert bűnösökből áll, akik
nek a hit útján már részük van Isten örök birodalmában s .akik a betel
jesedést várják, amikor Krisztus az ö hatalmának és uralmának teljessé
gében ismét el fog jönni."

Ezen a közös hiten belül a részletkérdésekben nagyon sok még a
felfogásbeli kűlönbséq, amit a kongresszuson pontokba is Ioqlaltak, a
Jelentés azonban ezt a felemelő záradékot fűzi hozzá: "Amikor megkö
szönjük Istennek az egyetértesek felismerését, kötelességünknek érezzük,
hogya megnevezett eltérésekkel is komolyan foglalkozzunk. Isten az ő

egyházának egységét akarja s nekünk engedelmességet kell tanusitanunk
iranyácan. Köszönetet mondunk Istennek mínden megvilágositásáért. ame
lyet már most rávetett a láthatá egységhez vezető útra."

Ebben él szellemben tárgyalták mc'g a keresztény egyházak mulesz
tásait é.~ tee.ncioit is Hibaként ielölték meg az egyházak "klerikálizáló
dását" s:mgfe,]3dták. hogy a jövőben erősebben fogják hanqsúlyozni az
élő közö sscqct, vaqyis azt, hogy .Jelkcszeknek" és .Jalkusoknek" egyfor
mán részük van Krísztus testének közös életében. Súlyosan terheli az
cqyháznkat az a vád is, hogy vakok voltak a történet isteni vezetésével
szemben, amikor az uralkodó társadalmi rétegek és az állam gazdasági
érdekeinek oldalán álltak s a változó viláqban nem adtak az embereknek
új kípillantást és tisztult akaratot. Megvan az a vád is, hogy sok esetben
él nyugati államok imperialista hatalmi politikájának alátámasztására éltek
vissza missziós tcvckcnyséqükkcl. .,Mindezekben a vádakban - állapítja
meg a jelentés - sok nem igaz is lehet, az egyháznak azonban komoly
bűnbénutrn van oka, amiért Jézus Krísztust nem tudta az emberek előtt

annak tanusítani, aki a valóságban Ö." A világ irányában tehát alapvető

változásta van szükséq az egyház gondolkodásában és tevékenységében.
Hűnek kell maradnia az evangéliumhoz és a maga lényeqét, mint (Igy_
házét. jobban megvalósitania. Mik ennek a módjai?

Az első feladat az Isten-szolgálat és a tanusúotéte! osszeiotresztese,
meqfelelöen a legnagyobb parancsnak: "Szeresd az Istent és szeresd Iele
L21átcdat. ITIi,[;t tenniaqadat". Az egyházat aszerint ítélik meg, hogy mi
lyen emberekből áll a gyülekezeti:. A kívülállónak rá kell jönnie arra,
hogy az egyház villósúgokro! beszél. A gyüleikelzetnek igazi testvériséggé
kel! válnia, niíkor is míndcn tag a teljes keresztényi felelősséget vállalja
a kőlcrőnős szolgálatvégzésben és nem ismer faji, vagy más meqkűlön

bozteteseket. A tanusáqtétcllel összefüqqésbcn is megjegyzi egyik helyén
a jelentés: "Tudjuk, hogy tanuságtételünket is károsan: befolyásolják sza
kadásaink. Ezért is kérjük Urunkat, hogy zárkóztasson fel maga mögé
bennünket." A második feladat, hogy .a keresztények azonositsák magu~

kat ennek a világnak embereivel. legyenlek lsten népe ebben a világban.
A történet mai szakában a laikusoké a döntő szerep s övék a döntő

felelősség. Az ő tanuságtételükre van elsősorban szükséq az otthónuk-
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han, a munkahelyükön és alkalmilag is embertársaik közőtt. A harma
dik feladat az okumenikus tudat kifejlesztése. A keresztények mínden
csoportjának tudatában kell lennie annak, hogy része egy világot fel
ölelő közösséqnek. Kell, hogy mínden vasárnap emlékeztesse (;t azoknak
meqszámlálhatatlan seregére, akik ugyanazon a napon ugyanazt az Úr
Jézust imádják Istenük és Üdvözítőjük gyanánt.

"Egyházaink megújulásáért is imádkozunk, amikor egységükért
imádkozunk. Ahogy Krisztus bennünket Lelkével tisztít, fel fogjuk is
merni, hogy egymásra találtunk, s ugyana!kikor azt is, hogy nincs előre

haladás az egységben, ha az nem egység .az igaz-voltban és szenrséqben."

* * *
Az amsterelami kongresszus protestáns visszhanqjai közül igen fi

gyelemreméltó két vezető teológus: az amerikai Reinhold Niebubr és a
svájci Karl Barth sokban ellentétes nézetc. A viláqhírű Barth, akit a
"dialektikus teológia" atyjaként tartanak nyilván, még a kongresszuson
azt fejtette ki, hogy az egyházról és a világról való gondoskodáS nem
az emberek gondja, mert hiszen Krisztus elvette a bűn, a halál, a sátán
és a pokol hatalmát. Szerínte minden baj tulajdonképeni gyökere az az
"istentelen" felfogás, hogy az ember a terheknek az a hordozója, akin
mínden múlik. Níebuhr a Christian Century részére írt válaszcikkében
Barthnak ezt az álláspontját "eszchatológikusnak" mondja, és pedíg egy
"már bekövetkezett eszchatolóqia" értelmében, amivel szemben a maga
álláspontját "keresztényaktivizmusnak" nevezi. A Barth-féle irányzat
ugyanis - írja Níebuhr - könnyeni elsorvaszthatja a felelősségérzetet,

ami nemcsak az egyénnek míndennapí életére hathat ki, hanem annak a
tételnek nyomán, hogy az egyházról való gondoskodáS' nem a mi gon
dunk" abba a kisértésbe viheti a keresztényeket, hogy osztozní kívánja
nak a feltámadt Úr győzelmében és hatalmában anélkül, hogy részt ven
nének "én"-jük meqfeszítésében, ami pedíq a Szeritírás szerínt előfelté

tele .az új életnek, A Barth-féle irányzat - fejezi be Niebahr - kétség
kívül hozzájárult ahhoz, hogy a keresztények szükség idején a "gond
talanság" heroikus magatartását tanusítsák. de kérdés, hogy ez a teoló
gia nem mond-e le túlságosan arról, hogya mai valósáqok közepette
irányítást adjon. Míntha az a bárka, amely a vizözönt átveszelte. örö
kös lakóhellyé válhatnék az Ararát hegyén, s a keresztényeknek nem
kellene utánajárniok a kulturálís és szociális élet mínden lehetőségének.

Egy bajor evangélikus teológus, Hans Asmussen rádióbeszámolójá
ban inkább Barth oldalára állt: "Jézus Krísztusnak az egységre irányuló
írná ját hatásosabbnak és valóságosabbnak kell tartanunk. mínt éi mcq
lévő tényleges különbséqeket az egyházak között. Ez azonban az egye
dül döntő kérdés is. Ha én Jézus Krísztus imájára utalok, ezzel azt
mondom, hogy az újbóli egyesülés nem az emberek kezében nyugszik.
Efölött az ima fölött és teljesülése fölött nem mi határozunk. Ha mi
akarnánk határozni, .akkor Isten jogaiba nyúlnánk bele. Ettől pedig óva
kodnunk k~11. A mi dolgunk csak az, hogy csatlakozzunk ehhez az írná
hoz és igyekezzünk ennek szellemében cselekedni." Ami a hit vitákat n
letí, Asmussen véleménye az, hogy azokat semmiféle zsinat el nem
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döntheti. Sokkal okosabb megvárni a· mennyei biró ítéletét. Addig is
azonban a kereszt egyesiti az összes keresztényeket, mert a kereszt
mindazoké, akik hittel sereglenek köréje.

* * *

A katolikus egyház és az ökumenikus mozgalom viszonyával Ioq
lalkozó protestáns megnyilatkozások közül legjobban megkapott bennün
ket Peter Brunner heidelbergi professzor tanulmánya, amely mcssze
menö megértésről tesz bizonyságot és számunkra is felvilágositó. Mín
den további nélkül elismeri ugyanis, hogy a katolikus egyház számára
belső lehetetlenség lenne azonos jogú tanácskozó félként társulni azok
hoz az egyházakhoz, amelyeket kénytelen heretikusnek tekinteni.
S Brunner annál kevésbbé ütközik meg ezen, mert "egyáltalán kérdés,
hogy egy egyház, amely önmagát komolyan veszi, vélckedhetík-e más
ként?" Hiszen .miínden más magatartás a bízonytalansáq relativista
mozzaoatát, ha ugyan nem a szkepszisét rejti magában". A katolíkus
egyház távolmaradásának lényegesebb okát azonban Brunner a Szent
írással szemben való beállítottság különbözőségében látja. Amig ugyani 3

az ökuménikus egyházak Isten igéinek új megértése nyomán készek a
változásra. addig a katolikus egyházat a hagyomány (Tvidentinum ) és
a tanítóhívatal (Vaticanum) döntései kötik, ami elvileg kizárja a Szerit
írás szavainak újabb meqíontolását. Ennek ellenére Brunner mégsem
tartaná haszonnélkülfnek a kölcsönös meqbeszéléseket. Ha sikerülne az
ő oldalukon leküzdeni az új-protestáns modernizmust, katolikus oldalon
pedig revízió alá vennék a haqyornányos Luther-képet, akkor a kölcsö
nös vágyakozás az egység után őszinte szeretetbe Íüzhetné össze hívei
ket, mint testvéreket Krísztusbae,

Az elválasztó hitbeli kérdések közül a megigazulási tant, amelyből

a reformáció kiindult, Brunner már nem tekinti komolyellentétnek. Sze
rinte a tridenti tanítást az alapfelfogásnak dogmatikai gyöngitése nélkül
lehet akként értelmezni, hogy összhangba jut a lutheri tanítással.
Ugyanigy lehetségesnek tartja a természetes és a kinyilatkoztatott
lsten-ismeretre vonatkozó nézetek sima összeeqyeztetését. Az evanqé
. 'kus egyház is kivánja továbbá a míse visszaállítását, az Eucharisztia
xözpor.ti helyét és a liturgia kibővítését. Az evangélikusok nehézsége a
római mísét illetően csak a kanonnal kezdődik. Nem annyira a transz
vagy konszubstancíácíó lényege miatt, mínt az áldozat és a pap problé
mája miatt. Nyitott kérdés ugyanis: mennyíben mutatják be, mint igazi
áldozatot. Krísztus testét és vérét a papok az úrvacsora alkalmával?
Ezzel szemben szinte reménytelen az e'gyház természetét illető ellentét.
A hagyomány tekintélyét, a csalatkozhatatlan tanítóhivatalt és a pápai
primátust az evangélikus meggyöződés épp oly kevéssé fogadhatja el.
rnint ahogy a római egyház sem tehet enqedményeket.

Míndezek után Brunner úgy vélí, hogya katolikus egyház és az
ökuménikus egyházak tényleges, "testi" egyesülése csak eszchntoloqikus
apokaliptikus esemény lehet. S felteszi Brunner a kérdést: vajjon már
maga a közeledés is nem az idők bete" -~désének jele-e?

Mihelics Vid
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SZEMLE

MIT VÁR A HÍVŐ A PAPTÓL?

A francia Papi Dokumentációs Köz
pont kérdést intézett több jelentős vi
lági katolikushoz: mi a véleményük a
papról, mit jelent számukra a pap. mit
várnak a paptól. A válaszok. ha kü
lönbözö fogalmazásban is. lényegileg
ugyanazokat az alapvető igazságokat
és tényeket hanqsúlyozzák., ,.számom
ra a pap Jézus Krisztus képviselője a
földön" .~ mondja· Claudel. Robert
cHercourt a pap közvetítő szerepct
emeli ki, Mouciec azt az Istentől nyert
hatalmát, melynél fogva bűneinket Is
ten helyett mcqbocsáthatja. Henri
Bordeaux pedig arra hivja föl a fi
gyelmet. hogy a pap hivatásánál Ioq
va élő tanusáqtevöjc az ember transz
ccndcnctajénuk. túlviláq rendeltetcsé
!cá és azoknak az örök értékeknek.
amelyeknek képességeink szet-inti el
érésére és meqvalósítására már itt él

földön mínden: !lic9 kell tennünk. "A
pap -- írja, -- arra fi,fJy('ln:'l'ztet ben
rűnket. paraszt:.JGlt, munkásokat, ér
tclrniséqicket, kereskedöket. vállalko
rókat, szerencscscket és szerenesetle
r.eket egyaránt. hogy életünk nem me
,dhet ki földi előnyök hajszolásában.
i.ariern legalább hetenkint egyszer föl
",lelt fejjel föl kell tekintenünk, önzet
lenül és szcrctctbcn kell élnünk s
olyan benső világot kell fölépítenünk
magunkban, ahol lehetetlen Istent nem
keresnünk, s ahol ha egyszer keres
sük, minden bizonnyal meg is találjuk
Őt." .

A pap e tanusáqtevö. közvetítő jelle
(Jének egész egyéniségében. egész lényé
ben. egész életében n:cg kell nyilatkez
nia. Jacques Medeulc, Claudel költésze
íónek egyik legavatottabb magyarázója
rncndia ezzel kapcsolatban: .,A papoktól
<-öt várjuk, hogy szentck legyenek. Mt
ért volnának papok. ha hlányoznék be
lölük a swnts,é g7 H él arról volna 'szó
számukra, hogy ugyanúgy éljenek,
mnt mi, ugyanazokat az étkeket egyék
és uqyanazokat az örömöket élvezzék.
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mi értelme volna Iölkenetésüknek?
Ai.ut a hívő nép, sö; a nemhivő is.
a paptól vár, elsősorban. sőt szinte
egyedül csak az, hogy olyan szentek
legyenek. mint amilyen szentek azok a
dolgok és tények. amelyekre kezüket
Iölkentck." Ugyanezt a gondolatot ra
gadta meg Guchcnno is: a papból oly
...rőteljesen kell áradnia a szentséqnek,
hogya hívő. ha találkozik vele. úgy
ér('Z ze , nuntha Istennel találkozott vol
na, llyen módon aztán - teszi hozzá,
- a pap még azoknak az ateistáknak
a számára is "valóságos" lész, akik
eqyébkcnt a papságot kcptclenséqnek
minösitik.

Ezek a válaszok ép oly jellemzöek,
mínt amennyirc sz é p és jellemző maga
a tény. hogya hierarchia részéről vi- .
lági hivőknek egyáltalán föltesznek
ilyen kérdcxeket. Kétségkívül azért te
szik föl őket, hogy a papság tökéle
tc.ebben tudjon megfelelni annak a hi
va:.,·;~:nak. amely lsten szolqálatával
együtt egyben Isten qyermcke ínek, a
hiveknek is szolqálatára rendeli. "A
világi hivőnek segitenie kell a papot
küldetése betöltésében -- jegyzi meg
erre vonatkozóan az osztrák jczsuiták
lapja. a "Der grosse Entschluss". 
Segitenie azáltal, hogy mindezt nem
csak elvárja. hanem újron-úton kéri is
tőle, nemkevésbbé. mint ahogy a pap
kéri a hívötöl. hogy egészen keresz
tény legyen." így azután bizonyos kö
zösség jön létre pap és hivő között,
- mondhatnók a szentség munkakö
zössé qe. S ebben a mentalitásban nyo
ma sincs már annak az elkülönülés
nek. hidegségnek, sajátos önzésnek,
amely a mult század átlagában indivi
dualiszttku. vallásossáqát jellemezte:
ho']" . a r;'not hovatovább bürokrata
nak, adminisztrativ szervnek tekintet
kk (s nem egyszer a pap valóban
azzá is vált}, a hivő pedig inkább tö
rődött a vallás külsöséqeivel, mint
benső élményével. s gondja volt ugyan



a saját el-nern-kárhozúsára, felebarátai
nak lelki üdvével azonban már nem
sokat, vagy egyáltalán nem foglalko
zott.

Nyilvánvaló, hogy újabban papság
és hivek sokkal közelebb kerültek egy
máshoz, mint ahogyan a mult század
folyamán bármikor is álltak. Vannak.
akik ezt a közeledest külsö, történel
mi okokkal magyarázzák, egy bizo
nyos Válság-pszichózis nyomásával.
melyben a hivő mintegy ..ijedtében"
fordul oda a paphoz, akitől némi biz
tonságot. vigasztalást vár, s akiben
valamiféle pót-máqust lát: pótrnáqust,
akinek, túlvilági összckötretéseínél fog
va, talán rucdjabnn Will elháritaní a
fenyegető csapásokat. A jelek azonban
arra vallanak, hogy ezúttal korántsem
ilyen fölsz.ines és külsőséges közele
désről van szó, hanem benső szükséq
letröl, a vallásos élmény elmélyüló sé
ből fakadó természetes igényről, a
dogmából táplálkozó élet szükségszerü
következrnényéröl: spontán találkozás
ról a vallás szcntclvében. a legszen
tebb misztérrum, az áldozat asztala
körül. az Istenből áradó s a pap által
a szentséqek révén közvetitett kegye
lem szövetségében, és az élő Krisztus
rcsr közös építésének művébcn. Igen
figyelemreméltó, hogyakörkérdésre
adott válaszok között egy sincs (és ez
még csak harminc esztendovel ezelőtt

is elképzelhetetlen lett volna), amely
El papot úgy állitaná elénk, mint világ
nézeti irányitót vagy valaminő 
ilyen vagy olyan - szociális rend
harcosát. A kérdezettek valamennyien
az egyházi rend szcntséqét, a papság
dogmatika; gyökerét és hivatásbeli
szakralitását emelték ki: nem a köz
életi, társadalmi harc porondján látták
a papot, hanem az oltárnál. annak az
alapvető és legmagasztosabb funkció
jának a Végzése közepetr. amellyel ál
dozatként bemutatja és táplálásunkra
kiosztja Krisztus valóságos testét és
vérét.

Ezzel a mondhatnók kegyelmi köze
ledéssel szükségképpen együtt jár egy
bizonyos emberi szeretet-közösséq ki
alakulása. A mult században talán ép
pen ezen a ponton fenyegette a leg-

nagyobb veszély pap és hivők kap
csolatát: kölcsönösen elidegenedtek
egymástól. elsősorban természetesen
ott, ahol a nagyipari kapitalizmus .sa
játos városi életformái ennek az elide
genedésnek kiválóan kedveztek. A hí
vők többséqe nem eszmélt rá a papi
sors misztériumára: arra, hogy a pap
is éppen úgy hús-vér ember, s éppen
úgy ki van téve a kísértésnek, mint
bármelyikünk, ugyanakkor viszont hi
vatásánál, fölkentségénél fogva több
bárrnelyíkünkncl. velünk-egy és mégis
más mínőséqű ember: s éppen ebben
a kettősségében hord a mienkénél na
gyobb felelősséget és terhet, éppen
azért él a miénknél sokszorosan na
gyobb feszültségében mind a' küzde
lernnek. mind a hősiességnek. Minden
papi élet dráma, s ebben a drámai
voltában talán minden egyéb emberi
életformánál jobban igényli azt a sze
rctetet, amely könnyebbé teszi szá
mára benső harcának győzelmes meg
harcolásat. A pap karját magasba tár
va, az imádás és imádság ez öskeresz
tény mozdulatával áll előttünk: s ha
karja lankadni kezd, rajtunk a sor, hí
vőkön, hogy segítsük, támogassuk a
szeretet és imádság erejével, hogy ne
engedjük lehanyatlani a karját. így
lesz sajátos módon és értelemben a
papban megvalósuló szentséq is közös
rnű, mint ahogyan közös mű a hívek
szentsége is.

Íqv, csakis ebben a szentséqből, ke
gyelemből, az Isten szentségéből táp
lálkozó es a szentséq megvalósitására
törekvő közös munkában születhetík
meg a történelemben továbbélő Krtsz
tus-test reális közösséqe: a kegyelem
nek az a mindennél mélyebb és átha
tóbb szocialitásar amely az apostolok
és egyházatyák idejét, keresztény éle
tét és szellemét jellemezte. Csakis így
válhatik ismét egy. testté és lélekké az
individualizmus korában meglehetősen

atomizálódott keresztény közösség. Nem
keresztény szociális akcióprogrammok,
világnézeti irárivvonalak vagy gazda
ságpolitikai elképzelések körül. me
lyeknél a jogos különvélemény eleve
kétségessé teszi olyan spontán egység
létrejöttét. amilyennek e Krísztus-test
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harmónikus és organikus egységének
lennie kell. Egyetlen egy programm
van, amelyben a keresztények közott
lehetnek ugyan különféle formák. utak
és módok, az egyéniségeknek megfele
löen, de nem lehetnek külön vélemé
nyek: a szentség programmja, mely
egyetemlegesen minden keresztényre,
keresztény voltánál fogva, kötelező.

Ennek megvalósitásában külön szere
pe, funkciója van a hierarchiának is.
a hivők seregének is. Hogy ezt az

alapvető igazságot, a keresztény élet
nek ezt a leglényegesebb, egyetlen lé
nyeges tartalmát. követelményét mínd
két részről mind világosabban ismerik
el, hangsúlyozzák és igyekszenek be
tölteni, azt ép oly plasztikusan mutat
ják a Papi Dokumentációs Központ
kérdésére adott válaszok, mint ami
lyen klasszikusan tanusitja Suhard bí
boros utolsó pásztor1evele. Úgy lát
szik, hogy korunk keresztény élete a
szentség jegyében fordult.

(r. gy.)

VAGY SZERETET, VAGY NEM IS KERESZTÉNYSÉG

Téves fogalmaink vannak a szerétet
ről. Életünk és a gyakorlat ebből a
szempontból primitív. Annyi bennünk
a fej letlenséq , hcgy többnyire meglátni
is képtelenek vagyunk feladatainkat és
- lehetőségeinket.

Ezen akart seg teni egyik hetilapunk.
míkor nemrég "Jóság-hadjárat"-ot in
dított olvasói között. Hogy történt? Öt
héten át tartott a kampány. Ez alatt
hasábjainak nagy részét arra szánta.
hogy leleplezze a tévedéseket, félszeg
séqeket, meghatározza, mi a helyes és
példákat mutasson be a multból és a
rnából. Miért? Hogy szíveket és sor
sokat indítson a teljesértékű keresz
ténység felé. Így vonta be olvasóit az
aktív részvételbe :

.Küldjenek be minél több ötletet. ta
pasztalatot. gyakorlati útmutatást a
szeretetgyakorlat terérőlI Hogyan te
szek jót az otthoniakkal. szornszédaím
mal. barátaimmal. ellenséoeimmel, kö
zelíekkel és távolíakkal? Míféle jóságot
tapasztaItam másoktól? Mit hallottam
vagy olvastam a jóság ismeretlen hő

seiről?

A beérkezett és megjelent írások kö
zül néhány oly hatásos, hogy érdemes
rajta eltűnődni.

A szetetet mivoltáról:

"A szeretet nem puha simoqatás, ér
zéki csók, fuvolázó hizelgés és daga
dozó érzés. A' szerétet fönséges nagy
hatalom. amely kemény, mint a 'szikla,
meleg, mint a nap suqara, erős, mint
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az élet. Ha kell, tud zúzni és összetörni,
hogya jót felszínre hozza (Krisztus a
templomban korbácsot fog); tud rno
solyt deríteni, mint a fü között kiván
csiskodó virág; tud sujtaní. mint a boj
torjánt tépő csákány; de olyan, mint a
jóságos kéz, amely magot hint a se
besre szántott földbe (Krtsztus a gyer
mekek, bűnö-ök. betegek között}."

"Ha pedig nehéz az életünk terhe,
vegyük magunkra másét is, és köny
nyebb lesz a miénk. Ez a szerétetnek
szent ellenrnondása. amely meghazud
tolja a fizika minden törvényét. Köny
nyebb lesz a terhünk, rnert egybevetve
mások szenvedésével a míénket, felle
dezzük, hogy nem is a legsúlyosabb a
míénk... Jól mondja tehát Paul Géral
dl': A szeretet azért olyan nagy dolog,
mert benne pihenjük ki a sziv összes
fáradalmait.

Nincs tehát fölmentés a szeretet
alól."

Szeretct és kereszténység:

"Sokszor vádolnak minket, kereszté
nyeket, hogy siralomvölgynek nézzük
a földet, s ezért le is mondunk ennek
szépítéséről és átalakításáról. A vád-
ban nagy igazság van ... Pedig nem is
nyerhetjük el az Atya országát, az égi
paradicsomot, ha a földön nem igyek
szünk boldogabbá tenni a sírók, ruhát
lanok, éhezők, szenvedök életét.

Ennek igy kell lennie, mert a sira
lomvögy akkor válik paradicsommá. ha
Isten eredeti terve, a világmindenség



egységes szabálya, a szeretet ismét
megvalósul a szívünkben. Mert nem a
nap. a szél, az eső, az állat teszi sira
Iomvölqqyé, vigasztalan sivataggá a
földet. hanem a közöny és agyülölet.
amely nem akar tudomást venni arról,
hogy ebben a világrendben az áldoza
tos szeretet törvénye. uralma nélkül
nincsen igazi élet.

Élni tehát azt jelenti, mínt szeretni:
az él igazán, aki önmagát szétszörja és
körüljár jót tenni."

Egyik helyen aztán felidézik Jézus
szavait az utolsó vacsoráról. a történel
mi szót 8. keresztények meghatározó
jegyéről: "Arról ismernek meg benne
teket, hogy tanítványaim vagytok, ha
szeretettei vagytok egymás iránt."

Másik helyen levonják konzekven
ciáit:

,.Minket, keresztényeket szeretetre,
szolqálatra, áldozatra, segitésre szánt
az Úr. Ez a mi foglalkozásunk. szedt
szenvedélyünk: jót tenni - még a gyü
lölet közepette is. a hálátlanság esetén
is ... Ezért halljuk: Ti vagytok a föld
sója, amely ízt ad ennek a közönyben
és önzésben áporodott világnak: de ha
a só nem ízesit - s a keresztények
szociális felelősségükről elfeledkeznek,
- csak arra való, hogy kine vessék és
lábbal meatapodíék. mert rríncs többé
értelme létének."

De nem hiányoztak az önvizsgálat
{cs önöstorozás momentumai sem!

A keresztények botrányáról:

"A vallásos életben legtöbben csak
a maguk üdvösségélt ápolpatták és daj
kál ták, a derékfájás meqszűríéséért és
az elveszett csecsebecse megtalálásáért
Iohaszkodtak, legfeljebb egy kedves
személy életbenmaradásáért könyörög
tek, de nem annyira a beteg míatt, ha
nem sajátmaguk boldogságáért. Temp
lomba csak lelkük édes érzéseiért jár
tak... A társadalomban egy cél volt
akárhány embernek a legfontosabb:
minél kevesebb munkával minél többet
keresni, még ha a másiknak kevesebb
is [ut az asztalára ... "

Cardi]n kanonok. a nagy szociálís
.apostol hangoztatja szakadatlanul: "A

keresztény ember vagy szociális, vagy
nem is keresztény!"

A "Jóságéhadjárat" megnyilatkozásai
között számtalan nagyszerű példával is
találkoztunk.

Történelmi példák:

Az őskeresztényekszentmíséíken min
dig felállitották a szegények asztalát s
bőven ellátták.

Ha végig tekintünk a szentek hatal
mas seregén, meqállapíthatjuk, hogy
egy se volt közöttük. aki hősi fokban
ne gyakorolta volna a szeretet tetteit.

Emiliáni Szent Jeromos a tizenhato
dik századi pestis idején még háza be
rendezését is pénzzé tette. hogy a be
tegeken segitsen. Ápolta őket. a halot
takat éjjel csónakján a ~ temetőbe vitte.
közben maga is kiütéses tífuszba esett.
Felgyógyult, de nem hagyta abba.
Utolsó értékeit is eladta. magára vette
a koldusok öltözékét, a szegényeknek
és árváknak élt. Velencében össze
szedte az elárvult gyermekeket. mes
terségre tanittatta őket. hátán állan
dóan zsákot cipelt és abba gyüjtötte az
árváknak koldult alamizsnát.

Szent Domonkos. a rendalapitó min
denét eladta, hogy segíthessen anyagi
lag a nyomorqókon. Mikor féltve őr

zött pergamenjeit és könyveit is eladta.
valaki sajnálkozásat nyilvánította, hogy
a drága és értékes kutyaböröktöl meg
válik. Erre csak azt válaszolta: "Holt
állatbőrökön Gubbasszak. mikor testvé
reim éhenhalna.c"!"

Szent Odilo. a cluny-i kolostor apát
ja a tizenegyedik század első évtize
deiben Európán végigszántó éhínség
idején ezeket cselekedte: A kolostor
minden pénzét az inségesek megsegíté
sére fordította. Mikor az elfogyott. el
adta a templom arany- és ezüsttár
gyait és mikor már semmije se illa

radt, nyakába vette a világot, sorra
járta a főurakat és főpapokat. hogy
őket is rávegye a keresztény köteles
ség qvakorlására.

Szerit János ciprusi származású. majd
alexandriai püspök a hetedik század
ban mutatott példát. Több mint hét
ezer szegényt látott el intézményesen,
Magára alig fordított valamit, még
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rendes takarója se volt. Egy híve meg
lepte szép, drága takaróval, de csak
egy éjszaka takarózott vele s aludni
nem tudott, Egész éjjel arra gondolt,
hány embernek semmije sincs, míköz
ben ő drága takaró alatt fekszik. Más
nap eladta, árát szétosztotta, Példája
vonzott, tekintélye óriásira nőtt. A ke
reskedők mérlegeit ellenőriztette. hogy
ne csalják meg a szeqényeket, a tiszt
viselőknek megtiltotta az ajándék elfo
gadását, mert ez igazságtalanokká te
szi őket. Szerdán és pénteken a temp
lom elé ült és várta az üqyes-bajos
embereket. Két padot készített oda,
arra ültek látogatói, senki nem ment
hiába Alexandria püspökéhez.

A hétköznapck emberei talán 'n"'1
hökkennek a hősi példáktól. Átlagem
bernek .az önátadás és a közöny közti
középutat kell rneqtalálnia! Ezt min
denki meqtalálhatja. sőt köteles rrieq
találni.

Napi példák:

Világosan láthatjuk az úqyncvezctt
naqyoknál, hogy a szeretet nem szükül
le a puszta alamizsnálkodás körére,
hanem sokkal inkább személites szol
gálat. Ezek közül néhárryra jól rávila
gitanak az egyszerű példát mutató le
velek:

"Mindennap egy tizedet imádkoztam
azért, aki állásomból kitett. Míkor kis
lánya beteg lett, _.- szerény tehetségem
szerint - egy üveg befőttet küldtem
neki. Ha bosszankodom és qyűlölkö

döm, mít használok magamnak és neki?
Ha viszont imádkozom, hátha még jó.
zan észre tér és meqtanul szerctní."

"Sokat gondolkoz tam azon, hogy én,
a szegény és beteg, öreg és naqyot
halló anyóka mit tehetnék a jóság te
rén ... Van a házban két kis neveletlen
gyerek. Anyjuk délelőtt takaritani jár,
apjuk késő este vergődik haza. A két
kis gyerek néha félnapig is be van
zárva a kis szebájukba. Annyit aggód
tam eddig is, hogy csak bajuk ne tör
ténjék. Most aztán széltam az anyjuk
nak s ő nagy örömmel állott rá, hogy
ha távol van a háztól, én bemehessek
hozzájuk, Bemegyek; - és mesélek.

Jaj, de sok mese zsibonq az én fejem
ben! Eddig nem tudtam kinek elmon
dani. A két kis gyermek pedig olyan
éhes a mcsére ... Istenem, de jó, hogy
még az ilyen hasznavehetetlen öreg
asszonynak is lehet jót cselekednie!"

Mos: egy ember vall, aki jóságot
kapott.

, Már hosszú évek óta ágyban fekvő

nyomorult vagyok. Nehezen élek és az
emberi jóság nélkül már rég feladtam
volna mindent. A hitet, a hitemet egy
o.szhajú kis öreg asszony adta vissza.
Vigan szaladgál jobbra-balra, reggeltől

estig dolgozik és jót tesz. Behoz; egy
tányér levest: -- Nem hiányzik vala
mi? - kérdi. Ad egy-két forintot köl
csön. azonban sohasem kell visszaad
nom. S ha a reménytelenség szörnyű

kínja felszakad bennem, megsimogatja
homlokom, vigaszt hintő szava lelkem
be csendül. Meqnyuqszom. A napokban
a sétakertben [ártva, a ficánkoló gyer
ine;;\k között egy bánatos szernű kis
leányt vett észre, aki nem tudott ját
szani a többiekkel, rnert cipőeskéjének

talpa levált. Bizonyára a szögek is
szurkálták a lábát. - Megesett a szt
vern rajta - mesélte nekem. Hazasza
ladt vaskaptáért s egész délután a
gyerek.ek cipőjét szögelte a sétakert
ben.,.

Hadd elevenítsuk meg még néhány vo
nással a hétköznapok keresztényeit. az
iqazlakat. akiknek alakja felvillant
ezen a házi "Jóság-hadjárat"-on.

Gyermektelen dolgozó házaspár,
amely képletesen örökbefogad egy na
gyon szegény gyermeket, jövedelmé
nek 12 százalékát küldí a szülöknek és
minden ünnepen külön is kimutatja
Hqyelmét.

Kórházi beteg, aki minden új bete
get az otthontól való elszakadás és a
kezeléstől való félelem nehézségein
igyekszik átseqiteni, vagy azokat szö
rakoztatja, akik hiába várnak látoqa
tót, mikor a többiek ágyát látogatók
áll ják körül.

A főbérlő, aki társbérlőjét szerétettel
íeqyverezl le és békét teremt ott, ahol
kikerülhetetlennek látszik a civakodás.

Egy ház lakói, akik felváltva ápol
nak beteg anyát és qondozzak kis gyer-o



mekeit, - egy fiatalember, aki heten
kint kétszer jár felolvasni egy majdnem
vak emberhez és - sok névtelen. aki
saját érdemét véli lerombolni azzal. ha
elmondja, mit tesz.

Sokan vannak, mégis rettentő keve
sen. A keresztények nagy többséqét
úgy kell megtanitani a szeretetre, mint
csecsemőt a saját lábán járni.

Új lelkiség - új magatartás:

Helyes életfelfogás, egészséges lelki
ség fakaszthat csak keresztény maga
tartást. Csak az tud tanuságot tenni
Krisztusról, aki viláqozan lát. Erre vo
natkozólag is hozott néhány szikrát ez
a jóság-hadjárat:

,,1. Imádkozzunk ne csak magunkért.

hanem másokért is. Szeressük a közős

istentiszteletet, főleg a szentmísét. ame
lyen már nem az árva "én" könyörög.
hanem Krisztussal egyesülten "mi"
imádkozunk.

2. Komolyan vegyük Krísztus intel
mét a fölösleget gyüjtő gazdagok
ról. Ne felejtsük Szent Ágoston klasz
szikus szavait: Ha fölösleqed van. más
javát bitorlod! Nézzünk körül. mit ad
hatunk a . nálunk is szegényebbnek
vagy szerencsétlenebbnek.

3. Helyeseljük és tanuljtik. meg mind
act a jót,' bárhonnan jő, amely igazsá
qosabb társadalmi életet akar biztosí
(élni (~ .helyesebb vagyonelosztást szor
qalmaz.

Igazságo~ö8g és szeretet nélkül nem
vag yunk keresztények!

KÖNYVÍRÖK DÍCSÉRETE

Az emberiségnek egyik legnagyobb
kultúrvivmánya, hogy gondolatait kon
zerválni is tudja. A gondolat sok év
századon át szájról szájra haqyomá
nyozódott: a hinduknál a V éda-íroda
lom ezer esztendőn keresztül igy ma
radt fenn. akár csak Homeros két
naqyeposaa, vagy a vfínnek naív epo
sza, a Kalevala A magas kultúráknak
első ísmertető jele, hogy a gondolato
kat más módon is képesek rögzíteni,
mínt szájhagyomány útján. Az írás
feltalálásával út ny.lott az emberiség
nek. hogy a gondolatokat aránylag
egész kicsiny helyen, könyvekben,
mint valami szellemi akkumulátorban
gyüjtse össze és hagyományozza át az
utókornak. A könyv előállítása, tech
nkai qyártása míndig a legnagyobb
cselekedetek közé tartozott. hiszen ez
zel az emberi művelődés fenntartásá
hoz járultak hozzá.

Az Egyháznak a művelődés eme te
rületén is jelentős szerep jutott. Az
ókor Egyháza még aránylag keveset
foglalkozott könyvek sokszorosításá
val: ezt abban az időben hivatásos
iparosok, a kalligrafosok. latinul libeé
riusok, vagy entiquériusck végezték.
Bár ebben az időben is ajánlották már
a szerzeteseknek a különbözö foglal-

kozasok között a könyvek írását, rnint
például Szent Jeromos, az Eqyház
óriási szerepe a könyvírás terén csak
a ner-vándorlas korában bontakozik ki.
Ebbe.i az időben a római birodalom
régi varo.iaiban lassankn: meg szűnt

az ókorí J~ivat{tsoS könyv.rók tevé
kenysége, c:li( Iráliában maradt meg
végig: a notarius külön foglalkozási ág
hnrdt az egész középkoron át. Min
dcnü.r másutt a VIII. századtól kezd
ve a kolostorok vették át a könyvirók
régi munkakörét.

Ettől az időtől kezdve mintegy öt
rzázadon át az egyedüli szerzetesrend,
a bencések foqlalkoztak könyvirással.
Minden monostornak megvolt a maga
scriptoriuma, írószobá]a, Apró aszta
lok állottak benne. ferde asztallappal
ellátva. mely akkora volt, hogy éppen
ráfért egy hatalmas ködex. A fírenzeí
San Marco kolostorában máig látnd le
het Savonarola íróasztalát. A helyiség
közepéri állott egy hatalmas állvány:
a rota; tömzsi láb. rajta forgatható
korong, erre egymásnak hátatfordító
3-4 könyvtartó amelyeken míntapél
dányok voltak felütve. úgy. hogy egy
szerre több asztalról is Iehetett őket

szemmel kisérni. Az íróasztal lécén kis
üvegecskékben sznes festékek sora-



koztak; az atramentáriumban a fekete
tinta [íncaustum) és a rninium, a vö
rös tinta. Az irók székét katedranak
nevezték, az., írónak neve sokszor
.szethedrelis", "Stuhlschreiber". - A
scriptoriumnak külön áldása volt,
amellyel az Egyház megszentelte:
..Áldd meg a te szolgáidnak ezt az író
szobáját és azokat, kik itt élnek. hogy
mindazt, amit az isteni írásokból itt
olvasnak, vagy írnak, értelmükkel fel
fogják és tettre ís vál tsák."

A szerzetesség annyira fontosnak
tartotta a könyvírást. hogy egy irány
zata, a clunyek, elhagyhatónak . vélte
még a Szent Benedek regulája szerint
annylra szükségesnek tartott testi rnun
kát ís. Petrus Venerebilis cluny apát
ezt így fejti ki: ..Eke helyett kezetek
ragadjon tollat; ahelyett. hogy földe
ket szántanátok. szántsátok föl a lapo
kat az isteni irodalom betűivel és hint
sétek el a hártyán az Isten szavának
magvait!" Ez a szerzetesí munka ter
mészetesen ingyenes munka volt. A
középkor sok évszázadának szerzetesi
és papi könyvmásolói meg voltak győ

ződve arról, hogy az örök életet nyeri
jutalmul az. aki könyveket másol. Az
arrasi St. Vaast monostorának eqyík
szerzetese kódexe végén hexametere
ket írt háza védőszentjéhez. Szent
Vedastushoz és ezekben szepen fejezi
'ki ezt a gondolatot:

.,Midőn könyvet trok, Vec1astus ezt
nezi az égből.

Mennyei szemmel szémlél]e, föl is jrja
betűim,

Tollammal sorokat szántván ,a
pergamen lapján.

Valahány betű. szép sor és pont van
meg a könyvben.

Pontosan annyi bűnömet engedi nékem
el Isten'."

Egy Richardus nevű angol szerze
tes szorgalmas könyvmásoló volt. Ha
lála után húsz évvel fölbontották a
sírját és jobb kezét épen találták. Ol
tárra tették és ereklyeként tisztelték
az épen maradt könyvmásoló jobbot.
Igen sokszor találjuk meg a kódexek
végén az utalást az írás mennyei [u-
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talmara. Ilyen és hasonló mondásokat
garmadával olvashatunk: ...Ki engem
írtál, légy Krísztus nyájában bárány!"
- ..Aki írta, irjon vigan. éljen mindig
az Úrra!!" - Vége immár az írásnak.
dicsöség légyen Krlsztusnakl" - ..Az
írónak tolla művéért jutalmul járjon
az örök élet!" - "Az írónak legyen
bére: a jobb élet dicső fénye, földi
müködése ára: kegyelemnek áradása."
- ..Ezért az irá sért pedig az írónak
az örök élet jár" -- jelenti ki naívul
egy kódex-másoló. -'A Kazinczy
ködex magyar írója a mohácsí vész
évében ezt írta le: "Akky ez irasth
írta eg Aue Maríath keer 1. 5. 26."
Ilyen szellemmel írtak azok az ezrek
és tízezrek. akik az emberi művelődést

mentették át a népvándorlás zivatarai
ban az új keresztény Európába. Ert
hető, hogy olyan szép, pontos. lelki
ismeretes munkát végeztek. hiszen az
örök életet remélték érte.

A Szent Benedek regulája szerint
való szerzetesek kezdettől fogva szor
galmasan írták a könyveket; Szunyogh
X. Ferenc nagy tanulmányában kimu
tatja. hogya tudományos foglalkozást
már Szent Benedektől kell eredeztetní,
nemcsak mint sokan hiszik. Cassíodo
rustól, Kétségtelen. hogya bencés
Cassiodorusnak (t 570 k.) óriási ér
demei vannak ezen a téren. Délitáliá
ban épült Vivarium nevű rnonostorá
ban a Regulának a testi munkára vo
natkozó előirásán is könnyített. hogy
több idő maradjon az írásra. amint
mondja: pA testi munkával elvégez
hetö dolgoknál jobban tetszik nekem
- és úgy vélem. nem ok nélkül - a
könyyírók szorqoskodása, mert ezzel
saját szellemüket is üdvösen rnűvelik,

míg az isteni írásokat másollálc- s az
Úrnak törvényeit. azzal. hogy leírják.
míndenfelé messze terjesztik."

Nem csoda tehát. ha mínden euró
pai nemzetnél az első könyvek csak
nem kivétel nélkül szerzetesek alkotá
sai. Hazánkban is. a legelső Magyar
országon írott könyv, a Szelepchénui
kodex, az evangéliumi szakaszok köny
ve a XI. SZázadból. az első Árpádok
idejéből, bencés alkotás. csakúgy, rnint
az első magyar miséskönyv, El Hahóti-



kodex ugyanebből az időből, vagy az
első magyar főpapi szertartáskönyv:
a Győrött írott Hertioick-eqenda a
XII. század elejéről, mind bencés szer
zetesek müve. Kétségtelen, az ő alko
tásuk a kultúrtörténeti szempontból
rendkivül értékes misekönyv, a Pray
kódex is a XII. század utolsó tizedé
ből. - A bencések hazánkban az
egész középkor folyamán írtak köny
veket, így például Stol! Péter 1410
ben írt egy kódexet: M alagra.n.atus
művét a bűnbánatról. Külön érdekes
ség, hogya XV. század elején Olasz
országban is volt egy magyar bencés,
aki könyveket írt: a Nemzeti Múzeum
ban van egy gyüjteményes. kódex
14 l 8-ból, amely meqállapíthatöan
Monte-Cassíno számára készült; írója
pedig többször odaírja a nevét: Nico
laus .a. Hungaria.

A Szent Benedek reguláját követő

rendek közül a rendkivül sziqorú, asz
kéta életet élő ksrtheusiek foqlalkoz
tak nagy -szeretettel könyvek másolá
sával. Guigo, karthausi perjel igy nyi
latkozott a kódexirásról: "A cellájába
bezárt karthausinak ez a különleqes
foglalkozása." Ezek a szerzetesek
uqyanís a remeteségnek egy különös
fajtáját honosították meg: az óriási
négyszögü udvart sok cella, jobban
mondva külön kis házikó vette körül.
Mindegyik kis szobáböl állott, mínd
egyikben egyszemélyes, kicsi kápolna
volt kis toronnyal és haranqocskával,
apró kis kerttel. benne küttal, és ebbe
a kis világba bezárták a szerzetest, az
ételt is úgy adták be kivülről neki.
Föfoqlalkozásnk a könyvirás volt; az
1259-ből való Szabályzat azt mondja,
hogy alig akad rendtaq, aki más mű

vészettel foglalkoznék, mint a könyv
írással, mert hacsak lehet, majdnem
mindenkit, akit felvesznek, megtanita
nak a könyvmásolásra. A ciszterciték
eleinte helytelenítették. hogy egyes
monostorokban olyan díszes, pazarul
kiállított kódexeket állítanak elő. Irní
azonban ök is szorgalmasan írtak.
eleinte azonban csak egyszerű, festett
kéziratokat. Manap is lehet ilyen egé
szen egyszerűen kiállított ciszterci
brevtárium-töredéket látni az eszter-

gomi Érseki könyvtárban. Később

azonban ők is versenyre keltek más
szerzetekkel a díszesen kifestett köny
vek írásában: ilyen gyönyörű remek.
mü a Nemzeti Múzeumnak egy kö
dexe: cisztercita misekönyv a XV.
századból, mely a lombardiai Aequa.
[tedde monostorában készült.

Az "UJ szerzetesrendek, amelyek
életstílus dolgában az addigiaktól
meglehetősen eltértek, a kolduló ren·
dek, színtén foglalkoztak könyvírással:
elsősorban a hittudományi irodalom
művelöi voltak. A domonkosok óriási
számban állították elő Aquinói Szent
Tamás és más teológiai íróik müveit:
a ferencesek Duns Scotus s a feren
ces mísztika íróinak halhatatlan alko
tásait népszerűsítették. E két szerzet
hatalmasat alkotott Euröpa-szerte az
zal, hogy a nemzeti tryelvű irodai
makba kapcsolódott bele. Maqyaror
szágon is a XV.-XVI. század for
dulóján a sziqorított, jó fegyelmű sal
vatoriánus rendtartomány ferences
szerzeteseí és' a domonkosok indítják
meg a magyar nyelvü kolostori iro
dalmat: e korbeli nyelvemlékeink
kódexet majdnem mind a kolostori iro
dalom alkotásai és túlnyomóan az em
lített rendek kezéből kerültek ki.

A késői középkornak volt külön
szerzetesrendie is, amely kizárólagos
hivatásul. tűzte ki maga elé a könyv.
másolást, Ezek a .icletici de vita com
munio, a közös életet élő papok tár
sulatába tömörült írök, akiket Bra
bantban és Flandriában tollas testvé
reknek, .broeders van de penne"
neveztek, mert kalapjuk mellett visel.
ték a Iíbatollszárar. Gerard van
Groote alapította ezt a társulatot
l383-ban Hollandiában, Deventer-ben,

A középkor egyáltalán nem zárta
ki a nőket sem a szellemi foglalkozás
ból; leülönösen jó szemenel nézték, ha
könyvírással foqlalkoznak. Már a
nagy qallíaí egyházatya, arles! Cae
sarius (t 542) az általa alapított női

zárdában elrendelte, hogy "a zsoltá
rozás és böjtölés közben, az éjszakai
zsolozsma elvéqzése után Krísztus
szűzei másoljanak szépen isteni köny.
veket". A kolostorokban csakugyan

387



számtalan könyv került ki nők kezé
ből. A XII. század elején élt egy
Dimudis nevű reclusa, azaz cellájába
befalazott remetenő, aki naqyon sok
liturgikus kódexet írt acellája köze
Iében fekvő wessobrunni apátsáqnak,
A XV. században víláqhirű lett a
nürnberpí domonkos apácák Szent Ka
talin kolostora: szebbnél szebb kó
dexeket írtak a század második felé
ben. Hazánkba mintegy tucatra való
vetödött el műveik közül a debreceni
református kollégium Naqykönyvtá
rába: a Nemzeti Múzeurnban, a kalo
csai Érseki könyvtárban, a csornai
premontreieknél is találtam ilyen nürn
bergi kódexeket. - A magyar nyelvű
kódexmásolók közül ki ne Ismérné
Ráskai Lea, Sövényházi Marta, Soror
Kata nevét?

Tévedés volna persze azt hinni,
hogyakönyvmásolás egyedül a szer
zetesek érdeme. A káptalanokban élö
tudós tanárok, a kunonclcok: világi pa
pok voltak; ezek is sok kódexet írtak
és semmiben sem maradtak el a szer
zetesek mögött. Még plébánosok is
másoltak könyveket; ilyen volt például
nálunk 1397-ben Ferenc byrthelmi plé
bános, aki Erdélyben a medgyesi káp
talan statutumait gyüjtötte össze és
másolta le, vagy Heinrík, a pozsony
megyei Csukárd plébánosa, aki gyö
nyörű, részben egy évszázaddal ké
sőbb kifestett misekönyvet másolt a
XIV. században. Kanonok-könyvmá
soló volt hazánkban a XV. század leg
elején Michoel de T'urneoie, Nagy
szombati Míhály kanonok; egyik szép
alkotása a Nemzeti Múzeum tulajdo
na. Főiskolai hallgató kispapok is
nagy mértékben résztvettek a kódex
másolás rnunkájában: elég megemlíteni
1394-ből Bernerdust és Temltnust,
akik az 'esztergomi Krísztus-kolléqíum
növendékei voltak és közös erővel

másolták le az egész bibllát. Híres és
értékes könyv a XV. század végén a
sárospataki ágostonos főiskola egyik
hallgatójának kódexe, a középkorl tu
domány kompencl!iuma, amelyet Szkel
kai László akkori kispap írt, a ké
söbbí esztergomí érsek, a mohácsí
csata hősi halottja. Ismeretlen papok,

kiknek épp csak nevét ismerjük ma
gyar középkorunkból, sokan szorqos
kodtak könyvek másolása körül, pél
dául Miskolcí László, Ladislaus de
Miskolch, szép misekönyvet írt, mely
jelenleg az egri Érseki könyvtárban
van; vagy Aranyasi Gellértli Janos,
aki egy nagyon egyszerűen kiállito.t,
de egyébként rendkívül értékes kó
dexet irt le. mely manap a budapesti
Egyetemi könyvtár tulajdona; ebben
megőrizte számunkra a rendkívül fon
tos Rubrica Strigoniensis eqyetlen kéz
iratát, az eszterqorni magyar rítus
szerkönyvét a Xv. századból.

A reneszánsz idejének bekövetkez
tekor az Eqyház munkája ezen a té
ren elérkezett csúcspontjára. A XV.
században hazánk európai viszonylat
ban is jelenős helyen állott a modern
humanizmus terén, melynek egyik leg
főbb megnyilvánulási területe a könyv
kultúra volt. A vezetők nálunk eb
ben is, mint míndenütt, az egyházi
férfiak: ők rendelik legnagyobb tömeg
ben a díszes humanista kódexeket, ná
lunk természetesen csak Mátyás király
után. - A reneszánsz könyv-mecéná
sok sorát nálunk Pálóczi György esz
tergomi érsek nyítja meg, a XV. szá
zad első Felében. Könyvtárát, sajnos,
szctszórta a mostoha magyar sors; ami
megmaradt, csak izelitő a körülötte
virágzott pompás könyvkultúrábói,
Remekbe készült festett breviáriuma
a salzhurgi Stndicnbiblioihek-oea van
meg, szép rnissáléját pedig a Nemzeti
Múzeurn őrzi: nunokét kódex Iöíorrása
a 'lcözépkorvéqí magyar liturgiának.

A XV. század legnagyobb magyar
lnuuanístáí közé tartozik Vitéz János
Túl az Alpokon, az .rultramontánok"
között, a legelsők egyike volt, aki
nagy, díszes könyvekből álló könyv
tárat gyüjtött össze, ezt a művelt kül
föld is míntaszerünek tartotta; lelken
dezve magasztalta Georg Feurbech,
bécsi professzor és Vespasiano Bis
tucci, a XV. század leqkíválőbb firen
zei könyvkereskedöle. V. Míklös pápa
barátja. Vitéz könyvei közül némelyik
a legkitűnőbb Corvin-kódexek színvo
nalát éri et. Janus Pannonius pécsi
püspök, Vitéz János unokaöccse, szín-
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tén a magyar humanizmus vezére volt;
neki is hatalmas latin és görög kéz
iratokat tartalmazó könyvtára volt.
amint erröl az említett fírenzei könyv
kereskedő és saját levelezése tanusko
dík. Kiváló humanisták és könyv-me
cénások voltak még Hantó György
kalocsai érsek. továbbá Garázda Pé
ter, aki nem vitte többre. mínt nyitrai
főesperességre. mert kegyvesztett lett
Mátyás előtt. holott a magyar huma
nizmusnak egyik legragyogóbb és kül
földön is 'elislllert koponyája volt.
Gyönyörű könyvtárából alig maradt
valamí ránk. mirnt például a müncheni
Steetsbibliothclccen levő Mecrobius
kódex. Kiváló könyvbarát és kódex
írató volt Kélméncsehi Domokos. fe
hérvári prépost és később erdélyi
püspök (i- 1503). Gyönyörű könyvei
böll938-ban a Nemzeti Múzcum
80.000 penqöért vásárolt meg Páris
ból egyet: a hires Kálmáncsehí-bre
viáriumot. A sokat emlegetett magyar
humanisták közé tartozik Fíitpcc: Já
nos nagyváradi püspök is. Mátyás
kegyeltje (t 1509). Egy ideig olmützi
adminisztrátor volt. ebben az időben

(1482-1491) alapította meg az első

morvaorszáqí nyomdát. amelynek egyik
legfontosabb terméke a Thuroczí-féle
krónika. Ez a főpap íratta a maga ré
szére ait a gyönyörűen festett nagy-o
v.rradí pontíftkálét, mely az esztergo
mi Érseki könyvtárban a mai napig
megvan. A nagy humanista könyv
mecénások sorát három jobbágyi szár
mazású. hatalmas főpappal zárhatjuk
le; az eqy.k kozülük N agY/llcsei Or
bán egri püspök. akinek tudomány
szeretetét, kön.yveinek kiváló voltát
Bonfini és Gelcotto emelte ki. A má
sik Váradi Péter kalocsai érsek. egyik
legműveltebb humanistánk: sajnos.

könyvtárából csak egyetlen darab ma
radt ránk. melynek mintegy húsz lap
nyi terjedelmü kézírásos függeléke a
kalocsai liturgíának szinte egyetlen
forrása. Legvégül. mint nagy könyv
barátról, meg kell emlékeznünk Bakócz
Tamás prímásról; tündöklő reneszánsz
ban kifestett könyveit Zágrábban.
Esztergomban és a Nemzeti Múzeum
ban találjuk meg.

Lassan-lassan ráborult Európára a
középkor alkonya; a puskapor. a
könyvnyomtatás s az Újvilág felfede
zésével, a koraí kapitalizmus gyermek
cipős lépteivel közeledett az Újkor. A
könyvírás művészete immár örökre Ie
tünt. Igaz. hogy még sok évtizediq ír
tak könyveket a könyvnyomtatással
párhuzamosan a kolostorokban; na
lunk Magyarországon a pálosok még
a XVIII. században is írtak liturgikus
könyveket. Ez nem elmaradottság volt.
hiszen például az augsburgi Szan!!: Ul
rik és Afra bencés rnonostorban
Melclüor apát már 1472-ben állított
fel könyvnyomdát, de amellett elren
delte, hogy tovább is irjanak és ill u
mináljanak kódexeket. A középkor vé
gén [ounnes Trithcmins spannheimi
bencés apát (t 1516) a régi rnonasz
tikus hagyományok őrzője és láng
lelkű védelmezője. külön kis trakta
tust írt az írás hasznos voltáról (De
laude scciptorum, A könyvmásolők

dicsérete) és inti szerzeteseít, sohase
hagyják abba a kézzel irt könyvek
előállítását. Tévedett: az idő elsuhant
a kódex-irás fölött. de az Egyház
csakhamar bekapcsolódott a könyv
nyomtatásba is; ezer esztendő kódex
termelése pedig máig tanuskodik arról
a kultúrrnunkáról amelyet az Egyház
végzett.

A BIRTüKREFüRM A NÉPSZÁMLÁLÁS TÜKRÉBEN

Kétségtelen. hogy az 1945-ben végre
hajtott földbirtokreform egyike a ma
gyar társadalom szerkezetében végbe
ment legjelentősebb változásoknak. En
nek a reformnak tudományos értéke
lése és birálata mindaddig meg sem in
dulhatott. amig megfelelően feldolqo-

zott statisztikai adatok nem állottak
rendelkezésre. Ilyen adatoknak még ma
sem vagyunk bőviben. Az 1949-es évi
népszámlálás ugyan külön részletesséq
gel terjeszkedett ki a mezöqazdasáqi
birtokviszonyokra, mégpedig sokkal
részletesebben, mint a régebben. 1941-
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ben vagy 1930-ban végrehajtott nép
számlálásokkor történt. Az igy nyert
adatok azonban mégis inkább csak
alapjaivá válhatnak olyan részletekbe
menő kutatásoknak, amelyek az új bir
tokmeqosztás gazdasági és szociális
hatásait és eredményeit volnának hi
vatva felderítení.

Az 1949-ben lezajlott népszámlálás
mezőgazdasági vonatkozású adatai már
nyílvánosságra kerültek s feldolgozá
suk most folyik. Az adatok feldolgo
zásánál és értékelésénél figyelembe kell
venni - amint azt Pikler György írja
a Maqyar-Szovjet Közgazdasági Szem
Iében -, hogy a népi demokráciában
a népszámlálás is az osztályharc esz
köze és meg kell mutatnia az osztály
ellenség gazdasági helyzetét is.

Magyarország lakossága az 1940. évi
népszámláláskor 9,204.799 volt, szem
ben az 1941. évi népszámlálás adatai
val, amelyek szerint a lakosság száma
9,316.074 volt. A gazdasággal rendel
kező östennelök családtagjaikkal együtt
az ország összlakosságának 41.3 száza
Iékát alkotják (3,801.717 fö). Az össz
lakosságnak 15.2 százaléka rendelkezik
gazdasággal. A gazdasággal rendelkező

1,399.046 személy közül 1,086.659
(77.7 százalék)őstermelö, a többi pe
dig más foqlalkozású. A népszámlálás
kerek számban 1.4 millió olyan gazda
ságot vett számba, amelyeket termé
szetes személyek kezeitek. A gazdasá
gokhoz tartozó terület 9.75 millíó ka
tasztrális hold. Az adatok azt mutat
ják - amint azt Pikler György feltár
ja -, hogya gazdaságok számában és
területében a súlypont az 5-10 holdas
gazdaságokon van. A 25 holdat meg
nem haladó gazdaságok együttvéve
az összes gazdaságoknak 97.3 százalé
kát alkotják, területük pedig az össz
területnek 84.3 százaléka.

Ha a legújabb népszámlálás adatait
összehasonlítjuk az 1935-ös adatokkal,
akkor kiderül, hogy az 5-10 és a
10-20 holdas keretbe tartozó gazdasá
gok szántóterülete nőtt meg. Az 5-10
holdas kategóriáé a háború előtti 11.6
százalékról 32.3 százalékra, a 10-20
holdas kategóriáé pedig 18.6 százalék
ról 28.5 szazalékra emelkedett, vagyis
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az ílyen birtokok területének arány
száma jelentékenyen megnövekedett.
Csökkent a 20-50 holdas kategória
20.5 százalékról 15.9 százalékra, to
vábbá az 50-100 holdas kategória 7.6
százalékról 3.1 szazalékra és igen nagy
rnértékben a 100 holdon felüli birtokok
területe, amely 31.3 százalékról 0.7 szá
zalékraesett vissza. Érdekes és sokat
mondó adat, hogy mig a 10 holdon
aluli gazdaságok átlagos szántóterülete
1935-ben 2.4 hold volt, 1949-ben Dál'
4 hold. Ezzel szemben a szántóval ren
delkező, 20 holdon felüli gazdaságok
átlagos szántóterülete 1935-ben 51.8
hold volt, 1949-ben pedig már csak
25.1 hold. A szántóval rendelkező

J().-20 holda; gazdaságok átlagos
szántóterülete a két időpont között alig
módosult.

Pikler György kűlön figyelmet szen
tel tanulmányában a mezőgazdasági

népesség osztálytagozódásának. Az
úgynevezett kulák kategóriába sorolja
azokat is, akiknek föfoqlalkozásuk nem
az őstermclés ugyan, de 25 holdon fe
lüli gazdasággal rendelkeznek. Egy
hold szölöt, kertet vagy gyümöIcsőst

4 holdnak számít. Tehát egy 14 hol
das gazdálkodó, akinek 4 hold szöle]e
van, 30 holdas gazdának tekintendő.

Ebbe a kategóriába sorolja azokat az
östérmelöket is, akik 25 holdnál na
gyobb földtulajdonnal rendelkeznek és
földjüket részben vagy egészben bérbe
adják. Figyelembe véve azt, hegy
újabban a kis- és középparaszt fogal
mának elválasztását a 8 holdas birtok
hoz füzík. statisztikai becsléssel a kis
és középparasztság számát a követ
kezőképen állapítja meg: 8-10 hold
gazdasággal, illetve tulajdonnal rendel
kezőnek tekinthető körülbelül 630.400
gazdálkodó, 8-25 hold gazdasággal
rendelkezőnek tekinthető mintegy
401.400 és végül 25 holdnál nagyobb
gazdasággal vagy tulajdonnal rendel
kezőnek tekint körülbelül 61.900 gaz
dálkodöt, Eszerint tehát 630.00. kis
paraszttal. 401.000 nagyparaszttal szem
ben áll 61.900 nagyqazda, a gazdaSá
gok területének 15.7 százalékával.

Figyelemre rnéltók a földhözjuttatot
tak birtokviszonyainak alakulására vo-



natkozö adatok. A népszámlálás adatai
szerint egy juttatott szeinélyre a föld
reform során átlag 4.2 hold földterület
jutott, de a valóságban a juttatás en
nél valamivel több. A juttatottak 90.6
százaléka valóban gazdálkodik is és
közülük 84.9 százalék östermelö. A nem
österrnelö juttatottak aránya kicsi. A
népszámlálás adatai alapján 360.000-re
tehető az azelőtt teljesen birtoktalan
földhözjuttatott személyek száma. A
juttatásban részesültek aránya az ösz
szes österruelökhöz viszonyítva legma
gasabb a 3-5 és az 5-10 holdas cso
portokban. Az idetartozó östennelök
52.9 százaléka, illetőleg 54.3 százaléka
kapott földet. Ha a családtagok száma
szempontjából vízsqáljuk a juttatásban
részesülteket. akkor kiderül, hogy a
földjuttatásban részesűlt őstermelök

gazdaságainak viszonylagos' népessége
holdanként átlagban 0.6 fő, a juttatás
ban nem részesülteké pedig csak 0.3 fő.

A juttatásban részesültek gazdaságai
nak viszonylagos népessége tehát két
szer akkora, mínt a nem részesülteké.
Ennek oka az, hogy elsősorban nagy
lélekszámú őstermelő családok kaptak
földet. A juttatásban részesült gazda
sággal rendelkező őstermelöknél a csa
lád lélekszámának átlagos nagysága
4 fő, a juttatásban nem részesült, gaz
dasággal rendelkező östermelőknél pe
dig 3.1 fő. A juttatásban részesültek
családjának átlagos lélekszáma tehát
gazdaságuk átlagos területéhez képest
aránylag igen magas. Egy-egy főre

rnindössze 1.7 hold föld jut, mig az ösz
szcs [Iöldhözjuttatásban részesült és
nem részesült) mezőgazdasági népes
ségre fejenként átlag 2.3 hold esik.

Igen érdekesek azok a megjegyzések,
amelyeket a tanulmány emlitett szer
zője fűz a népszámlálási adatok feldol
qozásához. Meqállapít]a. hogy a jutta
tásban részesült családok létszámának
gazdaságuk területéhez viszonyitott
aránylag . magas átlaga azt mutatja,
hogy ,.a mezőgazdaság jelenlegi üzemi
formái mellett a földreform onmeqébea
ncm eredményezhet tertos javulást a
mezőgazdasági népesség helyzetében.
Szükséqes ezen fölül még a racionali
zálás. qépesités, szövetkezeti mozqe-

lom, kulékséq elleni harc stb. A föld
hözjuttatottak gazdaságaihoz képest
aránylag magas népesség azt is mutat
ja, hogya mezőgazdaság a népgazda
ság egésze szempontjából másutt ered
ményesebben foglalkoztatható népessé
get köt le. amely - kellő gépesités és
racionalizáció mellett - a mezöqazda
ságban nélkülözhető lesz."

A népszar-Iálas kiterjedt az állatál
lomány összeirására is s az adatokból
azt a következtetési von ták le, hogy a
nagygazdák aránylag kevés állatot
tartanak, vagy pedig állataikat átirják
másoknak él nevére, esetleg pedig nagy
állatok helyett apró jószágot- tartanak.

Végül Pikler György a népszámlá
lás eredményeként nyert összefüggések
alapján az egyéni rnüvelésben lévő

gazdaságokról általában a következő

ket állapitja meg:
,.Először: a földreform - a magyar

falunak századok óta legjelentősebb

eseménye - alapvetöen megváltoztatta
a mezőgazdaság szerkezetét: eliűrü a
nagybirtok; csökkent a törpebirtok;
megnőtt a kis- és kozépperesztséo
:súlya.

Másodszor: a népszámlálás adataiból
megállapítható, hogya terjeszkedési
irányzat (bérleti forgalom) nem a
multhoz hasonlóan - az 50-100 hol
das kategóriában, hanem a 20-25 hol
das bírtokcsoportban jelentkezik. Te
hát a terjeszkedési határ szűkült. A kö
zépparaszt(hogy ne számítsak a kulá
kok közé) gazdaságát csak.a 25 hol
das határig egészíti ki, a kuláksáq pe
dig a kulákbirtok alsó határához
(25 hold) igyekszik közelední.

Harmadszor: a nagyobb (50 holdon
felüli) birtokkategóriához tartozó gaz
daságok tekintélyes részében az álla
tok száma a pontatlanságokat, letaqa
.9ásokat, a népszámlálás módszertaní
sajátságait is figyelembe véve feltünöen
kevés, nincs arányban a gazdaságok
nagyságával.

Negyedszer: a földreform a paraszt
ság tömegeinek helyzetében alapvetö
javulást hozott, de a parasztság hely
zetét végérvényesen nem oldotta meg.
A földhözjuttatott ősterrnelők gazdasá-
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gainak területe országos átlagban 6.7
hold. Erre a területre átlagosan -4 fő

jut. egy szernélyre tehát mintegy 1.7
hold terület esik. Ez a terület egyrészt
- kisüzemi termelés mellett - nem

EMBER ÉS GÉP
Mind több gondolkodó. szociolóqus

és iró foglalkozik napjainkban az em
ber és a gép viszonyával. Azt vizsgál
ják, milyen az a közvetlen és közve
tett hatás. amit a qépesítet. termelés.
a qépesítet. közlekedés és a gépesített
hadvisdes gyakorol az ember életére.

Míg a tudományos kutatás nagyrésze
a modern fizika és matematika segit
ségével új energiaforrások után kutat,
vagy a természet eddig még kíaknázat
lan erők kivánja qépek hajtására fel
használni. addig a szociolóqusok azon
törik a Iejüket. milycn módon lehet és
kell a gépek viláqába L "ül t cd) .r éle
tét at elmechan.zalódástól mcqvédcní.
Kutatásai során a tudomány olyan vc
szélyes területekre hatolt. ameiyeknek
feltárása eddig ismeretlen pusztító erő

ket s ezzel együtt színte korlátlan ha
.almat adott az ember kezébe. Einstein
szerint, lelkiismeretlen emberek a föl
dön lévő minden életet kiírthatnának és
borzalmas katasztrófát idézhetnének
elő, A termelőmunka békés gépeinek
természetesen nincs semilyen erkölcsi
közössége a .Jelküsmeretlen tudomány"
pusztító eszközeivel, a rémület-bombák
mégis annak a sornak legutolsó lánc
szernét jelentik. melynek legelején az
embertől majdnem függetlenített rnodern
gép áll.

Lucien Duplessy ..La Machine ou.
L'Homrne" (Az ember vagy a gép) cll
mű könyve ezekkel a problémákkal
foglalkozik. Francíaországban nagy fel
tűnést keltett és' sokat vitatkoznak róla.
Vizsgálódásait a mult század elején
kezdi, amikor az új gépek kézműiparo

sok ezreit tették munkanélküliekké s a
munkájuktól és kenyerüktől megfosz
tott emberek tanácstalanságukban a
gépek ellen' fordultak. Az angol Ned
Ludd és társai összetörték az első

·harisnyaszövögépeket. Akkor mégcsak
elszigetelten nyilatkozott meg egyes
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biztositja a parasztság fölemelkedését.
másrészt nagymennyiségü olyan mun
kaeröt köt le, amely a szecialista épí
tés más területén jobban foglalkoztat
hato."

társadalomtudósok véleménye. mint a
francia Lamennais abbéé vagy az angol
Ruskiné. akik már ebben a korai idő

ben észrevették az ember és gép vo
natközásának veszélyeit.

A századvég gazdasági eredményei.
aránylag hosszú bekekor.szaka és nagy
polgári me.jdicröülése eltakar ták a se
beket és igazolni látszottak a gépek fel
!,?tle:1 áldávoss.iqába {'s az ernber sza
bad kízsúkmanyclasaba vetett hitet. Az
első. de még inkáb» a második viláq
háboru azu.an lü'g:nu.atta, .uunő qyii
kelarra és pusztít.rsra hasznalhatok fel
a gépek, "Ezért a háború jelenti a gé
j:'csílc, v,'g;ő b.,teljesedését... Háború
és qépesítcs ugyanannak a valóságnak
két különbözö arca." Az emberiség
azonban a qépcs.tésnek ezt a -gyáSZOS
következményét könnyen elfelejti s
csak az ipar. az építés és közlekedés
hasznos gépelt látja. Továbbra is fana
likusan hisz a gép mindent megoldó
hatalmában. Ez él "mechanizmus dia
dala. De ki fizeti meg a győzelem árát?
Az ember. A qépesités kétféle mcqnyíl
vánulása (a háborús pusztítás és a bé
kés termelés) közőrt őrlődik az ember;
a gépek a húsába vágnak. kilyukaszt
ják a bőrét. megrongaljak eqészséqét,
elveszik szabadságát. eltapossák bol
dogságát és -- ami talán mindennél
rosszabb -- elpazarolják fáradságát,
mcrt értelmét rosszul használ ják fel.
Mintha őt magát ledobnák a fedélzet
ről, hogy értelmének teremtménye ön
álló életre kelnessen. Az emberiséget
elkapta egy hullám. rnely elszédítette,
s amelynek megfékezése már régóta ki
csúszott a hatalmábó!... Az értelem is
automatíkussá vált. iniután csupán
földi érdekeket tad szem előtt."

A gép lett a nyugati civilizáció teste,
vagyis a nyugati civilizáció ennek a
testnek a lelke. Törtónc tíleq ez a lélek
megelőzte a testet. ;lZ utóbbi viszont



annyira megváltoztatta a lelket. hogy
már alig-alig ismerhető fel. A felmerülő

kétség tehát jogos: - létezik-e még
egyáltalában? Vagy inkább valami más
foglalta el a helyét? Mert a mai nyu
gati civilizációból végleg eltűnt a rene
szansz és a klasszikus ókor értelmi és
humanista kultúrája, helyét elfoglalták
az erőszak. a pénz. a társadalmi és
gazdasági különbségek szörnyűséqei.

Az író felveti a kérdést: mit kell tu
lajdonképpen civilizáción érteni? A vá
laszt igy fogalmazza meg: A civilizá
ció a formáknak bizonyos rendszere.
Nemcsupán a müvészetekben megnyil
vánuló forrnáé, hanem mindazoké, ame
lyek az ember működésí területének
bármely területén. esztétikájában, ira
dalmaban és ízlésében, értelmi munká
jában. erkölcseiben. [oqaikotásában,
politikájában. gazdasági életében. szo
ciális berendezkedéseíben, vallásában,
nyelvtanában. sőt még konyhájában is
megmutatkoznak. Hogy ez a forma
rendszer. vagyis civilizáció mllyen, az
függ a korszakoktól és a földrajzi hely
zettől. Változatlan. minden korra és
helyre érvényes igazság marad azon
ban, hogy ahol és amikor megszűnik,
nem marad egyéb. mínt káosz és bar
bárság.

Duplessy következtetése szerínt ez a
veszedelem fenyegeti a nyugati civili
zációt. Mert ez a társadalom már nem
vallja a formák lényegességét - érde
mes itt a képzőművészet, zene és iro
dalom formarobbantó kisérleteire emlé
kezni, amelyek jóval megelőzték egyéb
formák bomlásat - és kízárólaq a ma
teriális erőkben és cselekvésekben hisz.
Igy inog alatta mindjobban a talaj és
igy csúszik bele a zűrzavarba. Az igazi
civilizáció soha nem jelenthet csupán
materiális eredményeket mondja
Duplessy.- ezért az efféle meghatá
rozások, mint "anyagi civilizáció".
..technikai civílízácíó", ..mennyiségi ci
víltzácíö", ömríagukban ellentmondó
fogalmak. A civilizáció - használjuk
itt inkább a kultúra szót -'- csakis szel
lemi és minŐségl lehet. Az író négy té
nyezőt sorol fel, mint amelyek elen
gedhetetlenek az egyén és közösséq ja
vának előmozdítására. Ezek: a boldog-

sáq, a szépséq, a biztonság és a nagy
ság.

Egyes országok és korszakok kultú
rája e felsorolt tényezők egyikét sem
termeli ki tiszta állapotban, az egyik
mindig keveredik a másikkal, a nagy
ság mellett ott a szépséq, a bíztonsáq
mellett a boldogság. A kultúra termé
szete szerint azonban valamelyik túl
súlyba kerül. Igy Duplessy szerint a
nagyság akkor jut domináló szerephez..
amikor a civilizáció elsősorban az em
beri közösséqre, a társadalom egészére
hat, példa erre Egyiptom, vagy a XIII.
század Franciaországa. A szépség sze
repenek túlsulya akkor jelentkezik.
amikor a civilizáció főként'az egyénre
hat; vele foglalkozik elsősorban, mint
volt az antik Göröqorszáqban vagy a
reneszánsz idején. A boldoqsáq ott nyi
latkozik m-~>1 leginkább, ahol az egyén
működési, érvényesülési terét tágitják
ki, a biztonság pedig, amidőn akollek
tivurn érdekében teszik ugyanezt. A
mult történeti példái közül az elsőre

leginkább a XVIII. és XIX. századi
Angliát, a másodikra a Római Birodal
mat lehet emliteni.

Ma ott tartunk - mondja Duplessy,
- amikor a kultúra szellemi tartalma
egyre gyöngül. A régi formák: a ke
reszténység, a reneszarisz. a klasszikus
ókor. az angol puritanizmus. stb. for
mái változáson mennek keresztül és
veszedelmesen közelednek egy mecha
nikus szőrnyeteg formá ihoz. Az álla
mok míndenhatösáqa, az egyének el
qyökértelenedése, az erkölcsi ellenőrzés

nélkül történő cselekvések - ezeket in
kább reflexeknek nevezhetnénk -, a
mértéktelen étvágyak, a féktelen erő

szak. az örökösen mozgásban levő ha
tárok" a mindegyre túlhaladott rekor
dok, az egymásra torlódó. reformok for
gatagában az ember elveszíti tájékozó
dását. De elvesznek egyéb pótolhatat
lan értékek is. elvész maga a kultúra.
Az, amit helyette az embereknek mu
toqatnak, már csak hamisitvány - írja
Duplessy.

De vajjon azt. hogy idáig jutottunk.
a gép okozta-e? - veti föl a kérdést.
Vagy talán inkább az ember és gép
visZonyát helyesen szabályozó. a géppel
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mínt tényezővel okosan számoló új ci
vilizáció késlekedése? Hogy a fenti
kérdésekre válaszolhassunk, előbb a
qépesítés - a "machinisme" - lénye
gét kell megvizsgálnunk. Duplessy úgy
látjá, a szerszárn és az emberi vagy
természeti erővel - vízzel, széllel 
hajtott kezdetlegesebb gép még közvet
lenül függött az ember értelmétől és
üqyesséqétöl. Azok a gépek viszont,
amelyeket valaminő energia átalakita
sával - szennek gözzé, vizierönek vil
lamossággá, benzinnek és atomrobban
tásnak hajtcerövé alakitásával - tar
tanak működésben, lényegesen függet
lenebbek az embertől, nem tartoznak
már olyan szervesen hozzá, bizonyos
fokig függetlenekké váltak töle.

A gépeknek ez a függetlenülése hal
latian lehetőségeket adott az ember ke
zébe és egyúttal az államokéba is. A
qépesítés - "machinisme" célja
hovatovább már nem is annyira az
emberek boldoqítása, mint inkább az
államok hatalmának megerősítése lett.
A gépi korszak alkotta hatalom legelső

megjelenési formája a pénz, a vagyon
volt; .Jiöse" a nagyiparos, a nagy
kereskedő, a nagytőkés, akit Duplessy
.maqypolqárnak" nevez, ezek a qaz
dagságot célnak, eszköznek és egyúttal
erénynek tekintik és az egész evangé
liumi tanításból alig jegyeztek meg
egyebet, mínt azt, hogy "jaj a botrán
koztatöknak" . Eltűrik az erkölcsi hiá
nyokat, csak ne okozzanak botrányt.
Megkövetelik ugyan az államtól az
egyén jogainak -tiszteletben tartását és
szabadságát, kérkednek vallásos érzé
seikkel, pártolják a kultúrát, de mind
ezt elsősorban saját gazdasági és tár.
sadalmi érvényesülésük érdekében. Má
sok javával keveset törődnek, s az ál
taluk hirdetett emberi eqvenlöséq csu
pán tetszetős jelszó marad a számukra.

A középkor vallási és szocíális esz
ményei után ez a hedonizmus, a földi
örömöknek és javaknak ez a minden
egyéb érték fölé helyezése a szélső el
lentét. Szorosan . egybekapcsolódott a
legközönségesebb rnerkantílízmussal, a
mindenre rátelepedő üzleties szellemmel,
mely mindent és mindenkit csupán a
várható nyereség alapján értékel. A
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merkantílizmusban az ember elveszíti
egyéni értékeit, összeadható és kivon
ható egységgé süllyed, hasznothajtó
eszközzé, amelynek gazdasági és tár
sadalmi értéke abban a pillanatban
semmisül meg, arnint megszűnik hasz
not hajtani.

Duplessy szcrínt a gépi korszakkal
járó merkantílizmus másik höse
akár a humanista volt a reneszánsz
idején - a technikus. A régi világ kéz
művese egyesitette magában a speku
láló értelmet a testi munkával. Ez a
szerenesés sz.intézis szétbomlott. Egyik
oldalon ott áll az értelem: a technikus;
a másikon a gépet kiszolgáló ember. A
technikus olyan vallásnak a papja,
amelynek temploma aJaboratóríum. is
tem' a tudomány és tanitása már rég
óta nem a szeretet, hanem a gyorsaság,
a termelés, a kényelem, a pénz, a ha
talom, a kizsákmányolás.

Hivatásának természetéből követke
zik, hogyateehnikusnak kitűnően kell
értenie a saját szakmáját, tehát telje
sen megbizható szakembernek kell len
nie- állapítja meg Duplessy. Így vá
lik egyetlen részlet mcsterévé. e rész
lethez viszonyit, ennek érdekébe állít
minden egyebet. s ezáltal természete
sen elveszíti globális áttekíntését .és
kapcsolatát az egésszel. Saját techni
kai világában az anyag és az erő je
lentik a legfontosabb valóságot. Így
veszendőbe megy nála az a magasabb.
rendü intelligencia, amely mindig az
egészhez és nem a részekhez kapcsoló
dik és az erkölccsel együtt müködve
teremti meg a bölcseséget és az igazi
belső kultúrát.

A modern világ mind gazdasági.
mind erkölcsi vonatkozásokban tele
van gyötrelmes ellentmondásokkal,
Könnyü lenne kijelenteni, hogy minden
nek az elqépesedés az oka, mert a
technika és a gép gonosz. Holott ez
nem igaz. A technika nem jó és nem
rossz, amennyiben a jó és rossz fogal
mát erkölcsi kategóriaként és nem a
haszon megjelölésére használjuk. A gép
jó vagy rossz volta attól függ, kinek
az érdekében és hogyan használják.
Mert a szövőgép vagy a mozdony jó, az
atombomba pedig átok.



Duplessy négy' hosszú fejezetet szen
teI a már emlitett bóldogság, biztonság,
nagyság és szépséq tényezői analízísé
nek. Kissé hosszadalmasan magyaráz
za, mennyire nem tette boldogabbá az
emberiséget a technika térfoqlalása,
mennyire nem tudott sem egyéni, sem
nemzetek közötti biztonságot terem
teni és mennyire hiányzik belőle az
igazi szépséq és nagyság is, mert elve
szítette erkölcsi tartalmát.

A könyv eddig csupa elutasítás,
Duplessy ellenszenve a gép és a tech
nika iránt nyilvánvaló. Szemlelere aka
pitalista rendszertől megundorodott jó
szándékú emberé, aki szeretne valaho
gyan seqíteni. Az olvasó örül, míkor a
negatív fejezetek után az író végre a
pozitívebb tartalmak felé fordul. De itt
csalódik várakozásában. Duplessy krí
tikája éles, és nagyjában helytálló, po
zítivumai azonban soványak. Tulajdon
képpen csak egyetlen komoly értékű

tanácsot ad: a modern technikai világ
ellentmondásainak és gyötrő problémái
nak megoldására még a lehető legjobb
rendszer sem eleqendö, ha nem jár
együtt az ember belső tökéletesedésé
vel. Legfőbb ideje; hogy az ember
megváltoztassa kapcsolatát az erkölcsi
renddel. morális érzékét jóval maga
sabb fokra emelje, lelkiismeretét érzé
kenyebbé és kényesebbé tegye. A bű

nök nem szüntethetök meg azzal. hogy
kiküszöbölik a bűnre indító okokat. Ha
mindenki egyforma bőséggel részesülne
is a javakból. ez magában még nem je
lentené a lopás szükséqszerü meqszü
nését. A lelkiismeret kűzdelemre vá
gyik, győzni akar s a cselekvések is
csak ezáltal lesznek erkölcsileg érté
kelhetök.

E valóban fontos belső átalakulás
mellett Duplessy más módozatokat is
ajánl. konkrét tanácsai azonban inkább
egy álmodozó megnyilatkozásai. Azt
javasolja például: óriásgépek gyártása
helyett kisméretű,kisüzemekben jól fel
használható gépeket kell előállltaní: a
földet csupa kisbirtokra felosztani;
megteremteni egyes vidékek gazdasági
egységét olyanformán, hogy az ott
lévő gyárak cikkeit ne távoli vidékekre
szállítsák el, hanem helyben értékesít-

sék a mezöqazdasáqí termékek ellené-'
ben; ne a városok nagyságát növeljék,
hanem kezdjék meg a falvakba való
visszaözönlést. rnert csak igy álltthatök
helyre a társadalom természetes közös
séqei.

Duplessy jószándéka kétségtelen, ám
jóllehet bizonyos tényeket találóan
észlel, általában mégis ahhoz az orvos
hoz hasonlít, aki felismeri ugyana be
tegséget, de a gyógyításra vonatkozó
utasításaiban naiv, - például petró
leurnos vászondarabot ajánl a diftériás
torkának kezelésére szerum helyett. A
fejlődést visszafordítani nem lehet és
nem szabad, az adott valóságok előtt

szemethúnyní szélmalomharc. Duplessy
teljesen figyelmen kivül hagyja a világ
mai népesedési adatait, holott ez dönti
el a kérdést: több mint négy milliárd
ember szükséqleteít csakis a fokozottan
működö nagyipar és a gépesített mezö
gazdaság termelése láthatja el. Nevet
séges azt hinni, hogy naqyüzemeknek
kisüzemekre való felbontásával lehetne
az ember és gép viszonyát megjavítani.

További hiánya a könyvnek, hogya
szoclalízrnusról csale egészen felülete
sen emlékezik meg: Holott az ember és
gép viszonyával foglalkozó irás nem
hagyhatja ki egy olyan gazdasági és
társadalmi rendszer alapos ismertetését,
amely új szempontok szerrnt új értel
met ad a munkának, s amely mögött
harminc esztendő tapasztalásai és ta
nulságai állanak.

Duplessyvel ott értünk teljesen egyet,
ahol a nagypolgári - s általában a
jellegzetesen polgári - önzést és min
den magasabb eszmei tartalmat nélkü
löző merkantilizmusát ostorozza, s vele
szemben az ember lelki tökéletesedésé
nek szükségességét hangsúlyozza. Hoz
zá kell tennünk azonban, hogy szerin
tünk ennek a tökéletesedésnek a keresz
tény eszmék meqvalösításával kell tör
ténnie. Az evangéliumi tanítások való
raváltásával lehet és kell a technika
eredményeit az emberiség javára fel
használni. Ezen az úton oldhatók meg
ember és gép viszonyának eddig még
megoldatlanul maradt problémái.

Halász Alexandra
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AZ 1450-1 SZENTÉV JÓTÉKONY ANGYALA

Míg az első (1300) és második
szentév (1350) úqyszólván az egész
katolikus világot meqmozqatta és az
egykorú irodalomban is erős visszhan
gat vert. addig a harmadik és negye
dik jóformán nyomtalanul suhant el.
Ennek oka elsősorban az áldatlan
külsö körülményekben keresendő. Igy
mindjárt baj volt az időpont állandó

. ínqadozása. Mig ugyanis VIII. Bonifác
pápa csak minden századík (1300 feb
ruár 22). VI. Kelemen már minden öt
venedik (1349 január 27). VI. Orbán
pedig minden harmincharmadik eszten
dőre rendelte el a szentév meqhírdeté
sét (1389 április 14). De még az így
megállapított határídöt sem tartották
meg pontosan. Például IX. Bonifác a
harmadik szentévet a második után se
nem ötven. se nem harminchárom. ha
nem kerek negyven esztendővel hiv
dette ki (1390).

De az időpont meqválasztása más te
kintetben sem bizonyult szerenesésnek.
Angliát és Franciaországot a százéves
háború nyomában 'járó mély szocíálís
renqések, Északnémetországat a német
lengyel-litván viszony rohamos elmér
gesedése, a délkeleti tájakat pedig az
oszmán-török hatalom gyors előrenye

rnulása tartották állandó feszültségben.
Még nagyobb baj volt a szerencsétlen
egyházszakadás. A katolikus világ két
ellenséges táborra szakadt s mindegyik
azon igyekezett, hogy mínél többet
ártson a másiknak. Ilyen körűlmények

közt természetesen szó sem lehetett az
1300. vagy az 1350. évihez hasonló
tömegek meqrnozqatásáról.

Nem sokkal jobban sikerült a negye
dik szentév sem. Jellemző. hogy sokan
még kihirdetését is tagadásba vették.
mások viszont időpontját tették vitás
sá. A pápák nagyérdemű történetírója
nak, Pastor Lajosnak kutatásai azon
ban mindkét irányban eloszlatták a kéi
ségeket. Ma már tudjuk, hog~ V. Már
ton pápa annak rendje és módja sze
rint meghirdette a szentévet és ünne
pélyes formák közt megnyitotta a la
teráni ~ akkor még nem a vatikáni! -

bazilika szenitkapuját. Az is körülbelül
eldöntöttoek vehető. hogya nevezetes
esemény vt. Orbán pápa rendelkezé
sének megfelelően I423-ban, vagyis a
harmadik szentév kiírása után harminc
három esztendővel történt. A szentév,
a korábbi történetirók állitásával szem
ben meglehetősen látogatott volt. Az
Euröpa-szerte uralkodó viszonylagos
béke sok embert ösztönzött a zarándok
bot kézbevételére. Poggio Bracciolini
az olasz humanista gőgjévelés megve
tésével szöl a Römát elözönlő barbá
rok sokasáqáról, akik szennyél és pi
szokkal árasztják el az egész várost.
Tuccia Miklós víterböí kröníkás szin
tén az ultramontánok nagy tömegéről

beszél, akik mind a jubileumi búcsú el
nyeréséért keltek útra Rómába.

Az ötödik szentév, melyet V. Mík
lós pá pa 1449 január 19-én hirdetett
meg. ismét méltö mödon csatlakozott a
két elsőhöz. 'Iqaz, ezúttal a külsö körül
mények is kivételesen kedvezők voltak.
A szakadár útra tévedt bázeli zsinat az
általános érdektelenség miatt kénytelen
volt feloszlani (1449 április 25). Ellen
pápája. V. Félix már előbb önként le
mondott (1449 április 7). Igyamáso
dik nyugati eqyházszakadás végleg
rneqszűnt. A százéves angol-francia há
ború szintén végső szakaszát élte. Sőt

pillanatnyilag a török veszedelem is
alábbhagyott. Hunyadi János és Cas
trióta György hősi harcai egyidőre

megállást parancsoltak II. Murád és
JI. Mohamed fenyegető hatalmának.
Viszont a sokféle megpróbáltatás. fő

leg az évek óta pusztító pestis ismét
bűnbánatra hangolta a lelkeket.

Ilyen körűlmények közt érthető,

hogy Miklós pápa mindenképpen
méltó kifejezésre akarta juttatni az
egységében és tekintélyében megerősö

dött Egyház fényét és tekintélyét s
minden tőle telhetőt megtett a szentév
sikerének biztosítására. Nagyszabású
építkező tevékenysége: a nagy bazili
kák és stácíö-templomok restaurálása
és szépítése is jórészben ezzel állott
összefüggésben. A legföbb vonzó erőt



azonban mégsem a külsö üqyeskedé
sek. hanem mindenekfölött a pápa nyá
jas és szeretetreméltö egyénisége s az
új. reneszánsz müveltséq iránt tanusi
tott megértése gyakorolták.

Az új szentév kihirdetéséhez fűzött

remények minden tekintetben beváltak.
,A zarándokok özönlése mindjárt az év

elején nagy mécetcket öltött. Az egy
korú sienai krónikás a franciák. néme
tek. spanyolok. portugálok. görögök.
örmények. dalmaták és olaszok tömér
dek sokaságát ernl.tí, akik nemzeti éne
keket zengedezve vonultak Róma felé.
Enea Silvio Piccolomíni, a később

II. Pius pápa állitása szerínt naponkint
legalább negyvenezer ember fordult
meg az Örökváros templomaiban. Alta
lában a kröníkások nem találnak meg
felelő szavakat a zarándokok számának
kifejezésére. ..Még sohasem hallottuk.
- irja az egyik - hogy a jubileumra
siető keresztények ilyen nagy tömeg
ben özönlöttek volna. mínt most." Kü
Jönösen január és március hónapokban
duzzadt nagyra a búcsúsok száma. Te
tőfokát azonban május 2i-én. pünkösd
napján. a század legünnepeltebb feren
ces népszónokánák, Sienai Bernardin
nak (tHi"! május 20) szenttéavatásán
érte el az áradás. Egyik résztvevő sze
rint e napon a Szent Péter-templom
annyira tömve volt emberekkel. ola
szok. franciák. katalánok. spanyolok
és burqundiak, világiak és egyháziak.
szerzetesek és remeték és mindenféle
nép annyira össze volt benne kevered
ve és olyan szorosan összelapírva.
hogy senki sem tudott meqmozdulní,
hanem az egész tömeg majd ide. majd
oda hajladozott. úgy, hog)" sokan a
szorosság miatt már szinte lelküket is
kilehelték. Sőt még a templom előtti

téren is olyan sűrű embererdő állott.
hogy még egy kölesszemet sem lehetett
volna földre ejteni. A pápa a nagy to
longásra -s az elhelyezés és élelmezés
fokozódó nehézségeire való tekintettel
kénytelen volt az ultramontánok ternp
lomlátogatási idejét nyolc napról há
romra szállítani le.

A zarándokok özönlése tehát minden
képzeletet felülmúlt, De ekkor váratlan
szerencsétlenséq jött közbe: az évek óta

lappangó pestis újból felütötte fejét az
Örökvároshan. Eleinte csak szörványo
san jelentkezett, a nyári forróság be
álltával azonban egyenesen ijesztő mé
réteket öltött. Az alattomos betegség
kűlönösen a zarándokok közül szedte
tömegesen áldozatait. Minden kórház
és templom betegekkel és haldoklókkal
telt meg. Az emberek, az egyik szem
tanu városi krónikás szava szerint,
mínt a kutyák, úgy estek össze a fer
tőzött utcákon. Még. azok közül is,
akiket a hőségtől megperzselten és por
tói befedve sikerült nagy fáradsággal
felemelni, meqszámlálhatatlanul sokan
estek áldozatául a rettenetes járvány
nak. Az utak mente még Toszkanában
és Lombardiában is míndenütt sirokkal
volt szeqélyezve.

Érhető, hogy aki csak tehette. me
nekült a veszedelem elől. A római ud
var - irja a német lovagrend követe 
szánalmasan elmenekült és szétszöro
dott, mintha sohasem is lett volna ud
var és kúria. Az egyik. Katalonlába vi
torlázott. a másik Spanyolországba s
mindegyiknek csak arra volt gondja.
hol menthetí meg életét. Abiborosok,
püspökök. apátok és szerzetesek mind
elmenekültek Rómából; úgy szétfutot
tak. mint az apostolok nagypénteken
az Úr Krísztus mellől. Maga a pápa jó
négy hónapra a kicsiny, de egészséges
Iekvésü Fabrianoban vonta meg magát
s állttólag kiközösítéssel és kegyének
megvonásával fenyegetett mindenkít,
aki Rómából jövet hét mérföldnél kö
zelebbre merészkedík székhelyéhez. E
sziqorú szabály alól csak a b'borosok
voltak kivéve.

De ha a gazdagok és hatalmasok
biztonságba is helyezhették magukat, a
szegényeknek s közöttük rengeteg sze
gény zarándoknak nem' volt hová for
dulniok. Öket meqélhetésük és buzgó
ságuk továbbra is Rómához, illetve a
zarándokúthoz kötötte. es hozzá az
élelmezés is napról-napra nehezebbé és
bizonytalanabbá vált. Mert a pápa ide
jében gondoskodott ugyan megfelelő

mennyíséqű élelmiszer felhalmozásáról
és a különbözö nemzeti hoszpiciumok
karbahelyezéséröl, de ennyi ember össze
sereglésére ő sem számított. A malmok



és péküzletek már az első hónapokban
eléqteleneknek bizonyultak az igények
kíeléqítésére. A járvány beköszöntése
és a módos lakosok szétfutása termé
szetesen csak rontott a hel yzeten. A
magukra maradt szegény tömegeket a
pestis és az éhhalál kettős rérne fenye
gette. Ezen a rettenetes helyzeten első

sorban a hatóságok lettek volna hi
vatva segíteni, de rájuk épp oly ke
véssé lehetett számítani, mint az ud
varra. Mert, ha helyükön maradtak is.
híjával voltak a kellő tekintélynek és
anyagi lehetöséqeknck. Itt valóban
csak az irgalmas szeretct segíthetett. A
halál angyala rnellett hamarosan mun
kába állottak a jótékonyság angyalai
is és hősies önfeláldozásukkal megál
lást parancsoltak a pusztító veszedel
meknek.

A mentés munkájából legderekasab
ban az obszerváns ferencesek vették ki
részüket, akik egykori vezérüknek.
Sienai Bernardinnak szenttéavatására
szokatlanul nagy számban, legalább
kétezren sereglettek fel Rómába. Ka
pisztránói Szent János, 1449 óta ob
szerváns vikárius, a roppant kiterje
désű Aracoeli kolostort mindjárt a jár
vány első jelentkezésére kórházzá ala
kittatta át és benne nem kevesebb,
mint nyolcszáz szerzetesét bizta meg
a betegek ápolásával. A páratlan ará
nyú szamaritánus rnunka vezetését egy
jóformán ismeretlen spanyol laikus
testvér, Alcalai Didák (Dldacus a spa
.nyol Diego-Jakab név latinos változa
ta) vette át. Didák mint egyszerű

szentévi zarándok érkezett Rómába s
négy hónappal később mínt az irgal
mas szerétet ünnepelt hőse, a csodatevő

szent aureolájával övezetten tért vissza
hazájába.

Szeritünk neve azonban csak Rómá
ban volt ismeretlen; szükebb hazájában.
Spanyolországban akkor már meglehe
tősen ismerősen csengett. Hiszen akkor
már gazdag élet állott möqötte.

Didák az andaluziai San Nicolás del
Puertoban született, Az életszentség is
koláját nagyon korán kezdte járni. Még
félig gyermek volt, mikor egy jámbor
öreg pap oltalma alá helyezkedett, aki
a szülővárosa határában épült. Szent
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Miklós-kápolna mellett remetéskedett.
Azontúl jóformán minden idejét az
imádságnak és elmélkedésnek szentelte.
Ami kevés szabad ideje ezenfelül ma
radt, azt gyékény- és kosár íonásra. ka
nalak, sótartók és egyéb hasznos házi
eszközök készítésére fordította. Készit
ményeivcl azután jótevőinek kedvcske
détt, Pénzt a világ minden kincséért
nem fogadott volna el értük. Azt tar
totta ugyanis, hogy a remetének ruhá
ján és elmélkedő könyvén kivül semmi
másra nincsen szükséqe.

Csak egy dolog bántotta Didákot a
remeteéletben. embertársainak egyre
fokozódó tisztelete. Hogy tehát kitér
jen előle, egyszerű laikus testvérként a
Cordova közelében épült arízafaí fe
rences kolostor kötelékébe lépett, rnely
messze tájon hires volt szigorú feqyel
rnéröl. A jámbor remete a kolostorban
minta-szcrzctessé lett. Különösen az
engedelmességben tündökölt. Elüljárói
nem tudtak olyan nehéz vagy megalá
zó dolgot parancsolni, amit azonnal és
készörömest nem teljesitett volna. En
gedelmességénél csak irgalmas szere
tete volt nagyobb. Ebben a tekintetben
is méltó fia volt ő Assisi Szent Ferenc
nek. Hogy legyen miből alarnizsnálkod
nia, ételének egy részét rendszeresen
megvonta magától. Máskor meg koldu
lással termetette elő a szükséqes ala
mizsnát. Gondolkodására jellemző, hoqy
ha hébe-hóba nem tudta kíeléqitení va
lamennyi szeqényét, keserves sírásra
fakadt és együtt szornorkodott az éhe
zökkel. Elüljáróinak szemrehányását,
hogy nem válogatja meg eléggé
szegényeit, azzal fegyverezte Ie, hogy
a szívesen adott alamizsna mindíq
meghozza a maga gyümölcsét. t!.s
valóban Ieljeqyezték, hogy az arizafai
kolostor sohasem bővelkedett annyira
alamizsnában. rnint az ö idejében.

Szeritünk már messze túl járt az élet
út felén, mikor gyökeres változás ál
lott be életében: elüljárói a Kanárt szí
getekhez tartozó Fuerteventura szíqetre
küldötték gvárdiánnak és híthírdetönek,
és ő annál szívesebben vállalta a meg.
hizást, mível titokban a vértanui ko
rona elnyerésével biztatta magát. Mínd
járt megérkezése után egész hévvel ve-



tette tehát magát a tér ítői tevékeny
ségre. A vértanui koronát ugyan nem
sikerült meqszereznie, de annál telje
sebb mértékben sikerült magához von
nia a benszülöttek szívét. Rövidesen
mindenük lett: apostoluk, bölcs tanács
adójuk és kifogyhatatlan alamizsnaosz
tójuk. És különös: bár maga is koldu
lással kereste kenyerét, mégis nunden
kihez bökezü tudott .lenní.

Nagyarányú szamaritánus tevékeny
ségéveI tulajdonképpen maga ellen dol
gozott a szerit. Mert minél eredménye
sebben folyt a térítés műve, az áhított
vértanui korona annál reménytelenebb
messzeségbe Hint. Pedig Didák nem
akarta feladni a reményt. Ezért nierész
lépésre szánta el magát: Fuerteveneu
ráról a . lakóinak vadságáról és kegyet
lenségéről hírhedt Nagy Kanárt szi
qetre helyezte át müködése sz ínhelyét.
De a Gondviselés másként határozott
felőle: a vihar eltérttette hajóját, kisérő
társai pedig vonakodtak szándékosan a
halálba rohanni. A szent egyideig még
erőltette a dolgot. Mikor azonban látta,
hogy minden körülmény ellene dolgo
zik, meghajolt a Gondviselés végzése
előtt s visszatért Fuerteventurára. majd
később a megszokott 'és megszeretett
arizafai kolostorba.

A nagy jubileumi esztendő már oda
haza találta. Mivel ő is szem- és fül
tanuja akart lenni hires rendtársa,
Sienai Bernardin szenttéavatásának.
sok ezer honfitársával bátran nekivá
gott az irdatlan útnak, mely a dél
spanyolországi Cordováböl Rómába
vezetett. Pedig bizvást elhíhetjük élet
írójának, hogy az utazás akkor min
derinek. csak szórakozásnak nem volt
mondható. Az utak mindenütt zarán
dokoktól feketéllettek. a vendégfoga
dók utolsó helyig tömve voltak s élel
met drága pénzen is csak üggyel-bajjal
lehetett szerezní. Szentünket azonban
mindez nem zavarta. Olyan összesze
dett és fegyelmezett lélekkel járta vé
gig a hosszú utat, mintha egy pilla
natra sem szakadt volna ki Arizafa ál
dott csendjéből.

Mikor Didák Rómába érkezett, att
a pestis és az éhinség már kezdte szed
ni áldozatait. Igy többek közt kedves

kisérője és utitársa, Castróí Alfonz
testvér is mégkapta a betegséget, s ő

olyan szeretettel és hozzáértéssel látott
ápolásához. hogy ezzel nemcsak rend
társainak, hanem a kivülállóknak fi
gyelmét is magára vonta. Nem csoda
tehát, hogy amikor elhatalmasodott az
alattomos nyavalya, a hivatalos veze
tőség és a betcqek közvéleménye egy
aránt benne látta a legalkalmasabb em
bert az Aracoeliben rögtönzött kórház
vezetésére'. Didák testvér habozás nél
kül vállalta a nehéz feladatot. "Kész
örömest engedelmeskedett - olvassuk
életirásában - s akkora körültekintés
sel és szerétettel látott neki új hivatása
betöltésének. hogy nundenkinek min
dene tudott lenni és sem éjjel, sem nap
pal nem hiányzott egyetlen rája szoru
lónak oldaláról sem." Mínden betegben
a szenvedö Kr isztust látta és ennek
megfelelően rnondhatatlan szerétettel
fonta körül valarnennyit. Az édesanya
nem ápolhatja nagyobb gyengédséggel
gyermekét, mint amilyennel ő ápolta az
idegen betegeket, akiket akkor látott
először és utoljára. Szereteténél csak
türelme volt nagyobb: idegesség, bár
dolatlanság vagy hálátlanság egy pil-.
lanatra sem hozta ki őt sodrából.

Pedig a betegek ápolása csak egyik
része volt Didák feladatának. Mellette
nem kisebb gondot okozott élelmezésüle.
Minden leleményességét latba kellett
vetnie, hogy betegeinek meglegyen a
betevő falatjuk. És ezen a téren is, ki
vételes siker kisérte fáradozását. Hö
sies önfeláldozása kitűnő befektetésnek
bizonyult, mely dúsan meghozta ka
matját. Ehhez kell még számítanunk
páratlan személyi varázsát és lelemé
nyes. gyüjtő médszerét. Feljegyezve ta
láljuk, hogy az Aracoeli-kolostorba
soha annyi alamizsna nem folyt be,
mint az általános inség e nyomasztó
napjaiban. Mig -szerte a városban az
éhhalál réme ijesztett, az irgalmas sze
rétet höse minden nap bőségesen tudott
gondoskodni beteqeíröl, És ezzel nem
kisebb hőstettet vitt végbe, mint fárad
hatatlan beteqápolásával.

Didák testvérnek és áldozatkész
munkatársainak hősies önfeláldozása
megmentette a szentévet a fenyegetö
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kudarctól. Amint ugyanis az idő hűvö

sebbre fordult, a járvány, jóformán eqé
szen meqszünt és a zarándokok özön
lése ismét 'kezdetét vette. Szeptember
ben és októberben már megint meq
számlálhatatlan tömegektól feketéllettek
az utak és az utcák...Olyan sok nép
jött Rómába, -- olvassuk - hogy a
város egyszerűen képtelen volt befo
gadni a rengeteg -ídeqent, jóllehet mín
den ház vendégfogadóvá alakult át. ..
Allandóan annyi ember sereglett ösz
sze, hogy formálisan kiéheztették a vá
rost.. . Ha a Szerit Péter-ternplomba
akart menni valaki, ez egyszerűen le
hetetlen volt az utcákat betöltő ember
tömegek míatt, Ezért az ájtatoskodók
a Szent Pál-templomot, a lateráni ba
zilikát és a Maria Maggiorét is állan
dóan meqtöltötték: sőt meqtöltötték
egész Römát úgy. hogy az utcákon jó
formán lehetetlen volt mozogni. Ha a
pápa ünnepi áldást készült osztani,
nemcsak-a Szerit Péter-templomot kör
nyező terek. hanem a szomszédos szö
löheqyek is, ahonnét látni lehetett az
áldásosztás erkélyét, zsúfolásig rneqtel-

tek zarándokokkal. De - teszi hozzá
az író - hasonlíthatatlanul nagyobb
volt azoknak a száma. akik nem látták
a pápát, mint azoké a boldogoké,akik
látták."

Szeritünk azonban ekkor már nem
volt Rómában. Amint ugyanis elvonult
a veszedelem. hű utítársával, a közben
színtén meggyógyult Alfonz testvérrel,
haladéktalanul hazafelé vette útját,
mert Szent Ferenc igazi fiához illó alá
zatosságában ki akart térni az emberek
Sicsérete és tisztelete elől. Ezúttal azon
ban nem az arízafaí, hanem az alcalai
kolostorba tért. Itt még tizenhárom esz
tendőt töltött csendes visszavonultság
ban. misztikus elragadtatásokban és ir
galmas szerétetben. Szeretetreméltö
egyénisége tulajdonképpen csak itt
bontakozott ki teljes szépséqében és le
nyüqöző varázsában. csak itt mutatko
zott meg. mílyen gazdag és sokszínű

lelket formált a kegyelem az egykori
tanulatlan és tudatlan remetéből. 1463
november 12-én halt meg hosszú és kí
nos betegség után. A ferences V. Sixtus
pápa 1588-ban avatta szentté.

Balanyi György
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