
Nem vitás, hogy ez az átmenet a kereszténység középkori "szak
rális típusáról" a modern korszak "profán típusára" minden keresztény
től rl'agyon erős személyiséget követel. Nem viszi többé célba őket

egyedül a környezet. Igen sokszor majd a környezeti áramlásokkal szem
ben, saját aktivitásukból kell a helyüket megállniok. Személycsebbé.
próbaállóbbá kell a hitet alakitani. "Ha míndenki úgy gondolkodik.
mint én, akkor nincs miert bírálnom a saját gondolkodásomat. Ha
azonban ezek is, azok is ellentmondanak, akkor kénytelen vagyok fel
merní és igazolni a gondolkodásom alapjait," A kapott hit megtartása
helyett annak építése lesz a feladat. Senkit sem lehet? többé üvegharang
alá menckíteni, de a friss és szabad levegőn nevelkedett lelkek minden
bizonnyal üdébbek és izmosabbak lesznek. És "haec est victoria quae
vincit mundum, fides nostra", - hitünk az a győzelem, amely győz a
világ fölött.

Mihelics Vid

SZEMLE
SZERESD ELLENSÉGEDET

Friedrich Herr német katolikus
pap, akit eddig inkább mint a közép
korral foglalkozó történettudóst is
mertek, nagy föltűnést keltő beszédet
mondott a bécsi papi konferencián a
mai katolikus föladatokról és az ellen
ség szeretetéről. Korunk egyik jellem
zője - mondta, - hogy csupa zárt
világ alkotja, olyanok, mint Leibnitz
monádjai: nincs ablakuk kifelé, önma
gukba qubóznak, mindegyiknek saját
külön nyelve van, saját külön dogma
tikaja. E zárt világok mindegyike ab
szolutummá emeli a maga résziqazsá
gát, ezért mi sem természetesebb, mint
hogy különbözö eretnekségek meleq
ágya lesz. Mert olyan világban, amely
bert ember, állam, nép nem hajlandó
más nyelvet beszélni, mint saját
ját, lehetetlenné válik mínden pár
beszéd.

Milyen lehet az Egyház és a keresz
ténység szerepe ott, ahol nincs Uleg a
dialógus lehetősége? Azt máris leszö
gezhetjük, hogy a jövőnk attól függ,
hogy az Eqyház és a kereszténység
szintén ilyen zárt viláq lesz-e a többi
zárt világ között, vagy pedig Vállalja
a kockázatot és olyan világot teremt,
amely nyitva áll mások felé. Mit je-
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lentene egy zárt kereszténység? Azt.
hogy hiveivel lehetőleg rnennél több
vezető poziciót foglalna el. hogy fel
fogásának máqlyával, vagy legalább is
szárnűzetéssel, rendőri intézkedésekkel
és diplomáciával szerezne érvényt. Ez
végső eredményben annyi lenne. mint
hitet tenni a polgárháború, a tűzzel
vassal való térítés. az atombomba
mellett; mert egy fatális törvény úgy
rendeli, hogy aki e világ eszközeivel
él, nem állhat meg félúton. Ebből a
dílemmából nincs kivezető út, hacsak
egészen másfajta megoldást nem vá
lasztunk. Ez pedig a kereszténység
útja.

Ha meg akarjuk sz űntetni a zárt
világokat - folytatja Friedrich Herr,
- már pedig meg kell szüntetnünk
őket, vagy pedig belépusztlll az embe
riség: ez vagy erőszakkal történhet,
vagy pedig keresztény módon: ha
egészen más magatartást veszünk fel
az ellenféllel szemben és belülről vál
toztatjuk meg őt.

Az egyes korszakokra nagyon jel
lemző, hogy ki és Idnek teszi fel a
kérdéseket, mert a kérdés feltevése
döntöbb jelentőségű, mint a válaszok.
Ha egy embercsoport leszokik arról.



hogy kérdéseket tegyen fel a társada
lomnak. az államnak. a világnak. a
civilizációnak. egy napon arra ébred.
hogy nincs szava a nagy történelmi
döntések alkalmával. Valljuk be. hogy
a mult századi kereszténység eléggé
elszokott attól, hogy sorsdöntő órák
ban megkérdezzen minket. Ilyen hely
zetben nincs más tennivalónk. mint
hogy önmagunkat kérdezzük meg a leg
nagyobb becsületességgel, mert e kérdé
sek őszinteséqétől, keménységétől és
komolyságától függ súlyunk és szere
pünk az egész emberiséget érintő nagy
vitában.

Friedrich Herr szerint a kereszté
nyek többsége hosszú emberöltők ót.
nem hangsúlyozott eléggé bizonyos
alapvető kérdéseket. amelyek a nagy
emberi' közősséqekre: népre. államra,
társadalomra vonatkoznak. Pedig az
Evangéliumban egy teljes keresztény
szociolóqía rejlik. csakhogy ezeket a
szövegeket nem olvassuk eléggé és
nem igyekszünk kellően megérteni.
A M3,gniticat-ban az Isten mint
'lz igazságos társadalmi rend epi
tője jelenik meg. aki helyreállitja a
megsértett jogokat: "Hatalmas dolgo
kat mü vel karja erejével, szétszörta a
szivükben kevélykedőket; hatalmaso
kat levetett a t~ónról és kicsinyeket
felemelt. Éhezőket betöltött jókkal és
üresen bocsátott el gazdagokat ..." S
amit az öreg Zakariás Bcncd 'crus-a
Izraelről mond, mindnyájunkra vonat
kozik: Krisztus nyomában nekünk Js
ki kell vennünk részünket a világ meg
váltásából. hiszen minden ember elt cr
Christus és mint Guardini mondja, nem
élvezheti a Me qváltást. ha nem rnűkö

dik közre benne maga is.
Gondoljunk arra.' milyen következ

ményei volnának annak a közélet te
rén. ha minden keresztény eleget tenne
sajátos keresztényi kötelességeinek és
gyakorolná a felebarát és az ellenség
szerétetének törvényét. Ki volna al
kalmasabb a kereszténynél arra. hogy
párbeszédet folytasson ellenségével,
hogy gyűlölet nélkül találkozzék ellen
felével? A földi élet a keresztény szá
mára kétségtelenül harc: állandó küz
delern a Rossz ellen. de e küzdelmet

a történelem folyamán szamos iej ede
lern a keresztények sz,ivébő! kiveti tette
a világba. Pedig az igazi harc 
mondja Friedrich Herr - nem a Szerit
föld poqányai, az albiak. a husziták.
a protestánsok ellen folyik, hanem az
ember szi ocbcn, Úgy érezzük, e törté
nelmi fordulón újra ide kell visszahe
lyezni a hadszínteret. De ehhez 
folytatja - nem elegendő sem a régi
stilű egyéni moral, sem cl régi stilű

pasztoráció. Elmélyedé szellemi mun
kára van szükséq, a teológusok, neve
lök. pszichológusok közrcmüködésére.
annak bizonyítása céljából. hogy az
ellenség szeretete a felebaráti szeretet
legreálisabb formája. Ne felejtsük el,
hogy cl felebarát szerctete mindiq ma
gában foglalja az ellenség szeretetét is.
A másik ember ellen mindig tudunk
valamit felhozni. még ha legkedvesebb
barátunk is. mert a "másik" már
puszta jelenlétével nyomást fejt ki
ránk. Ezt a nyomást csak egy másik
erővel lehet ellensúlyozni. s ez az erő:

a szerétet.

Barátkozzunk meg azzal a gondolat
tal, hogy szükségünk van ellensé
günkre és ellenfelünkre. rnert gyakran
ő képviseli másik énünket. ő az ellen
pólus. amely nemcsak félelmetes. ha
nem termékenyítő is lehet: biztosítja
azt cl feszültséget, arneiy nélkül nem
juthatunk el saját képességeink kifej
lesztéséhez. Az ellenfélben a forditott
képünket láthatjuk. egy lehetőséget,

amelyet magunkban valóra válthatunk.
Ha viszont igaz, hogy szükség van el
lenfelünkre. e másik énünkre. akkor
őrködnünk is kell felette. Olyan kor
ban, amikor nagyon sok keresztérty
relativizrnusba merűlt, talán éppen el
lenfeleink hozzák felszínre azt. ami
vallásunkban abszolút. Kérlelhetetlenül
feltárják hibáinkat. Mellünknek szege
zik a kérdést: míre hivatkozoJ7 Meg
szerzett pozíciódra vagy Krisztusra?
Minden kornak megvan a maga Krísz
tus-képe. Korunk Krisztusa, a barak
kok, bányák. felhőkarcolók, óvóhe
lyek és gyüjtötáborok népének ba
rátja azonos azzal, aki a mcnnyor
száqot a szelideknek és irgalmas szí
vűeknek ígérte és aki együtt evett a
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bűnösökkel és vámosokkal. Ö a mai
beteg emberiség testvére. A középkor
szeritjei bélpoklosokat és nagy bűnö

söket csókoltak meg, hogy megtisztel
jék bennük Krísztust. Nekünk nincs
erre szükséqünk, elég, ha megismerjük
a másik embert, ha felismerjük benne
testvérünket Krisztusban.

A gondolat azonban száraz és ter
méketlen marad, ha nincs mögötte él
mény. A gyakorlati megvalósitásnak
a teológiai elmélettel párhuzamosan
kell haladnia. Ha aztán ílymódon si
kerül ellenségeinkben felismerni önma
gunk egy részét, meglátni bennük a
testvért, rnilyen hatalmas, új távlatok
nyilnak meq előttünk!

Bizositsuk az életteret ellenfelünk
és ellenségünk számára mondja
Friedrich Herr. Eddig még nem vál
laltuk ezt a kockázatot, pedig sze
retünk "a vallás kockázatáról" beszél
ni. De ugyan kockáztathatunk-e va
lamit Istenért, ha elvetjük az emberi
kockázatot? Erre csak az mer vállal
kozni, aki teljes bizalommal van Isten
iránt. Félelmetes lehetőségek birodal
ma ez, mégis vállalnunk kell il ve
szélyt. A felebarát, a másik ember
legkonkrétebb Iormája az ellenfél és
az ellenség, tehát helyet kell biztosi
tanunk számára a lelkünkben, szívűnk
ben, gondolatunkban. Ellenfelünket
rendesen nem ismerjük, és mínt rnin
den ismeretlentől vagy rosszul Ismert
től, félünk tőle. Mint az őskorban. ma
is új mitoszok születnek és új, félelem
szülte bálványok tünnek fel mindenütt.
E rettegésszülte bálványokat nem
győzheti le más, mint a Szeretet, a
szabadság, a reménység Istene, a ret-

tenhetetlen hité, amely bizik e világ
észszerüséqében.

Krisztus a természetet felszabadí
totta a hamis istenektől és il démonok
tól, a földet visszaadta az embernek,
ahogy il zsoltáros mond]a. De ugyan
akkor minket is Felszabadított rossz
szellerneinktől. az embert visszaadta
az embernek. Krisztus óta nincs többé
"szent birodalom", a mi királyságunk
a türelem, a reménység, a szeretet, a
felebarát és az ellenség szeretetének
józan gyakorlatiasságán épül fel. Szent
Pál magát római polgárnak vallotta és
a római törvényszékhez fellebbezett;
a keresztény vértanuk elismerték a
pogány államot, amely halálra ítélte
őket; de ugyanakkor kikérdezték a ha
talmasokat és a világ urait, halálos
komolysággal tanulmányozták a világ
jelenségeit, nagy belső vajudásban
faggatták önmagukat is. Isten maga
követeli tőlünk. hogy gyötrődve keres
sük a már felismert Atya még isme
retlen fiát, felebarátunkat, ellenségün
ket, az ismert Isten ismeretlen kép
mását.

Kövessük Szent István, az első vér
tanu példáját ~ fejezte be beszédét
Friedrich Herr, ~ aki megbocsát el
lenségeinek s ezzel rést üt a zárt vi
lágon, és a keresztény közösség ~ a
világ szemében egy szük kis szekta -
ajtaját kitárja a világtörténelem, a vi
lágegyház felé. Ha felfogjuk az egy
ház szentpálí értelmét, Isten segitsé
gével talán feltárulnak egy zárt világ
kapui a megújhodott emberiség, a
megújhodott kereszténység, az Anya
szentegyház felé.

A JÓSLÁSOK ÉS A LÉLEKTAN

[óslásnak mondjuk a szó szűkebb

értelmében valamely jövöben bekövet
kezö eseménynek előre való jelzését.
A "tenyérjóslás" például nem min
díq jóslás, hanem csak tenyérolvasás.
vagyis a tenyérből (kézfejből) való
jellemzés. Az időjóslás sem jóslás, ha
nem csak előrejelzés, prognózis pél-
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dá ul a metcorolóqiai jelentések alap
ján.

Tágabb értelemben vett jóslásnak
nevezzük a multra. jelenre és [övőrc

vonatkozó olyan kijelentéseket. ame
lyek nem objektív ismeretforrásból
merítik tárgyukat, hanem egyéni intui
tiv, megérző képcsséqböl. Ennek alap-



jan jóshis az is, amikor valakinek
multjából olyan eseményeket tár fel a
jósló, amelyeket esetleg csak az illető

egyén maga tud.
A szenak akár szoros, akár tagabb

értelmében vett jóslásról van szo, nem
kell azonnal természetfölötti. vagy túl
viláqi hatalom beavatkozását leltéte
leznünk mindaddiq, amig a jelenség
természetesen, természettudomán yi is
meretek segitségével meqmaqyarázható.

Ami a spiritizrnust illeti: a "lélek
idézést' ' is fel szekták ugyan használ
ni jóslásokra. de ebben általában sok
kal több az ideges önszuggesztió és il
lúzió, semhogy komoly vizsgálatra
méltö knnc. A nagyon ritkán előfor

duló komoly spiritiszta jelenségekkel a
parapszichológia foglalkozik. Mi a
következőkben pusztán lélektani szem
pontból foglalkozunk a tágabb érte
lemben vett jóslásokkal.

Kétféle jósiást különböztctünk meg:

A kö:uctlcn jósláshoz a jósló sem
miféle ó'szközr nem használ. hanem
csak a .unediumma]" való közvetlen
kapcsolatot. Mediumnak nevezzük itt
azt, aki jósoltat magának. Ilyen köz
vetlen kapcsolat a nézés. amikor a
jósló a medium arcát nézi és mintegy
ebből olvassa ki mondanivalóját. Eb
ben az esetben a mediumnak jelen kell
lenni ajós]ónál. mert a jóslás forrása,
megindítója ő maga.

A közvetlen jóslásnak másik formá
ja a tenyérböl való jóslás. Itt is szük
ség van bizonyos intuitív rncqerzésre.
adottsáqra a jósló részéről, de ezt
könyvekből meg is lehet tanulni, mert
évszázados tapasztalatokat gyüjtöttek
mar össze olyanok, akik a jóslásnak
ezzel a fajtájával foglalkoztak.

A kö.wctctt iosleshoz il jósló más
valamit használ fel támpontul, ami a
mediumtól függetleníthető. vagy egé
szen Füqqetlen. Függetlenithető például
a medium írása, valamely használati
tárgya. fényképe. stb. Egészen függet
len tőle a kártya. babszemek. kávéüle
dék. sth. Ilyenkor a mediumnak nem
kell jelen lenni. a jósló esetleg soha
nem is hit ja őt.

A jóslásokkal. főleg a közvetlen
jóslásokkal kapcsolatban szükséqkép-

pen felvetődik az a kérdés, lehetsé
ges-e egyáltalában. hogy valamely em
ber jóstehetséggel legyen megáldva,
hogy más ember lelkébe, multjába, je
lenébe. jövőjébe lásson. Ha pedíg le
hetséges. akkor rni ennek a tehetség
nek az alapja. honnan kapta ezt a ké
pességet?

A modern lélektan. főleg a rnély
lélektan eddigi eredményei alapján jól
megmagyarázhatók ezek a jelenségek
s ezért szükséqtelen bármiféle miszti
Iíkáló magyarázatokba bocsátkozni.

A mélylélektan szerint minden em
ber ösztönállapota a mély tudatban
(tudatalattiban) állandó hullámzásban
van. Eqyes ösztönök mintegy kirob
banó erővel telitödnek. majd pedig le
vezetődnek, tehát hol a telítettség, hol
a levezetettség állapotában vannak.
Erőviszonyaik állandóan változnak,
bar egyesek mindíq lappanqók marad
nak, mások meg a legtöbb esetben
megnyilatkoznak. Vágyainkat, tervein
ket. törekvéseinket. hangulatainkat
mindíg befolyásolják. bár ez a befo
lyásoltság nem mindig tudatos ben
nünk. A .elitödés állapota. a levezetés
formája és módja esetröl-esetre ruás és
más. Ezek az állapotok és folyamatok.
amelyeket közös néven lelki állapot
nak is nevezhetünk. valamilyen for
mában kiütköznek arcunkon és más
emberre bizonyos hatást. benyomást
gyakorolnak.

Az emberi arcnak. sőt az egész ern
bernek ezt a benyomást gyakorló tu
lajdonságát fdlzivó-jellcgnek nevezzük.
Mínden embernek van felh ivó-jellege
és ez nunden emberre más és más ha
tást gyakorol. A legtöbb emberre ön
tudatlanul hat. vagyis az illető tuda
tosíró munkája nélkül. Csupán rokon
szenvbcn, vagyellenszenvben nyilvá
nul meg és esetleg csak viselkedésünk.
cselekedetünk után keresünk rá ma
qyarázatot.

Vannak azonban emberek. akiknek
idegzete sokkal érzékenyebben reagál
más emberek ösztönállapotára. sőt e
reakció a tudat szintjére is felemelke
dik.

De nemcsak pillanatnyi ösztönálla
potunk ül mintegy ki az arcunkra. ha-
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nem az állandó, vagy igen gyakran
érvényre jutó ösztönök is. Ezek állan
dó jellegű vonásokat is eredményez
nek arcunkon. így a derűs kedélyű

embernek még betegség idején is más
az arckifejezése, mint a komor, tanyar
emberé. Kézenfekvő dolog tehát, hogy
egy érzékeny felfogó képességű jósló
ezek alapján könnyen "beletekmt" a
medium multjába és ott "látja" ennek
az állandó jellegű arckifejezésnek az
okát.

Mélytudatunkban levő vágyaink,
terveink, törekvéseink is kifejeződnek

külsőnkön. Ezeket is megérzi a jósló
és nyilván mint a jövőben bekövetkező

eseményeket vetiti ki önmagából. Az
ilyen jóslások tehát mintegy tükörké
pét alkotják a médiumban hullámzó
mélytudati állapotnak.

Ilyen megérzésből azonban csak ál
talános jellegű jóslásokat lehet mon
dani. Például: "a multban nagyon jó
nevelésben részesült", "sokat kellett
szenvedníe, küzdeníe, mig a rnostani
eredményt elérte", .anostaní helyzeté
ben anyagilag jól áll, de nincs sok örö
me benne", "sok terv foglalkoztatja és
azok meg is fognak valósulni", és igy
tovább.

Vannak azonban jóslók, akik \lyak
ran konkrét eseményt mondanak meg
a multból, vagy a jelenböl, sőt a jö
vőből is. Ezt a jelenséget csak úgy
tudjuk megmagyarázni, hogy fokozot
tabb, a részletekre is kiterjedő érzé
kerrysé qű adományt tételezünk fel,
amit ielepethiének: nevezünk. Le qín
kább érzelmi tipusú egyének, főleg nők

rendelkeznek ilyen adománnyal.
A jósla.okból, különösen ha a jö

vőre vonatkoznak, egyesek igazak
vagy meqvalósulnak, mások nem. A
megvalóulást sokszor nem annyira a
vélelennek tulajdoníthatjuk, hanern bi
zonyos lélektani törvényszerüségnek.
Ha például valakiben szivós és erős

célratörekvés lakik s azt jósolják neki,
hogy rövidesen eléri a célját: ilyell
esetben a jóslat teljesülése sokkal való
szinübb, mint olyannál. aki minden kü
Jönösebb cél, határozottabb törekvés
nélkül él. Akiben magasabb sz invona
Ion áll a szellemi élet és akiben az al-
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kotásvágy gazdag ötletszerűséggel, ter
vekkel párosul. ott a jósló mozqalma
sabb multat és jövőt, eredményes pá
lyát fog jósolni. Ha hirtelen halált, az
otthontól való elszakadást. vagy más
konkrét dolgot jósolnak, az szintén
megérzés lehet, nem pedig valami túl
világi hatalom sugallata,

Hogyajóslók nienyire intenziv lel
ki, szellemi munkát végeznek, mutatja
az, hogy a legtöbb jósló (főleg aki a
közvetlen jóslást gyakorolja), ha nem
talál a rnediumok között elég változa
tosságot, elfárad és megérző képessége
csökken. így van ez az íráselemzésnél
(grafologia). is. Ha a grafologus egy
másután sok átlagos, semmitmondó
irást kénytelen elemezni, az sokkal
jobban elfárasztja, mint érdekes, ma
gas színvonalú irások.

A közvetett jóslások nem igen szo
rulnak lélektani magyarázatokra. Szük
ség van ugyan itt is bizonyos intuitív,
megérző képességre, de általában a
jóslásoknak ez a fajtája könyvekből is
elsajátítható éppen úgy, mint a köz
vetlen jóslások közül a tenyérjóslás.
Ha tehát valamely asztrológus [óslást
készit olyan valakiről, akit soha nem
lá tott, s .akinek csak a pontos szüle;
tési dátumát, meg a kézirasár ismeri,
és a jóslásban meqlepően valóságos
adatokat közöl az illető mult jára, jele
nére vonatkozólag, az ilyen nem túl
világi lény sugallatából meriti tudását.
hanem könyveiböl, jegyzeteiből és ta
pasztalataiból. Viszont az is bizonyos,
hogy akinek ilyesmihez semmi érzéke
nincs, az soha sem fog tudni "jósolni"
még e könyvek é s jegyzetek birtoká
ban sem. A képesség nem a gonosz
lélektől származik, hanem veleszületett
alkati adottsáqból.

A közvetett jóslási módszerek mind
évszázados, vagy talán évezredes ta
pasztalatokra támaszkodnak és sokszor
szinte sablonszerüen alkalmazhatók.
Legérdekesebbek azok a tipusleírások.
amelyeket asztrologiai jellem-sorstípu
soknak nevezhetünk és amelyek nem
az egyén immanens tulajdonságait ve
szik alapul, hanem mintegy harminc
napos időközöket. amelyek egy-egy
hónap 20-a táján kezdődnek és a kö-



vetkezö hónap 20-a táj áig terjednek.
Azok, akik egy-egy ilyen időközben

asztrologiai hónapban szülcttek, bizo
nyos jellemtulajdonságokkal rendelkez
nek és ezekkel kapcsolatosan bizonyos
sorslehctöséqek várnak rájuk. Az ilyen
jellemzések és jövömegjelölések termé
szetesen' csak általános keretek között
mozoghatnak, éppen úgy, mint él lélek
tani tipusole

Az alábbiakban néhány ilyen leírást
közlünk. de csak a lényeges vonáso
kat. A valóságban e le írások sokkal
hosszabbak és sok asztrologiai vonat
kozás van bennük. Ha ezeket a jel
lemzéseket konkrét, által unk ismert
személveken. vagy sajátmagunkon el
Ienörizzük, némi betekintést n yerhc
tünk az ilyen jóslások mühelytitkaiba.

Febr. 19. és márc. 20. között sziile
tettek. Könnyen befolyásolhatók. Han
gulataik irányítják cselekedeteiket; szi
ves, barátságos vendéqlátók. Nem
mindig elég praktikusak. Míndent az
utolsó pillanatra halasztanak. - Ápr.
21.-máj. 20. Állhatatosság és határo
zottság jellemz.í öket. Az életben ne
héz, kemény munka jut nekik osztály
részül. Elörnenetelük hosszadalmas. 
Máj. 21.-jún. 20. Nyugtalanok. Ener
giájukat szétforqácsolják. Az életben
csak akkor érnek el komolyabb ered
ményt. ha lefékezik magukat. Önbi
zalmuk fejlett. - Jún. 21.-jM. 20. Gon
dolat-, érzésviláguk, kcdélvvíláquk
hullámzó. Erős vágy él bennük a za
vartalan jómód után. Hanqulaternbc
rek. Inqerlékenvek, türelmetlenek. Ba
rátságban nagyon jó természetűek. 
Dec. 21.-jan. 20. Befelé többet érnek,
mínt amit kifelé elárulnak. Érzéke
nyek,könnyen megbetegszenek. Keve
set mozognak.

Túlságosan bonyodalmas volna, ha
ezeket az asztroloqiai jellemzéseket
egész terjedelmükben közölni akarnók.
Azoknak a jóslóknak. akik magukat
grafologusnak vagy asztroloqusnak ne
vezik, kitünő támponttul szolqálnak.
Az ilyen jósló számára nem szükséqes
egyéb, mínt néhány sor kéz.írás és a
pontos születési dátum. Az írás elem
zéséből és az asztrologiai jellemzésből

összeállítják a megfelelő eqyéniséqké-

pet és a jövö lehetőségeit. Itt igazán
nem is fontos, hogy a jósiást kérö je
len legyen.

* *
Az eddigiekböl levonhatjuk azt a

következtetést, hogy komoly és külön
leges képességet csakis a szó legszű

kebb értelmében vett közvetlen jóslás
igényel, amikor a jósló nem használ
semmiféle "segédeszközt", közvetítő

objektumot jóslásaihoz. hanem egyedül
a medium felh ivó-jellege "Ihleti meg".
A többi, tehát a kártyából. tenyérből.

irásból. asztrologiai dárumból stb. való
jóslás mind moqranulható, bcqyakorol
ható, ha egyébként az illetőnek van
hozzá hajlama, kcpesscqc. I~z i:3 olyan,
mint a rnűvészi, technikai, vagy akár
milyen más képesség, vagy hajlam,
melyeknek nyilvánulása eleinte ösztön
szerű és csak késöbb. esetleg nagyso
kára válik tudatossá.

Az eddigiek illusz trálasár.i három
példát mutatunk be.

l. Egy huszonöt éves leány Llc!V,E
lója kezdett clrnaradozní. hidegen vi
selkedni, sőt amikor máshová .«, I'ICZ'
ték. végleg el is maradt. A remélt há
zassáqkötésböl nem lett semmi. A
leánynak ez nagyon fájt, inert már
előzőleg is sorozatosan érték ilyen
csalódások. Tetézte lelki qyötrödését,
hogy testvérei és hozzátartozói nem
hallgatták el azt a véleményüket, hogy
a leány nem tuc! bánni a Iérfíakkal.

Testvére egyik ilyen lelkiállapotban
irt levelét elküldte egy másik város
ban lakó grafologusnak. A születési
dátumori kivül semmi más adatot nem
közöi t vele.

A jósló rámutatott a leány akkori
hangulatára, aztán azt jósolta, szeren
cséje lesz, férjhez fog menni, nyugodt,
megelégedett családi életet fog élni és
föleg gyermekeiben lesz sok öröme.

Ez a jóslat az akkori helyzetben
nevetségesnek tűnt fel, mert a legtávo
Iabbí lehetöség sem mutatkozott meg
valósulására. Néhány év mulva azon
ban a leány váratlan körűlményekkö
zött megismerkedett egy férfival, az
ísmeretséqböl házasság lett és eböl
több gyermek született. Az asszonyt

497



azóta semmi jóslás nem érdekli, mert
megtalálta élete célját.

A leírtak alapján látjuk. hogy itt
közvetett jóslásról van szó, Az irásból
következtetni lehetett arra, hogy a
leányban ösztönös sz.ivjósáq, gyaLor
lati érzék van, az ösztönöknek olyan
harmonikus működése, amire köznyel
ven azt szekták mondani, hogy kr iti
kus helyzetben mindig ráhibáz a he
lyes megoldásra. Megvolt lehóc az élidp
arra, hogy szerencséje lehessen. A szu
letési dátumhoz kapcsolódó asztrolo
giai jellemzés és jóslás alapján "Wt/lll
megfogalmazta a jósló él jövőre vonat
kozó kijelentéseit, amelyek szinte 10
qikusan következtek az adatokból.

2. Egy férfi sehogy sem tabita meg
a helyét a munkakörébcn. Mindíg va
lami mást, kielégitőt szcretett volna
tenni, alkotni. de maqa sem volt tisz
tában saját képességeivel es céljaival.
Állandó nyugtalanság, zaklatottsag élt
a lelkében. Sok mindcnbc belekapott,
azután abbahaqyta, hogy ujat kezd
jen. Szinte incnekült a társasáqba.
hogy lehangoltságá t legalább ar ra az
időre elfelejtse.

Ebben az állapotában egymásután
több jóslóhoz fordult. Azért tőbbhöz:

mert az elsőnek nem akart hinni, any
nyira lehetetlennek látszott. amit mon
dott, Ez ugyanis rámutatott akkori ek
qedetlenséccre. értékes lelki és szelle
mi tulajdonságai ra és azt állította, fel
lendülést csak a ncqyvcncdrk éve után
remélhet. Nagy vonásokban ugyanezt
mondta a többi jósló is. A férfi ekkor
harmincöt éves volt. Nyomatt es
nyugtalan lelkiállapota kitartóan meg
maradt s ő türelmetlenül várta negy
venedik születésnapját. Végre elérke
zett a várvavárt ídö, de semmi válto
zás nem következett be.

Közben azonban a fl'rfi nem vette
észre, hogy az eltelt évek alatt ben..
sőleg mégis csak átalakult. Kezdett
magára találni és negyvenedik életéve
után mintha meg is gyorsult volna lel
kében a folyamat, céltudatos, kiegyen
súlyozott lett és attól kezdve elmarad
tak a nyugtalanságok.

Itt is a jellembeli tulajdonságok vol
tak alapjai a késői fellendüléseknek.
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Ezeknek a tulajdonságoknak azonban
időre volt szüksé qük, hogy rendezöd
jenek és harmonikusan beleáJljanak a
határozatt célkitűzés útjába.

3. Egy özvegyasszony, akinek nem
volt sem állása, sem állandó jövedel
me, meglehetősen szegényesen élt két
kis gyermekének alkalmi munkák val
lalásaból. A helyzete egyre nyumasz
több lett a növekvő szegénység miatt.

Ebben a súlyos helyzetben elment
egy jósnőhöz. aki szintén kócvetett
módon (kárryaból] jósolt. Ez rámuta
tott arra, hogy milycn nehéz helyzet
ben él az asszony, de a jövőre vonat ..
kozólaq nem tudott semmi pozit ivu
mot mondani. Csak biztatta, legyen
türelemmel. majd csak jobbra Fordul
helyzete.

A kártyából való jósiás komolyta
lan dolognak látszik, mégis [eltűnő.

hogy minden előzetes értesülés. vagy
ismeretség nélkül a jósnő ráviláqított
páciense sanyarú állapotára. Ez csu
pán úgy maqyarázható. hogy a ma
sok kikiállapotába való beleérzés kv
pesscqe csak ilyen közvetett "elfog
laltsaq' út jim jött müködésbc nála.
Ami pedig a jövő lehetőségeit illeti.
itt uqyancsak magának a médiumnak
a tulajdonságai szolqáltatták a~ ala
pot. Ennek a nőnek ugyanis nem voll
sz ilárdan kialakult célkitűzése, határo
zott életiránya. Egész lelki alkata in
kább kuszúlt, mint rendezett volt, kü
lönös képességek V3gl' szaktudás nél
kül. Érthető, hogyegyéniségéből nem
lehetett semmit .Jciérczni" .

A három példa éppen csak bemu
tatni akarja, nilképpen értelmezhetőka
jóslásole lélektanilag, illetve mcnnvirc
függenek össze a medium lelki tulaj
donságai és a jósló jóslásai. Általáno
san érvényes mcqállapításokat levonni
csak akkor lehetne, ha a [óslási mód
szeteknek és eszközöknek mennél na ..
qyobb számát vizsqálnók meg előtte ..
letmentcs tárgyilagossággal. Bizonyos
azonban, hogy nem lehet komolyan
venni olyan jósiást, amely a medium
lelki adottságait nem veszi tekintetbe.

Lássuk végül. mit tanit a katolikus
erkölcstan a jóslásokról.



Noldín szerint "a jóslás olyan ba
bona, amelyben valaki a gonosz szel
lemet hívja seqitséqül, hogy segitségé
vel titkos dolgokat tudjon meg", E
meghatározás alapján tehát ahhoz,
hogy valaki jóslással vagy jósoltatás
saI a babonaság bűnér kövesse el,
szükscqer. hogy az illető kifejezetten.
vagy magától értetődően a gonosz lel
ket kívánja segítségül hívni. Ha ez
nem állapítható meg. akkor níncs bűn.

Jóslás által a babonaság bűnébe esik
azonban valaki akkor is, ha nem hivja
vagy nem hívatja ugyan segitségül a

gonosz szellemet. de valamely dolog
nak. vagy cselekedetnek oly titkos
erőt tulajdonít, amilyent Isten annak
nem adott: tehát ha például a jósló
bizonyos vallási sz ínczetü cereuionia
kat kapcsol a jóslásaihoz. illetve érve
nyesséqükhöz, vagyamíkor bizonyos
üqyleteket, vállalkozásokat csak bizo
nyos időkhöz. körülményekhez köt.
vagy bizonyos neveket. szrneket, szá
mokat stb. szerencséseknek jelent ki.
Ezek hiányában a jóslás nem bim.

Török Bonifác

MAGYAR O K RÓ MÁBAN 1500-BAN

VI. Sándor pápa nagy körültekin
téssel készült az I 500-i szentév méltó
mcqünneplésére. Szertartasmesrerét, a
híres-nevezetes Burchard János proto
notáríust már hónapokkal elöbb meg
bízta, hogy az előző szeritévek törté
netének lelkiismeretes áttanulmányo
zása alapján kész itsc el a megnyitás
részletes tervét. Maga a megnyitás
1499 .december 24-én. karácsony vigi
liáján ment Végbe. A pápa teljes fő

papi díszben, baljában aranyozott égő

gyertyát tartva. jobbjával áldást oszt
va vitette magát a Szent Péter-temp
lom elé. Mögötte a bíborosok és pre
látusok szines serege sorakozott fel,
szintén égő gyertyákkal kezükben. Az
előirt antifonák eléneklése után a pápa
odalépett a szenrkapu elé és aranyo
zott bronzkalapáccsal néhány ütést
mért rája. Az ütésekre az előre meg
lazitott fal megingott. A többi azután
már a kéznél levő kőművesek dolga
volt. Nem telt bele félóra, s a kapu
egész szélességében tárva állott. A
pápa. ismét égö gyertyával. elsőnek

lépett be rajta a templomba. A szép
szertartást ünnepélyes Tedeum és ve
csernye fejezte be.

A következmények teljes mértékben
igazol ták VI. Sándor számításait. Mert
a jubileumi szcntév sokféle kegyelme,
a politikai és társadalmi viszonyok
gyökeres változása s a lelkek mélyén
bizonytalanul imbolygó homályos sej
tések és formát kereső újító vágyak

ellenére. még mindig ellenállhatatlan
erővel vonzotta az embereket.

A legtöbb zarándok. természetesen
az olaszok kivételével. az északi orszá
gokból. főleg Németorszáqból, Német
a!földröl és Maqyarorszaqról érkezett.
Franciák szintén szép számmal jöttek.
de nekik nagy árat kellett fizetnlök
nagyralátó királyaik hódító politiká
jáért. Egy jámbor nietzi zarándok fel
jegyzéseiben olvassuk: "A háború. me
lyet a francia király (XII. Lajos) a
milanoi herceg ellen viselt. súlyos
csapásként nehezedett a búcsúsokra.
franciákra és lombardokra egyaránt.
úgy, hogy legtöbbjük teljesen leron
qyolódva és míndenéböl kifosztva ke
rült vissza hazájába."

A magyarok Rómába özönlése már
1499 végén megindult s tetőfokát a
következő év áprilisában érte el. A za
rándokok nevére és számára kitűnő

forrásul szolqál a római Szeritlélek
társulat anyakönyve. melynek magyar
vonatkozású bejeqyzéseí a Vatikáni
Magyar Okirattár külön köteteként
jelentek meg.

Az anyakönyv adatai meglehetős

bizonyossággal eligazítanak bennünket
a szenrév magyar részvevőinek szemé
lyét és számát illetőleg. Hiszen a be
lépő legtöbbször maga írta, illetve
iratta be nevét a könyvbe. A bejegy
zés ténye tehát kétségtelen bizonyíté
ka az illető római időzésének. Ez azon
ban csak a föszemélyekre áll. A leg-
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több zarándok ugyanis sietett megra
gadni a jó alkalmat és magán kivül
hozzátartozóit is felvétette a jámbor
testvérülethe. Némelyikük feleségén és
gyermekein kívül szűlcínek, testvérei
nek, unokatestvéreinek. sógoraínak,
apósának. anyósának nevét is beírta,
illetve bedíktálta. Ezért van, hogy a
bejegyzett nevek száma legalább négy
szeresen meghaladja abejegyzésekét.

Bármily fontos forrás azonban .a ró
mai anyakönyv, kimeritőnek koránt
sein mondható. Hiszen könnyü elkép>
zelnünk. hogy nem minden zarándok
érezte lelki' szükséqletnek a beiratko
zást, És valóban más forrásokból is
merünk zarándokokat, kiknek nevét
hiába keressük a bejeqyzcttek közt.

A magyar zarándokok érkezése az
anyakönyv bejegyzései szerint már
1499 decemberében megindult és külö
nösen a hónap második felében sűrű

<ödötr meg. Egyedül karácsony heté
ből huszonhét bejegyzést találunk, leg
többet (12) december 22-ről. Valósai
nű tehát, hogya megnyitó ünnepségen
a magyarság is szép számmal volt kép
viselve. A zarándokok közül legtöb
ben. számszerint huszari. Erdélyböl, a
gyulafehérvári püspökség területéről

jöttek. Mível pedig az idevonatkozó
bejegyzések legtöbbje karácsony heté
nek első napjaiból (december 21-23)
származik, valószínűnek kell tarta
nunk, hogya zarándoklás szervezett
formában történt. Megszervezői és ve
zetöí talán József mcster gyula fehér
vári kanonok és András. ottani plébá
nos voltak. A gyulafehérvári után a
legtöbb bejegyzést az esztergomi (19)
és az egri egyházmegye területéről ta
láljuk (6).

Újév után. érthetőleg, erősen fellen
dült a búcsúsok száma. Január hónap
ból nem kevesebb, mint százhét be
jegyzést találunk összesen négyszáz
huszonkét szernélyröl. Februárból. kü
lönösképpen, egyetlen bejegyzés sem
maradt reánk. Ebbe a meddőségbe a
zord időjárás mellett minden bizony
nyal erősen belejátszott az a véres
küzdelern is, mely XII. Lajos francia
király és Moro Lajos milanoi herceg
közt a lombard főváros birtokáért
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folyt. Március közepétöl kezdve is
mét élénkülni kezdett a forgalom s a
hónap végéig a bejegyzések száma
hatvanhatra növekedett, miq a beJC\])
zett személyeké meghaladta a kétszáz
huszonötöt.

Áprilisban ugrásszerűen emelekedett
a zarándokok száma és a hónap ':é
géig meqközelítette a száznyolcvanat
(178), míq a bejegyzett személyeké él

hatszázat is meghaladta (601). A sze
katlanul nagy látogatottságot elsősor

ban a nagyhét és a húsvéti ünnepek
közbeesésének kell tulajdonítanunk.
Április után észrevehető csökkenés ál
lott be. Május mindössze 40, június
pedig 29 bejegyzéssel szerepel. Július
ból csupán egy. augusztusból két,
szcpternberböl négy s végül október
bői és novemberből két-két belépésről

van értesülésünk.
A zarándokok meggyérülésének

mélyreható oka volt: VI. Sándor pápa
1500 június l-én az egyre fenyege
tőbbé váló törők veszedelem elhárítá
sára keresztes hadjáratot hirdetett és
a terv keresztülvitelére nagy törökel
lenes liga alakitását vette célba A
szövetségben a főszerepet természete
sen a legközelebbről érdekelt Magyar
országnak és Lengyelországnak szánta.

II. Ulászló király és tanácsosai nem
húzódoztak a nekik szánt szereptöl,
de közremüködésüket megfelelő anyagi
támogatástól tették függővé. Így me
rült fel a gondolat, hogy a szükséges
fedezet előteremtésére legalkalmasabb
mód volna a római zarándoklás köte
lezettségének pénzre való átváltása.
A gondolat nem volt egészen új.
V. Míklós pápa Hunyadi János sür
getésére már az 1450-i szentév alkal
mával megengedte, hogy az ország
nunden lakosa bármely székesegyház
ban teljes búcsút nyerhessen abban az
esetben. ha tervezett római útja költsé
geinek legalább felével hozzájárul a
törökellenes hadjárat céljához.

VI. Sándor pápa nagylelkűség dol
gában nem akart mögötte maradni ki
tünő elődjének s ezért vonakodás nél
kül hozzájárult az ajánlott meqoldás
hoz. Erre Ulászló 1500 augusztus 5-én
Visegrádon kelt körlévelében utasí-



tolta az egyházi és városi közületeket.
alkalmas prédikátorok kiküldésével ér
tessék meg a néppel, hogya küszöbön
álló török hadjáratha való bekapesc
lódassal idehaza is mindenki elnyer
heti a teljes búcsú kegyelmét, Esze
rint mindazok, akik személyesen har
colnak a török ellen, akik lcqalabb fél
évet táborban töltenek, vagy akik töb
ben, c,etleq tízen-húszan is összeáll va
egy vagy"két felfegyverzett katonát
küldenek a harcba, úgyszintén azok is,
akik é lclmiszereket és más szükséqes
dolgokat szállitanak a hadra kelt se
regnek, a római zarándoklással felérő

érdemszerző cselekedeteket visznek
végbe, A búcsú elnyerésének alapfel
tétele azonban, mint ismételten és
nagy nyomatékkal hangsúlyozta il ki
rályi levél, ebben az esetben is a tő

redelmr-s bánat és az, ősz inte qyónás
volt, Az anyagi hozzájárulás mértékét
ellenbe" a vagyoni helyzcttöl telte
függövé a király, Azoktól, akik Ró
mába készültek mcnní, az út és a ti
zenöt na pra számított római tartózko
dás. költségei negyedrészének felaján
lását kivánta, azoknál ellenben, akik
eredetileg sem gondoltak a Rómába
menésrc. lelkiismeretükre és gyóntató
juk tanácsára bizta a hozzájárulá«
mértékének rneqszabását.

Mivel a pápa a befolyó összeget
teljes egészében a törökellenes had já-

. rar céljaira szánta, az alamizsna ősz

sze qyűjtéséröl természetesen a király
nak kellett gondoskodnia. Ezért
Ulászló a körlr-veléhez mellékelt uta
sitásckban él legaprólékosabb gonddal
szabályozta a búcsúhirdetés módját és
a gyüjtés technikáját, Így például el
rendelte, hogyegyházmegyékként há
rom vagy négy tanult és lelkiismere
tes apostoli gyóntatót kell kinevezni
s ezeknek jogukban álljon minden bűn,

tehát a Szeritszéknek fenntartott ese
tek alól is feloldozni. A közrendű gyón
tatók súlyosabb esetekben ezekhez
utasítsák gyónóikat. A feloldozásért
kiközösítés terhe alatt tilos bárminő

anyagi ellenszolqáltatást elfogadni. Ha
sonlóan tilos a hivek alamízsnájából
bármi eimen akár csak egy garast is
elvonni.

A természetbeni adományok (ruha
neműek, karikagyűrűk stb.] összcqyüj
tésére szintén pontos eliqazitással szol
qált a használati utasítás. Ezeket köz
vetlenül a gyóntató atyáknak kellett
átvenniök, s miután pontos jegyzéket
készitettek róluk, meqörzés, illetve to
vábbitás céljából a püspököknek, job
ban mondva megbizottjaiknak kellett
beszolqáltatníok.

Más szabályok meqállapitották, hogy
a gyüjtésre használt perselyeknek leg
alább négy kulcsra kell járniok és a
kulcsok mindeqyikét külön-külön hites
ember őrizetére kell bízni. A persclye
ket hetenkint. illetve a szükséqhcz ké
pest kisebb vagy nagyobb időközök

ben csak közjegyző és megbizható ta
nuk [elenlétébcn szabad felnyitni. Mint
jellemző adatot kell még emlitenünk,
hogy az utasítás örök átokkal fenye
geti a pénzkezéléssel megbizott tiszt
viselőket arra az esetre, ha nem tud
nának minden fillérről pontosan elszá
molni. Ne felejtsük, hogyaJagellok
idejében, a tág lelkiismeretek és a haj
meresztő hivatali sikkasztasok korában
vagyunk I

Lllászlónak azonban ezúttal szeren
csé]e volt. A még mindig mélyen val
lá sos magyar társadalom komolyan
vette a királyi felh ivást és nem saj
nál ta pénzét az életérdekébe vágó cél
tól. De, úgy látszik, a gyüjtéssel meq
bizott tisztviselők is lelkiismeretesen
végezték dolgukat. Ezzel a két körül
ménnyel tudjuk magyarázni, hogy a
szeritévi gyüjtés több mint százhúsz
ezer aranyat eredményezett. Hogy mi
lyen nagy összeg volt ez. csak akkor
tudjuk megítélni, ha fontolóra vesszük,
hogy Ulászló ös szcs bevételei 1494
ben mindössze 177,305 és fél forintra.
1495-ben pedig 136,636 és fél forintra
rúgtak.

A zarándokok' számának hirtelen el
apadásflt tehát nem a buzgóság me q
csappanása okozta. Mert a királyi
rendelet nemcsak hogy nem engedte
meg, hanem a kiközösítés terhe alatt
egyenesen tílalmazta a Rómába való
zarándoklást. A három őszi hónapra
eső nyolc zarándok példájából azon
ban azt kell gondolnunk, hogy kivéte-
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les esetekben meqis adtak feloldast a
szigorú tilalom alól. December hónapra
pedig, minden jel szerint, egészen fel
oldották a tilalmat. Mert karácsony
közeledtével ismét feltünően megemel
kedett az anyakönyvi bejegyzések szá
ma és a hónap végéig elérte a het
venet.

A maqyarsáq tehát anyagi és sze
mélyí áldozatok vállalásával egyaránt
derekasan kivette részét az 1500-i
szentév megünnepléséből. Bizonyára
nem járunk nagyon rnessze az igaz
ságtól, ha a Szcntlélek-társulat anya
könyvének adatai alapján legalább
ezerre tesszük a szentév magyar za
rándokainak számát.

Ebben a számban az ország minden
tája, minden népe és minden osztálya
képviselve volt. Egyik-másik hely sze
replése egészen meglepő. Példáu'! a kis
Rimaszombat plébánosan kivül még
négy zarándokkal szerepcl. Feltünöen
nagy az erdélyi városok részvétele.

Társadalmi megoszlása tekintetében
legnagyobb számu természetesen az
egyházi rend. A kanonokok és más ja
vadalmas papok mellett feltünően sok
a falusi plébános, de találunk egyszerü
altaristakat és fel nem szenteit kleri
kusokat is. Még változatosabb és szi
nesebb képet nyerünk, ha a világi za
rándokok rangját, illetve foglalkozását
vesszük szemügyre. A legmagasabb
arisztokráciát, úgy látszik. a Báthory
család Szaniszlófi, később fejedelmi
áqából származott Báthory Miklós és
János képvselték. Noha az állás és a
foglalkozás megjelölése legtöbb esetben
hiányzik, azt kell gondolnunk, hogy a
zarándokok javarésze a tehetős nemes
ség sorából került ki, bár mellettük
szép számmal találkozunk egyszerü
városi polgárokkal: aranymüvesekkel,
ácsokkal. kőművesekkel. kovácsokkal.
szabókkal. takácsokkal. mészárosok
kal, csizmadiákkal stb., sőt egy nagy
váradi sutrix-szal, vagyis egy boldo
gult férje mesterségét folytató csizma
diánévai is.

E derék emberek vállalkozása annál
elismerésreméltóbb, mivel az akkori
zarándoklás mindennek, csak kényel
mesnek nem volt mondható. Különö-
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sen amióta VIII. Károly francia király
1494. évi hadjáratával megbontotta a
félsziget egyensúlyát és felzavarta
nyugalmát, még az a kevés közbizton
ság is elenyészett, ami addig megvolt.
VI. Sándor pápa 1500 február 23-án
kibocsátott bullájában a szent engedel
messég erejével és kiközösítés terhe
alatt kötelezte ugyan a pápai állam
valamennyi hatóságát, hogy minden
tőlük telhető mödon igyekezzenek meq
védeni a világ minden tá ja felől (ex
diversis mundi partibus ) Rómába
igyekvő zarándokokat a rablók, úton
állók s más elvetemült emberek csel
vetéseitől, akik az ördög sugallatára
nem átallják megtámadni, kifosztani,
kegyetlenül megsebesíteni, sőt gyakorta
irgalom nélkül meqölni embertársaikat.
de a jóakaratú szándék sok esetben
csak írott malaszt maradt. Arablókon
kívül az egyházi állam több tartomá
nyában dühőngő ·pestis is megkívánta
a maga áldozatait. A tengeren pediq
a kiirthatatlan kalózok tették bizony
talanná a zarándokok útját. A pápa
állandóan készenlétben tartott ugyan
egy cirkalót az ostiai kikötőben, de ez
csak annyi volt, mint egy csepp a ten
gerben.

Hogy mennyi veszedelemmel járha
tott a római zarándoklás, arra jellemző

példa János bártfai káplán esete, aki
1494-ben egy pápai bulla kieszközlé
sére vállalkozott. Szerencsésen el is
jutott Velencéig, itt azonban olyan
szörnyü hireket hallott a szcrte kalan
dozó francia zsoldosok qarázdálkodá
sairól. az utasok és zarándokok kifosz
tásáról. meqkínzásáról és meqöléséröl,
hogy jobbnak látta egyidőre a karin
thiaí VilIachba húzódní vissza. Ké
sőbb, mikor valamennyire megcsende
sedett a veszedelem, megint nekivágott
az útnak. Ezúttal azonban Velence
helyett Ferrarának irányozta lépteit.
Innét Herkules herceg kalauzának. to
vabbá két esztergomi kanonoknak és
Szegedi Tamásnak. a margitszigeti
apácák gazdatisztjének kíséretében ke
rülő úton, a márkakon keresztül pró
bált eljutni Rómába. De a szerencse
megint nem kedvezett neki: Siniqaqliá
ból kénytelen volt ismét visszafordul-



ni Ferrnrába. Csak harmadszori neki
buzdulásra tudta Boloqnán. Fircnzén
és Sienán át elérni vágyainak városát.
De ekkorra a magával hozott 76
aranyforint nemcsak hogy elfogyott,
hanem jócskán me q is kellett toldani:
természetcsen kölcsönből. Az egész
utiköltség a végén erősen megközelí
tette a száz forintot. Mindenesetre csi
nos summa, ha meggondoljuk, hogy

CSEHOYRÓL*
"Véleményem szerínt Csehov ha

sonlíthatatlan rnűvész lqa Tol
sztoj. - Müveíben itt-ott vannak ta
lán kevésbbé mély helyek, de ennek
ellenére milyen elhűvölöek! Miért hát
oly oktalanul réqebbl orosz írókkal.
Turqenycvvel, Dosztojevszkijjel vagy
velem összehasonlítani? Megvan a
maga hangja, amit leqínkabb taláru az
impresszionizmus festőinek hangjával
lehetne eqybevetní. Mímden válogatás
nélkül, úgy ahogy a kezeügyébe ke
rültek. dobja az impresszionista mű

vész a vászonra színeít, s a szcmlélö
azt véli, ezek az ecsetvonások semmi"
kép sem kapcsolódnak egésszé. De ha
hátrább lépünk, eqvetlen csodálatos
látvánnyá formálódik rninden. És su
gárzó, csodás festmény áll a szernlélö
előtt. Ugyanez a meglepő változás
jellemz! legcsalhatatlanabbul Csehov
iqazí művészetét. Nem tehetünk mást,
újra meg újra olvasnunk kell, .."

Tolsztojnak ezek a szavai pontosan
jellemzik Csehovot. A bs formák, az
odavetettecsetvonások müvésze ő, aki
mindig a pillanar benyomása alatt ir,
nem sokat tünödik, keveset mérleqel.
Tudjuk róla, mílyen hihetetlen köny
nyűséggel dolgozott, akárhol és akár
milyen körűlmények közt, néh .. zajos
társaság közepéri irta meg egy-egy el
beszélését és nunden [avítás nélkül
adta nyomdába. Ezt a Irísseséqet, a
kifejezésnek és emberlátásnak ezt az
eqyszcrűséqét eÍevenen őrzik ma is
irásai. Első tekintetre valóban kissé

'l' "CselJov dr áma i müvei." Fr ank l!n
Könyvkiad" N. V., 1950.

egy ököl' ára akkoriban nem igen ha
ladta meg a három-nég y forintot.

János káplán esete, természetesen,
kivétel volt. De elvi lehetősége má
soknál is Fennforqott. A közlekedés
nehézsége, az elszállásolás bizonyta
lansága és kényelmetlenséqe és a ven
déqlösök arcátlan zsarolása ellenben
kivétel nélkül egyformán sujtott min
den zarándokot.

Balanyi Cyörgy

túlsáqcsan könnyűek történetei, mint
ha senuni más nem vezette volna, mint
egy ötlet, érzelmes vagy gunyoros
mcqfíqyelés, amit azonnal rőqzitenie
kellett, nehoqy kifusscn a toll" alól.
De ha egységben nézzük írásait, ha
úgy képzeljük el, mint egy"egy ecset
vonást a nagy egészhez, hamarosan
kiderül, hogy Csehov tavdról sem az
a könnyed, Felületes író, akinek novel
láí és rajzai nyomán az olvasó, - aki
javarészt szórakoztató képeslapokban
találkozott először velük - megis
merte. Impresszionista, ez nem vitás,
- dE' csak a hangja, a magatartása
más, mint nagyelődeié és kortársaié.
Szemleletc éppoly komoly, szinte már
tragikus, mint például Dosztojevszkijé,
lirája ugyanolyan fátyolos, fájdalmas,
mint Turqenyevé. Az orosz irodalom
két korszaka közt alakja csak látszó
lag áll izolál t an, az új idők küszöbén
mégis ő az összekötő kapocs: s mint
Leo Borchard megállapitja: az ifjú író
nemzedék tanitója és mintaképe. és az
orosz irodalom "heroikus korszaká
nak". a Puskin-Gogoly-Turgenyev
-Tolsztoj vonalnak utolsó képvise
lője.

Tragikus é letszemlélete, rnély realiz
musa elsősorban drámáiban tűnik fel,
ezekben fest valóságos kötképet kora
01'OSZ társadalmáról. s egy-egy esendő,

tétova élet rajzában páratlan képét
adja az elmúlásnak, szétfoszlásnak.
Mert minden drámájának alapgondo
lata az elmúlás, a kicsinyeskedő harc
az elmúlással és a belenyugvás abba,
hogy az élet feltartözcathatatlanul a
szakadékba vezet. Alakjai nem tudnak
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önmaguktól szabadulni, nem tudnak
átlépni keretetken. csak sóvárognak,
tanácstalanul, és várnak valami jobbat,
különbet. Eqy pillanatra felzavarja
valami életük állóvízét. az.án ez a kis
v.har elmúlik. Eltünik a messziröl jött
idegen ("Sirály"), egy revolvergolyó
vet véget a céltalan álmodozásnak
("Ivanov"), messzíbe tűnik a vidám
katonazene ("Hárem nővér"), - S az
élet romjain sóváran, vágyódva me,
rednek a megmaradottak és pusztu
lásra ítéltek a scmmíséqben. "A há
rom nővér" u' olsó jelenetében egye
dül marad a három öregedő lány.
Egymáshoz simulnak, színte egymás
ban keresnek nienedéket. és Mása fel
sóhajt: ,,6, ez a muzsíka! EInjennek
tőlünk, elvonulnak, Az egyik örökre,
mindörökre elment, s mi egyedül ma
radjunk, újra kezdjük az életünket.
Élni kell, élní!" Irína húga sz ivérc
hajtja a fejé~: "Egyszer még eljön az
idő, amikor mmdanny.an mcqtudjuk,
mért volt mindez, mrevalók voltak il

kínok. s akkor nem lesz titok többé
semmi. De addig, addig élni kell! ...
Mos: ősz van, nemsokára itt a tél hó
val borit el míndent, s én dolgozni
fogok, dolgozni ... " Olga átkarolja
két nővérét: "Olyan derűsen. életvidá
Ina n sz.ól a muzsika, és 11111 élni. szcrct
nénk! Ó, Istenem! Múl k az idő, egy
szer mi is örökre búcsút veszünk egy
mástól, m.nket is elfelejtenek, a han
gunkat, az arcunkat. mindazt, akik
voltunk. De szenvedéseínkből öröm
fakad azoknak, akik utánunk jonnek.
Béke és boldoqsaq tér a földre, és
áldó szavakkal emlékeznek majd azok,
ra, akik a mi időnkben éltek. Ó, drága
testvéreim, még nem ért véget semmi.
Élni fogunk! A muzsika oly dcrüsen.
oly vidáman szól. És én azt hiszem,
nem tart már sokáig, s mi me qtudjuk,
mért élünk., mért szcnvedünk ... Ó, ha
az ember ezt tudná, ha ezt tudhatná. "

A csehoviéletmü vezérszólerna 01,
gának ez a mondata: ó, ha az ember
tudná, hogy miért él' Egy zsákutcába
került társadalom felkiáltása ez, egy
pusztulásra ítélt társadalom éli életét
Csehov elbeszéléseiben és drámáiban.
Tiszta és nemes lelkek, - akár a cél,
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talanul lepuffantott "Sirály" de
nem tudnak változtatni sorsukon, kö
rülményeik tehetetlenné teszik őket,

Elmenni. valahová elmenni, ahogy a
"Cseresznyéskert" Várjaja mond]a:
"Zarándokolini, egyre tovább és tc
vább zarándokolni... Ó, ez a bol
dogság!" Míndannvtan menckülnck. s
akiknek sikerült elérníök valamit, egy
egy orvosnak. sz íriésznönek, kereske
dőnek, azok sem találják a helyüket,
azok is radöbbennek életük üresség ére.
M'ndennek valami intő, fenyegető jel
lcqe van, ,l pusztuló cseresznyeskert,
a sirály, a me ssz ibetűnő katonazene.
mind jelképe a bomlásnak és felesz
lasnak.

Látszólag szétfolyó, tetszőleges mind
ennek az ábrázolása. Az emberek
élete alig -aliq kapcsolódik egybe, pár
huzamosan szólnak és éreznek. soha
kérdésre nem felelnek. De lélektani
rajzuk éppelll igy lesz hiteles, sz.inte
orvosian pontos. Csehov egyik Icqjcl
lemzöbb vonása páratlan objcktivitá
sa. Ő m3{l,a ezt tartotta alapelvének.
"Eqy írónak éppolyan objekttvick
kell lennie, mint egy kémikusnak 
irja. - Nem szabad törődnie az élet
szubjektivitásávaJ, tudnia kell, mek
kora szerepet játszik a világban egy
szemétdomb, és a gonosz szcnvedély
éppúgy rátapad az életre, mint a jó.
A művész soha sem lehet hőseinek bí
rája, a művész semmi más, mint hősei

nek pártatlan tanuja:' Ezért nem fog
lal soha állást. ezért hat minden írása
valóban úgy, mint az élet, az idő mú
lasának és rombolásának pomtos ábrá
zolása. S Ő, aki tele van részvéttel,
sohasem tili senki mellé, mindí q az ol
vasóra bízza, hogyan vélekedik hősei

röl, milyen hatással van rá mindaz.
amit elmondott. Rokonszenvével azon,
ban érezhetően a kisernberek felé for
dul, s a nagyvilági élet eqv-eqy alakja
rnellett, - nagyon kevesen vannak
ilyenek - írásainak hősei az elnyo
mott társadalmi rétegek emberei. Pa,
rasztek. kishivatalnokok, tanítók, kis
polgárok, szolgák... Ha ő maga tesz
igazságot, akkor mindig az Ő javukra
dönt, de ugyanakkor pontosan meg
mutatja azt is, hcqy kiemelkedni sor,



suk nyüqéböl csak akkor tudnak. ha
meqtörténik a társadalmi változás.
amiről Olga szöl a "Három nővér">

ben.
És nunden fájdalmas elváqyódáson,

tragikus esettséqen ott csillog a hu
mor. Ritka az olyan írása, melyen ne
vil'ózna valami irónia, mely nt: egy
egy kis emberi .tragédia groteszk visz
száját rnutatná. Különösen apróbb mü
veiben állandó ez a törekvése, s ezért
aztán illik rá a mondás: "Az élet lát
hatatlan könnvei az élet látható kaca
já"an". Mert a SZánalom, a részvét
mindig ott bujkál sorai közt, sohasem,
- vagy csak nagyon ritkán, drámái
egy-egy tragikus pillanatában - tör
a felszlnre.

Ma már -- közel ötven évvel ha
lá' a után -- születésének kilencvene
dik évfordulóján többet látunk

benne, mint kortársai. Hol van ma
már Alfred Kerr gunyoros. de elis
merő felkiáltása: - mi közünk ne
künk ehhez? és mégis mennyi közünk
van hozzá! Ma már tudjuk. hogy a
csehov, életmű utoljára adott kortársi
képet a forradalmak előtti. a forradal
maktól rneqújulást váró orosz életről,

s amikor az enyészetet. tehetetlensé
get, társadalmi kényszert ábrázolta.
-egiy Puskin vagy Tolsztoj hevével sür
gette a változást. Csehovval lezárult
az orosz irodalom nagy korszaka. ezek
az apró novellák. derüs-traqíkus elbe
szélesek és drámák mégegyszer egybe
markolták a klasszikus orosz realiz
mus eredményeit. s ami ö utána kö
vetkezett. rrsmden ízében más volt. egy
másik világ szelleméből fakadt. Ha
lála után már Gorkijé volt a szó.

F. L.

IDŐ ÉS JELLEM A REGÉNYBEN

Korunkat már sokféleképpen jelle
mezték: a technika. a film, az atom
korszakának; Claude-Edmonde Magny
tanulmánykötetének címe szerint "az
amerikai regény korszakában" élünk. *
A könyv irója a legtehetségesebb mai
francia kritikusok közé tartozik és az
oxfordi egyetem lektora. Senki sem fo
gékonyabb az iró varázslatával szem
ben, mint Magny. senki sem hatol be
nagyobb odaadással a mű legbelső,

legmélyebb értelmébe. senki sem mél
tányolja jobban az övétől meröbcn el
térő világnézetű író kvalitásait; még
sem passzív. mert az író szabadságá
val a saját szabadságát szegezi
szembe.

A kritikus benne metafízikussal pá
rosul, aki az iróknál keres újabb és
újabb adatot a szellemi valóság meg
ismerésére. Megvan benne a szö szo
ros értelmében vett "esztétikai" érzék
a mű formai sajátosságai iránt, mindíg
a technika elemzéséből indul ki. majd
lépésről-lépésre rnélyebbre hatol, amíg

• Claude-Edmon de Magny: L'Age du Ro
man amerteatn. (Az amerikai regény kor
szaka.)

csak el nem jut a titokiq, amely ott
lappang minden műalkotás alján. Mint
korának gyermeke azonban állandóan
arra figyelmeztet. hogy minden eszme
a történelem légkörében él és azzal
együtt kell megmutatni is. A mai fia
tal francia filozófus és kritikusnemze
dékre jellemző ez az erős történelmi
érzék, amely az örökkévaló értékek
tiszteletével párosul. Magny "Empe
doklész szandálja" című előző köny
vében a kritikusok feladatává azt tette.
kutassák föl a mai szellem közös meg
nyilakozásait a kűlönböző művészetek

területén. különbözö népek és művé

szek rriűveiben. Az amerikai regény is
csak ürügy számára. hogy e mai szel
lem bizonyos vonásait megmutassa.
Mínt az előszóban előrebocsátja, köny
vében nem szándékszik a mai ameri
kai regény teljes képét adni, csak bi
zonyos jelenségekre hívja fel a figyel
met. Az első részben a regény és film
viszonyával foglalkozik. a második
részben az amerikai regény idöábrá
zolásaval.

Tanulmánya elején idézi' Dos Pas
sost, aki a mai amerikai író magánya
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míatt panaszkodik. Ma az IfO

mondja Dos Passos, - nem tudja. ki
nek ír; valaha az angolszász író olva
sóinak bibliás műveltséqére számítha
tott. de. vajjon ma van-e valami közös
alap? Legfeljebb a mozímüveltséq, az
író tehát ha ír, az átlaqrnozilátoqatót
tartja szem előtt, ezért a regénytech
nika is a filmtechnikához idomul.
Maqny, aki egyébként igen élesszemű.

ezt a keserű kifakadast talán túlsáqo
san is komolyan veszi és a valóságos
nál nagyobb hatást tulajdonít a film
nek. sőt nem egyszer a regénytechnika
olyan sajátságait is fílmszerűeknek te
kinti. amelyek a film előtt is meqvol
tak. Kétségtelen, hogy sok közos vo
nás fedezhető fel a maí regény és
filmtechnika között, de a megegyezés.
ahogy arra máshelyütt az irónö rá is
mutat, nem mindig közvetlen hatás
eredménye. hanem egyazon szellem
különbözö téren való megnyilvánulása.
Mik ennek a maí amerikai regényben
is megtalálható fílmszerü szemleletnek
az ismertető jelei? Elsősorban az ab
szolút objektivitás, amely a felvevő

gép lencséjének szenvtelenségét akarja
követni. A mai amerikai regényiró
szinte a modorosságig tartózkodik
mínden lélektani maqyarázattól, arra
törekszik. hogy hőseinek kizárólag
külsö viselkedését ábrázolja, mert a
pszicholoqia területén csak azt tartja
valösáqnak, amit a külsö szernlélö is
annak ismer fel. A mai amerikai re
gényíró. Magny szellemes megjegyzése
szerint, jegyzőkönyvet vesz fel hősei.

bizonyos adott helyzetekben tanusitott
magatartásáról. Ez a látszólag primi
tiv technika sokszor a lehető legnehe
zebb, az olvasó dolga sem mindíq
könnyü, mert az iró csak a puszta té
nyeket tárja szeme elé, de nem segít
megérteni azokat. márpedig ha csak
kívülről nézzük az embert, cselekede
tei sokszor érthetetlennek, összefüggés
telennek. szinte őrültnek tűnnek.

Magny rámutat még arra a meg
döbbentő tényre, hogy a modern re
gényben a hős nem egyszer' önmagá
ról is úgy beszél, mintha kivülálló
szernlélő volna, aki önmagának is csak
legfelületesebb külsö magatartását lát-
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ja. Ez a .ibehnoiourísme't-nee; nevezett
filozófiai Irányzat teljes diadala, esz
tétikai kifejezése azoknak a bölcseleti
irányoknak. amelyek tagadják a lelki
valóságot és a befeléfordulást illúzió
nak és öncsalásnak tartják. A film től

eltanult másik fogás, az elliptikus el
beszélés, amely abban áll. hogy a re
gényiró sokszor fontos eseményeken
átugrik és az olvasót bizonytalanság
ban hagyja. esztetikailag nem egyszer
szerencsésen kiaknázható. metafizikai
stkon viszont sok esetben annyit je
lent. hogy az irónak nincs mit monda
nia olyan hösökröl, akik egyáltalán
nem élnek lelkí életet.

A filmtechnikától eltanult számos
egyéb fogás közül, amelyeket Magny
sorra vesz és példákkal illusztrál, leg
fontosabb a személyek és események
különbözö szemszöqböl való ábrázo
lása. Ahogyan a térben szabadolt moz
gó felvevögép szeme mínden oldalról
megörökiti az ábrázolandó tárqyat, sok
modern regényiró nem egyvonalú el
beszélést nyujt mint például a
maiak kőzül Martin Du Gard a
Thiooult-családban, - hanem külön
bözö személyek szemszöqéböl mutatja
a dolgokat. Magnyetechnika mé
Iyebb gyökerét abban latja, hogy a
mai ember nem hísz a mindenkire ér
vényes, abszolút igazságban; a relati
vizmus és exisztencialízmus filozófiai
síkon ugyanazt mondja, amit ez a re
génytechnika jelent. Az írónő hozzá
fűzi, ami egyébként Gabriel Marcel
tanítása is, hogy a relativizmus nem
azonos a kétkedéssel. hanem azt fejezi
ki, hogy az igaz és az abszolút két
különbözö dolog.

A könyv második része. amelynek
címe: "Az Idő és a személytelenség az
amerikai regényben", a kérdés szívébe
vezeti az olvasót. "A regény az a mü
faj - mondja Maqny, - amelynek
az a feladat jutott, hogy feltárja az
Idő minden dimenzióját." Tanulmá
nyának legmélyebb része az. ahol "az
idő treumsxizmuséroí" beszél; mert az
Idő - mondja, - melyet a mai re
gény ábrázol. meqsérült, atomizált.
vagy megmerevedett Idő, mely magán
viseli karunk minden betegségét. Asze-



rint, hogy milyen az időábrázolása, az
amerikai regényt két csoportra osztja:
az egyikbe tartozik a Dos Passos és
Hemingway-féle reqényt.pus, amely
ben az Idő ..az örökkévalóság változó
kepe", ahogy platoni formulával meg
fogalmazza. A másik csoportot Faulk
ner képviseli, akinél megállt az Idő és
csak a megmerevedett mult él. az
örökkévalósáq torz képe.

Ehhez a végső meqállapitáshoz lé
pésről-lépésre jut el a tanulmány; ki
indul Dos Passos regényirói techni
kájából. amelynek legszembetíínőbb

vonása, hogy a klasszikus, analitikus
regénnyel szemben höse nem egyén,
hanem valamilyen kollektivitás, társa
dalmi csoport, tőkéscsoport. város, va
lamilyen ügy (sztrájk, forradalmi meg
mozdulás) stb. A Dos Passos-féle re
gény központja - mondja Magny. -.
nem metafizikai, hanem szociálís való
ság és az egyes ember öntudata cl kol
lektiv öntudatnak csupán egyik eleme.
Ezt látjuk az "U. S. A."-ban. amely
nek höse az infláció, a "Big Moneu">
ben, ahol a főszereplő a nagytőke;

Steinbeck "Érik a gyümölcs"-ében a
sztrájk játssza a főszerepet, Hem nq
way "Akiért a harang szol" cimü re
qényében a spanyol forradalom ügye.
Az európai regények közül Sartre-é,
uA szabadság út jal" - Jöleq cl má
sodik részben - szinte a karikatúráig
utánozza a Dos Passos-féle technikát.
amelyet Európában valaha unanirniz
musnak neveztek. Az U. S. A.-ban a
pénzügyi krizis, Sartre-nál a Münchent
megelőző politikai válság rajzát lát
juk cl legkülönbözőbb emberek, társa
dalmi osztályok lelkének tükrözésében.
Az egyéni drámát a közösséq drámája
ellenpontként színezi: az egyéni törté
net úgy összekeveredik a közösséqé
vel. hogy az olvasó sokszor már belé
zavarodik. például Sartrenál a rnon
dat egyik felében egy .szerelrnespár
szavait halljuk egy hotelszobában, a
mondat másik felében Hitler rádió
beszédének egy részletét. amely ugyan
akkor hangzott el; az elbeszélő szemé
lye folyton változik és az író erre
egyáltalán nem figyelmezteti az 01
vasót.

Dos Passosnál az egyes szereplök
nem igazi személyek. ahogy erre
Magny és előtte már Sartre js rámu
tatot; mintha az életük nem is volna
az övék. hanem csupán a történeti
események függvénye; mintha valami
fatalitás nehezednék rájuk; a statisz
tika valószinűséqszámitása alapján
megállapitható lenne, hogy adott hely
zetben hogyan fognak cselekedni.
Ezek az emberek nem jellemek, csak
kétdimenziós lények -- mondja a ta
nulmány. -- mert a harmadik dimen
zió. a méloséq, teljesen hiányzik be
lőlük. /\7, amerikai regény hösénck,
mondja Maqny, nincs egyéniségtudata,
jelszavakban gondolkodik. mítoszok
kal a mozi látja el, mitikus hősei a
mozicsillagok.

Az amerikai regényhősök nem sze
mélyek - folytatja. -- mert ..hiány
zik belőlük az a kapocs. amely az ön
tudat egyes állapotait titokzatos köz
pontjukhoz füzi." Az idő atomizáló
dott: a pillanat csak azért merül fel.
hogy utána rögtön visszasüllyedjen a
semmibe: az emberi élet pillanatai nem
állnak össze teremtő folyamattá. Az
irónő rámutat arra. hogy nem vélet
len az aktualitások nagy szerepe az
amerikai regényben: ezeknek az elbe
szélése biztositja a regénynek azt a
folytonosságát. ami hiányzik a hősök

lelki életéből.

Hemingwayt úgy jellemzi az irono,
hogy nála az idő drámája egyetlen
pillanat extázisára korlátozódik; ezt
a drámát senki sem éli át olyan in
tenzíven, mint az ateista hős. "Akiért
a harang szóZ" dlgen jellemző ebből a
szempontból. a regény partizán hőse

egy hid felrobbantására vállalkozik és
jóllehet már kíábrándult az ügyből.

amelyért harcol. sőt avval is tisztában
van. hogy áldozata hiábavaló, az
egyetlen pillanat íntenzitásáért, melybe
egy egész emberi élet összesűrűsödik,

vállalja a parancs teljesítését.
Steínbecknél még a kíváltsáqos pil

lanat rövid felvillanása is hiányzik.
Regényei valaminő eredeti bün elötti.
kissé animális emberiséget ábrázolnak
egy rousseaui paradicsomban, amely
ben a személyiség utolsó nyomai is
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eltűnnek. Az amerikai regény Stein
beckkel elérkezett a deperszonalizáló
dás végső fokára - mondja Magny.
Történés tulajdonképpen nincs is, mert
hiányzik az egyéni öntudat. Az író,

főleg az "Érik ,a, gyümölcs"-ben azt
akarja ábrázolni, "miképpen válik az
emberek tömege egyetlen hatalmas,
lomhán mozgó állatta". Steínbecknél a
regény annyira leeqyszcrüsődík. hogy
szinte kizárólag animális lényeket áb
rázol, akik annyira őritudatlanok. hogy
vétkezni sem tudnak. Evvel együtt a
stílus is olyan primitiv lett, hogy a
többezer szó helyett, amit például
Flaubert használ, néhányszáz szóval
is beéri az író, úgyhogy gyerekjáték
lenne a Steínbeck-Iéle regényt a nyolc
százszavas .besic-enqüsch" nyelvre
átirni.

Amig Hemínqway és Steinbeck
szial,te már ad absurdum vitték az idő

atomizálá sát és a regényhős elszemelv
telenítést, Faulknernél előtör az elnyo
mott metafizikai igény, az örök vágy
az ember meqszentelödése után, ha ta
lán nem is vallásos, de profán formá
ban. Magny könyvének legszebb feje
zete ezt a cimet viseli: .Feulkner,
vagy a teológiai inverzió". Az írónő

abból a legfelületesebb olvasó által is
megállapitható tényből indul ki, hogy
a faulkneri regény mindig a végén
kezdődik: a jelenből a multba megy
vissza, ahelyett hogy a jövő felé ha
ladna, sőt mi több, ez a mult felszip
pantja a jelent. amely nem látszik
igazi realitásnak. Regényeiben némely
kor a jelen nem más, mint elmult jövő,

például a "Tizenhárom novella," kö
kötet "Lenyugvó nap" című elbeszé
lésében egy néger nő várja haza a
férjét, akiről biztosan tudja, hogy meg
fogja ölni őt. Az asszonyt annyira
megbűvöli az elkerülhetetlennek látszó
jövő, amelyet szinte már multnak te
kint, hogy a jelen pílIanat borzalmat
elfelejti; gyermekei is arról beszélnek,
hogy ki fogja az ingeiket kimosni, ha
ő halott lesz. "Ezek a hősök nem
nyugszanak addig, amig életük sorssá
nem változik" mondja Magny.
Teljesen lemondanak szabadsáqukról,
teljesen remérujnélkiil'ek. Faulknerböl
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hiányzik a jövő kívetítése, vagyis a
remény.

A faulkneri hősök, mint az Ószö
vetség zsidó népe, vagy a néger spi
rituálék szerzöi - akiknek hazájából
maga az író is származik - mereven
a multra szegezik tekintetüket. Akár a
zsidók a babiloniai fogság emlékén,
úgy kérödznek az északamerikai pol
gárháború képein: ez az Esemény.
amely árnyékával beboritja öket.
"Nem is lehet ez másképpen
mondja Magny, - amig az Idő és
Örökkévalóság násza be nem követ
kezik, amig a Megtestesülés életükben
valóra nem válik, mert ez az Exe
mény, amely egyszer s nundenkorra
rést üt az Időn és mégis egyre tart,
mert örökre jelen van attól a pillanat
tól kezdve, hogy bekövetkezett."
Magny szerint Faulknernél, mint any
nyi más, mai írónál. meqtalálható a
modern szellemiség sajátos bcteqséqe:
Krisztus születése előtti világba kép.
zeli magát. Ezért játszik ezeknél az
iróknál olyan nagy szercpet a fatalí
tás. A meg nem váltott emberiség il

Sors játékszere, a jellemeket szinte el
nyomják az események. FauJknemél
egyébként szamos más analóqiá: i;
talál az írónö erre az ószövetségi lel.
kületre. Oeuvrejének például eg,;k
központi rnotivuma a Templom meg
szentséqtelenitése. Az Újszövetség kü
szöbén következik be az Aprószentek
tragédiája, amely Magny szerint pro
fán formában a fauikerni regény egyik
állandóan visszatérő motivuma: sok
höse szenved ártatlanul, sokat megöl
nek, sok pedig tehetetlen foglya kép
telen sorsának. De amit az ateista iró
az élet abszurditásának érez, nem más,
mint a misztérium, amelyre sokszor
akaratlanul is rátapint. Így ha az iró
nyiltan nem is mondja ki, reqén yeiböl
kitűnik, hogy az áldozatok vére me c
váltja a közösséqet, tehát megtajálható
nála a Megváltás misztériumának pro
fán formája, mint ahogy a Sacnick
Egyességének párjaként megvan reqé
nyeiben a Bünösök Egyessége. példau\
a Pylone-b3n, a S2C-ntély-hen. ,<_
Augusztusi Fény-Len. ahol a bös.':
közös bűnért vezekclnck, míaltal -



leqal-bb virtuálisan ... lehetövé válik
számukra a Meqválm.

A titokzatos emberi szohdarítás
misztériumának profán meqnyilvánu
lását látja Magny abban is, hogy a
faulkneri - regényben mindenki felelős

a többiek vétkéért. Ezt fejezi ki az
elbeszélés technikája is: egy semleges,
külső néző kezdi elmesélni a törtéri
teket, majd észrevétlenül ő is beléke
'. eredik az eseményekbe, felelős lesz
azért, ami történik, inert az ember
soha sem lehet csupán néző. Magny
tovább megy és azt mondja, hogy
Faulkner olvasója sem maradhat pasz
sz ív, mert akarva --- nc m akarva .:an-
qazsálja maqát'Lrákényszerítí őt ene az
iró mágikus hatalma. Az írónö külön fe
jezetet szentel ennek a mágiának, mely
a jelzők halmozásával elkábítja. mon
datainak Iabíríntjába csalja az olva
sót, s minden eszközzel meg akarja
esztani vele a saját l'le\J"zállottságát.
A megváltó szerepet, melyet valaha
a vallás töltött be, a mai ateista iró
az olvasótól várja. Igaza van Maqny
nak, amikor az rnond]a, hogy a lát-

szólag leghitetlenebb modern irodalom
is megváltásért kiált és tudat alatt
valamiféle egyház után vágyik, Nem
csak Faulknerrel, hanem szárnos más
íróval kapcsolatban beszélhetnénk
"teológiai inverzióról". Mi más az
abszurditás érzése Camusnél vagy
Sartre-nál, meg a többi exisztenciá
listánál, mint a misztérium megsejtése,
mint ahogy FauIkernél a regényhősök

multra meredö tekintete nem a szemlé
lődés evilági formája, Hemingwaynél
a férfias bátorság nem a reménység
keresztény erényének szemérmesen
burkolt megnyilvánulása-e7

"Az emerikei regény Iwr8zaká"~nak

írója arra a konkluzióra jut, hogy a
mai regény formai forradalma nem
más, mint a vallási válság egyik tii
nete. Ennek a válságnak egyik meq
nyilvánulása az időfogalom elferdü
lése, mert mindig eretnekséget jelent,
ha az időnek csak egyik dimenzióját
látjuk. A könyv egyik íötunulsáqa az,
hogy a ..beteg" Időt csak az Örökké
valóság tudja meggyógyitani.

Fiizcsséru Katalin

AZ UTAT KERESŐ NÉMET TÖRTÉNETÍRÁS

A XIX. század és a századforduló
német történetirásáról még leqsziqo
rúbb bírálói is kénytelenek elismerni,
hogy témakörének .páratlanul gazdag
változatosságával és sokszinűséqével,

kutató módszereinek finomságával s
kritikájának részrehajlatlanságával ve
zetett az európai történeirásban. Akár
hány területen egyenesen úttörő mun
kát végzett. Például a keleti és a
klasszikus ókor történetét ma már el
se tudnők képzelni Schliemann, Meyer,
Busolt. Beloch, Níebuhr és Mommsen
korszakalkotó kutatásainak eredményei
nélkül. A középkorí kutatásra nem
annyira tömérdek feldolgozásával, mint
inkább mélyrehatö kritikai vízsqálódá
saival és rnintaszerű forráskiadásaival
hatott a német törénettudomány. Főleg

az utóbbiakkal tett megbecsülhetetlen
szolqálatokat az egyetemes történet
írás ügyének. Erre nézve legyen elég

annyit említenünk, hogy árpádkori
történetünk kimerítő megírását csak a
Monumenta Germaniae Historica köte
teiben rejlő gazdag anyag kiaknázása
tette lehetövé.

A nemzeti szocializmus diadalra
jutása azonban, mint annyi más téren,
itt is halomra döntötte az előző nem
zedékek verítékes munkájának eredmé
nyét. A német történetírás azzal, hogy
legmárkásabb képviselőiben is a hitleri
fajőrület szolqálatába szegődött, halá
losan kompromittálta magát és nagy
időre elvesztette minden tekintélyét. A
külsö pusztulás: az egyetemek, kőnyv

tárak és levékárak szétrornbolása pil
lanatnyilag talán érzékenyebb csapást
jelent, de hatásaiban nyomába sem lép
het az erkölcsi pusztulásnak. A német
történetírás ma valóban olyan, mint
egy nagy rommező: bárhova vetjük te
kintetünket, mindenütt csak roncsokba
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ütközik. De bármily mély volt zuhanása.
már kezd a mélyséqböl kivezető ösvé
nyek után tapogatózni. Öntudatra esz
mélésének elsö tünete a mult év őszén

Münchenben lezajlott történészkonqresz
szus volt. A gyülés legfőbb célja a je
len helyzet áttekintése és a jövő fel
adatainak szernrevételezése volt. Ezt
a célt szolqálta mindcnekelött Ritter
freiburgi egyetemi tanárnak ..A német
történettudomány jelenlegi helyzete és
jővő feladatai" eimen tartott program
előadása. A tudós professzor. egyéb
ként a XIX. századeleji német felemel
kedés jól ismert kutatója, előadásában

teljes öszinteséggel tárja fel a bajok
okait és tökéletes világossággal vázolja
fel a felemelkedés ut jait.

Nagyon tanulságos mindjárt kiindu
lása, a német és a nyugati történet
szemlélet kűlönbözöséqének lernérése.
A különbőzőséq legmélyebb okát Meí
neckével, az előttünk járt nemzedék
legfinomabb szellemű német történet
irójával szerzönk is az eltérő irá
nyokba való indulásban látja. Mig
ugyanis a nyugati történettras a
XVIII. és XIX. század fordulóján in
nét is megmaradt a felvilágosodás út
ján. addig a német történetírás többé
kevésbbé tudatosan a romantika ösvé
nyére tért. Ez a körülmény a nyugati
történetírásra eleve a 'pozitivizmus és
racionalizmus, .a németre pedig a hisz
torizmus és idealizmus bélycqét nyom
ta. A többi azután már magától kö
vetkezett, A fejlődés benső logikája
hozta magával, hogya német törté
rietírás figyelme egyre inkább a poli
tikai. nevezetesen a diplomáciai fejle
mények felé fordult. holott a nyugati
történetirók szemleletében továbbra is
a társadalmi viszonyok és a civilizá
ció fejlődésének kisérő jelenségei fog
lalták el a főhelyet. Szorosan össze
fÜggött ezzel az is. hogy anémet tör
ténetírás a kelleténél nagyobb helyet
biztositott a háborúk történetének.
mert romantikus felfogásának megfele
löen nem végzetes katasztrófákat, ha
nem időről-időre megismétlődő erköl
esi erőpróbákat látott bennük. Uqvan-
igy az államok szerepét is hajlandöbb
volt a háborúra való felkészülés. mint
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a békés rend. jog és jólét szempontjá
ból megítélni.

De más alapvető különbség is meg
állapítható a két történetszemlélet közt
és ez a mult tal szemben való állásfog
lalás. Mig a nyugati szemlelet felvilá
gosodott gyökereinek mcqfelelöen az
események előadasában is a bírálat
jogát állítja előtérbe. addig a német
tudatosan a megértésre helyezi a
hangsúlyt. A német történetíró nem
annyira megítélni. mint inkább megér
teni akarja a multat. A történeti té
nyek iránt általában feltétlen tiszte
lettel és megbecsüléssel viseltetik. In
nét magyarázható a nyugati raciona
lizmustói fennen hangoztatott haladási
eszmétől való húzödozása és a meg
történt dolook fölött való elhamarko
dott itélk~iéstől való tartózkodása.
Ugyancsak ezzel függ össze abszolút
tárgyilagosságra törekvése is. ami
azonban sok esetben inkább légüres.
élettől idegen semleqesséqböl, semmint
komolyan átérzett igazságigényböl fa
kad. Beszédes bizonyság erre. hogy "
német történetírás épp oly kevéssé
volt ment a politikai előitéletektől és
nemzeti önelégültségtől. mint a nyu
gati.

Még egy jellemző vónását kell ki
emelnünk a német történetírásnak: in
dividualizáló kutató módszerét, mely
kiáltó ellentétben aliott a racionaliz
mus általánosító módszerével. Csak a
tized-o huszadranqú kérdések parányi
részleteivel foglalkozó cikkek. tanul
mányok. doktori és habilitációs disz
szertációk özönére kell gondolnunk és
azonnal világosan áll előttünk állítá
sunk igazsága. Kétségtelen. hogy ez a
módszer rendkivül alkalmas volt a ku
tatások elrnélyitésére. de uqyanakkor
szinte gyerekes félelmet szült minden
általánosítással szemben. Pedig a tipi
zálás épp úgy hozzátartozik a törté
nelem eredményes müveléséhez, mint
az apró részletekben való elmélyedés.

Ritter. miután igy felállitotta a né
met történetírás szellemtörténeti rnér
1egét, tulajdonképpeni tárgyára. a fel
emelkedés útjainak megvizsgálására
tér át. Mindenekelőtt aháborúszülte
akadályokat veszi szemügyre. Ezek



közt legsúlyosabbnak az utánpótlás
kérdését látja. Mert a háború s az azt
megelőző és kisérő terror nagy héza
gokat ütött a német történetíró gárda
soraiban. A háborúutáni években pe
dig a reménytelenül nehézre fordult
gazdasági helyzet akadályozta az új
élet fakadását. A nehézségek részben
még ma is fennállanak és a hagyomá
nyos szemináriumi rendszerhez való
visszatéressel nem is szüntethetők

meg. Itt gyökeresebb megoldásra: egy
központi kutató intézet felállítására
van szükséq, mert csak igy képzelhető

el a megoldásra váró problémák átte
kintése, a végzendő munka célirányos
megosztása és nem utolsó sorban a
kutatáshoz szükséqes szellemi és anya
gi seqédforrások előteremtése és ren
delkezésre bocsátása. Különösen a leg
újabb kor történetére áll ez. Hiszen
itt a feldologoZásra váró problémák
köre olyan tág s a rendelkezésre álló
anyag olyan végtelenbe vesző, hogy
a kutatás összehangolása és a részle
tek pontos elhatárolása nélkül céltalan
és reménytelen minden vállalkozás.

Központi kutató intézet sürgős fel
állitása mellett szól a könyvtárak és
levéltárak siralmas állapota is. A
megmaradt anyag tudományos értéke
sítése csak erős központosítás mellett
képzelhető el. Ezzel kapcsolatban ér
dekes adaita a szerzönek, hogy a leg
újabbkori német történet forrásanya
gának legalább nyolcvan, százaléka
jelenleg külföldön található. Az anyag
egy részénlek rendszerezése és ki
adása már megindult, de jellemző

mödon a német kutatók kirekesztése
veI és kellő megfontoltság nélkül. Pél
dául a német külügyi hivatal okmá
nyainak közlése csak angol nyelven
történt, ami német feldolqozásukat.
az angol szövegnek németre való visz
szafordítása miatt, médfelett meqnehe
ziti. A nérnet-szovjet viszonyra vonat
kozó okmányok viszont csak német
kiadásban jelentek meg. Ez a fonák
eljárás alkalmas arra, hogy bizonyos
német körökben azt a jámbor hiedel
met keltse. mintha a háború kitöré
séért nem Németorszáqot, hanem a
szovjetet terhelné a felelősség. Bár-

mily hihetetlenül hanqzík,' vannak;
szerzök, akik komoly képpel bízonyít-'
gatják ezt.

De mindezeknél és egyéb. még meq-'
oldásra váró gyakorlati kérdéseknél
(könyvkiadás. folyóiratok megjelente
tése, szakbibliografiák stb.) hasonlít
hatatlanul fontosabb az elvi alapok
tisztázása. Ilyen rn'ndjárt a tudatos ki
emelkedés az évtizedek óta tartó el
sziqetcltséqböl. Mert a rövidlátó és
szűkkeblü nacionalista szemlelet ve
szedelmeinek elhárítására nincs bizto
sabb mód, mint a más nemzetekkel
való állandó és intenzív érintkezés.
Nem kevésbbé fontos a felelősség kér
dése. A német történetírónak végre rá
kell ébrednie. hogy nemcsak tulajdon
nemzetével. hanem a vilaggal szemben
is felelősséggel tartozik. A meqsernmi
sítö verdiktet, mclyet a világ közvéle
ménye a német történelem utolsó kor
szaka fölött kimondott. nem lehet hal
latlanra venni. "Aki napjaink vigasz
talan zűrzavarában - mondja Ritter
professzor egy szetomlett világ
kaoszában, egy szellem-erkölcsi nihi
lizmus láttára, rnelybe minden esz
mény beleveszett és minden hit hajó
törést szenvedett - aki ilyen világ
ban segiteni, feleme Ini és vezetni akar,
az a nemzeti egységről és nagyságról
szóló régi prédikációval édes-kevésre
megy; a rnult értelme csak az előtt

tárul ki. csak az tudja leküzdeni ma
gában karunk halálos rezignációját és
szkepszísét, akinek szílárd a hite és
aki biztos erkölcsi talajt érez lábai
alatt."

V éqclemzésben tehát nem kevesebb
ről van szó, mint a XIX. század örök
ségének gyökeres felszámolásáról. A
jelen és jövő német történetirójának
mélyebb bepillantást kell vetnie a mo
dern állam és a modern társadalom
lényegébe és meg kelJ éreznie. hogy
szaktudományában az emberlét nagy.
elemi és lényegbevágó kérdéseivel áll
szemben. Más szöval a lT:SZtil rnód
szertani ismeretet filozófiai érzékke!
kell egyesítenie. Az igazi törten/n eoy
kicsit mindig filozófus is Meínecke
azért emelkedett magasan kortársai
fölé. rnert elsőnek döntötte meg 11 tör-
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téneti mödszer és a filozófiai gondol
kodás összeeqyezethetetlenséqének po
zitivista dogmáját. Ö volt az első né
met historikus. aki felismerte. hogy
maga a történeti kutató munka csak
előmunkálat; a történész íqazi feladata
csak ezután kezdődik. s ennek lényege
abban áll. hogyatörténelmiben az
emberit keresse és a történelmin át az
emberire igyekezzék rávíláqitani.

Mínt látjuk, Ritter megítélése sze
rint a német történetírás előtt óriási
feadatok állanak: a szétrombolt külső

keretek helyreállítása mellett bensőleg

is meg kell újhodnia. Biztató kezde
tekben nincs hiány. igy a nagymultú

..Hístorisehe Zeitschrift" és a ..Deut
sches Archív" ismét rendszeresen meq
jelenik. Egymásután élednek újjá a
régi szakfolyóiratok is. Azután éppen
rnost van megjelenöben ..Die deutsche
Geschíchtswíssenschaft im zweíten
Weltkríeq" címen -egy tízenkétezer
cirnszót tartalmazó szakbíblioqrafta.
És úgy tetszik. mintha az utóbbi idö
ben a monografikus irodalom is meg
élénkült volna. Természetes. hogy
ezek a szerény kezdetek magukban
még nem döntök. A további fejlődés

az általános felfogás és a tudományos
közvélemény egészséges alakulásától
függ.

B. Gy.
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