SZEMLE
A HUMANI GENERIS ENCIKLIKA
A pápa augusztus 12-én enciklikát
bocsátott ki ,,,néhány téves véleményről, mely a katolikus tanítás alapjainak
felforgatásával
fenyeget". A
Szentatya szerínt az enciklika kibocsátására az adott alkalmat. hogy mindíg
vannak, különösen manap, akik a keresztény kultúra alapelveit megsértik.
Bár a katolikus hit legtöbb tanítója
mentes e tévedésektől. mégis fönnáll
a veszély. hogyavigyázatlanokat elcsábítja az újítás. Ezért a pápa úgy
látja, jobb mindjárt kezdetben rámutatni a bajokra. mintsem az esetleg
már idültré vált betegséget gyógyítani.
A diagnózist az enciklika rövid vonásokkal vázolt helyzetképben adja
meg. Új vélemények látnak nap világot, "akár helytelen újítasi viszketegből, akár dicséretes okból", amelyeket
némelyek egyelőre megfelelő különbségtétellel és inkább burkolva tanitanak. Megvan azonban a nagy veszedelem. hogy holnap már más. vakmeröbb elemek nyiltan. gátlás nélkül adják elő azokat. sokak. különösen a fiatalabb papság kárára és az egyházi
tekintély rovására. Óvatosabban járnak el a nyilvánosság színe előtt kiadott könyvekben. de a kézíratként kiadottakban és előadásaikban már szabadabban beszélnek. E hibák okai gyanánt a körlevél elsőnek megható rnotivumot ernlit meg: a lelkeknek kellő
óvatosság nélküli keresését. A következő hibaforrás a hamis tudomány és
az egyházi tanítóhivatal tekintélyének
lebecsülése. Ezért a pápa kijelenti.
hogy kénytelen közismert igazságokat
megismételni és nyilvánvaló tévedéseket megbélyegezni. Megállapítja. hogy
egyes katolikus bölcselők és hittudósok igyekeznek kivonni magukat az
Egyház tanító hívatalának irányítása
alól, és ezért abban a veszedelemben
forognak. hogy lassanként az Isten által kinyilatkoztatott igazságtól is eltávolodnak és másokat is magukkal
rántanak tévcdc.flkbe. Eljárásuk any-

nyivar veszedelmesebb. mert az erény
fényével vonják be. "Égnek a vágytól - mondja az enciklika,- hogy
lebontsák a választófalakat. amelyek
becsületes. tisztességes embereket egymástól elválasztanak s ezért a helytelen "irenizmust", a minden áron tanbeli egyezségre törekvést támogatják.
Csakugyan, az utóbbi évtizedekben
gyakran beszélnek polemikus magatartás helyett íreníkusról: igy óhajtanák
megnyerni a szakadárokat és a keresztény felekezetek tagjait. Belgiumban
például az amay-i bencés apátság
leenicon cmen ad ki folyóiratot ebből
a célból. Az enciklika természeteren
nem a megbékélés. hanem csupán
,,<lZ
oktcleri it enizmus" ellen szól,
amely a keresztények testvéri egyesülésének akadályait olyan dolgokban
látja. melyek Krisztus törvényein. vagy
az ő általa nyujtott alapelveken nyugosznak. Ezeknek elvetésével egyesülne ugyan minden keresztény, de csak
romlására. - Ide tartozik a körlevél
szerínt az a törekvés is. hogy némelyek a hittudomérujnek nemcsak tökéIetcsítéscre. hanem teljes reformálására
törekesznek. hogy Krísztus országát
bármely műveltséqű s bármely vallásos meggyöződésü ember számára hathatósabban terjeszthessék.
Talán nem lesz érdektelen, ha rövid
rzernlét tart unk az enciklikában különbözö helyeken felsorolt téves vélemények fölött. A pápa mindenekelőtt az
eootucion.rmus rendszeréről szól. Természetesen itt sem a. természettudományban kétségtelenül bizonyitott fejlödésí elv ellen beszél, hanem annak
olyatéri kezeléset kárhoztatja. amikor
mínden dolog kezdetét, ezzel akarják
megmagyarázní és monista vélekedéssel az egész világegyetemet a folytonos fejlődésből eredeztetik. Hasonló
csapásokon jár az az új téves filozófia. amelyet cxisztencíeiizmusnek: neveznek. és ..amely a dolgoknak változatlan lén ycqét elhanyagolva. mind-

egyiknek csak létezésével törődik". A
téves evolucionizmusnak útjain jár az
enciklika szerint az él-histoticizmas is.
rnely nundenféle abszolút igazság és
törvény valóságát tagadja és a fejlő
dés elvét a bölcseletre és a keresztény
tanrendszerre is alkalmazza. Ide tártoznak továbbá. akik a racionalizmus tanításaitól meqcsörnörölve, vissza óhajtanak térni az isteni igazságokhoz és
a Szentírást tanulmányozzák; ám közülük
nem
kevesen
ragaszkodnak
ugyan Isten iqéjéhez, az Egyház tanító tekintélyét azonban megvetik. A
körlevél itt nyilván azokra a protestáns irányzatokra céloz. amelyek a
rnult század racíonalizrnusát elhagyva.
az
óprotestantízmushoz
iparkodnak
visszakanyarodni. Ide sorolhatjuk azt
a számtalan széktát is. amely minduntalan a Bibllát idézi. de engesztelhetetlenül támadja a Krisztus-alapította
Egyházat.
Az enciklika hangsúlyozza. hogy az
Egyház tanító hivatala nem
tiltja.
hogy az emberi testnek származástanát kutassák, de megkívánja. hogy az
érveket megfelelő komolysággal és
mérséklettel mérlegeljék és megfontolják s készek legyenek magukat az
Egyház ítéletének alávetni. Ezzel a
szabadsággal
némelyek
visszaéltek.
amikor azt hirdették. mintha az emberi
test származása a már meglévő és élő
inatériából teljesen biztos és bebizonyitott volna. és mintha akinyilatkoztatás forrásaiban semmi sem volna.
ami ezen a téren nagy rnérsékletre és
óvatosságra int. Az embernek az állattól való származása valóban tudományosan még hiánytalan bizonyítást
.ncm nyert; meg kell jegyezni azonban.
hogy ennek útját az enciklika nyitva
tartja. Ám amit a teológusok eddig is
vallattak: hogy csak egyetlen emberpár származására állhatna a tétel s
a polygenizmus, azaz az emberiségnek
több emberpártól való származása a
keresztény tanítás szerint elfogadhatatlan. azt a körlevél világos szavakkal kimondja: ..Bzt a véleményt a
keresztények nem fogadhat ják el. mert
nem lehet vele összeegyeztetni azt.
amit a kinyilatkoztatott igazságok for-
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rásai es az egyházi tanító hivatal írá- '
sai elöadnak az eredeti bűnről, mely
az egy Ádámnak valóban elkövetett
bűnéből származik."

A hibák közé tartozik még a teolög:ia részéről a doqmeleaités: ..Egyeseknek az a törekvése. hogy a dogmák jelentöséqét a leqnaqvobb mértékben meggyengítsék. " Ezek meg
akarják szabadítani a dogmát az Egyházban már régóta elfogadott kife] ezésmódcktól és bizonyos filozófiai fogalmaktól. Csakuqyan, sokszor hallottunk hangokat arról. hogy az arisztotelista kifejezések és kategóriák jók
voltak a középkorban, de az atomfizíka világképében már nem tudják
jelenlegi természettudományes f.elfogásunkat a hit letéteményével szintézisben tartan. A körlevél S7!c~'lnt kétféle
módon próbálják e fellazitást érvényesíteni: az egyik mód az. hogy visszatérnek az ősihez. azaz a Szearirás és
a Szeutatyák kifejezésmódjához. Emlékeztethetünk például arra a nagy.
szinte egy évtizedig tartó vitára. amelyet Odo Case! misztérium-elmélete
létrehívott. Casel jót akart s igen naqy
érdeme. hoqy a l'turqta misztériurnjellegére Ielhívta a figyelmet és bőven
buzgó források tiszta v zét nyitotta
meg a keresztény ókorból. Kétségtelen
azonbars. és a Szent Olficiumnak
egy
1949-i megnyilatkozásában az
Egyház is hangsúlyozta. - hogy túllőtt a célon. és ő is. követői is a dogmalazítás hibájába estek. A másik
mód. hoqv a hittudornánv tételeit
a, mai filozóUa fogalmaival fejezzék
ki. akár az immanentizrnus. akár az
idealizmus. akár az exisztencializmus
nyelvén. Meg kell [eqyeznünk, hogy
ez nem a katolikus publicista szükséqképperui hibája. aki szerte a világcon
próbálja az Egyház tanítását közelebb
vinni a mai emberhez. hogy úgy
mcndjuk, il teolóqiát mai nyelvre "Iefordítani" . A körlevél szerint csak akkor követnek el hibát. ha azt hinnék.
hogy a ..hitnek a titkait sohasem lehet kimerítően igaz fogalmilkkal kífejcz.rri, hanem csak mcqközclítökkel, és
ezekkel az igazságot bizonyos mérté-

kig ábrázolj uk. de szükségképpen el is
torzítjuk".
Az enciklika újabb hibára mutat rá
a vallási teletioizmusbea. Az örök
igazságok kífejezésmódja relativ lehet.
azaz alkalmazkodik az emberiség életének különbözö korszakaíhoz, művelt
.séqéhez. A dogmák tartaimát kifejező
fogalmak elnevezésének szavai változhatnak; elég. ha arra hivatkozunk,
hogy a homousíos, "azonos lérryeqü"
szó a Szeritírásban nem fordul elő és
az Egyház az alexandriai filozófiából
mégis ezt a szót fogadta el Krisztus
Istenvoltának jelzésére. Ugyanigy a
Xill. századig azt a csodálatos változást rnely a szentmisében a kenyér
és bor körül történik. trsnsmuintionak
nevezték. utána pedig az arisztotelesi
.kífejezésmödra épitett terminologiával
trenssubstentioiionek: nevezték. "Sa...
crementum" körülbelül száz volt a
XII. századig; Hugo A. Sancto Vicrtore áta (+1142) hetet számlálunk.
Attól függ ugyanis. mennyí jegyet
adunk egy fogalomnak: minél kevesebb a jegy. annál tágabb a fogalom
köre. Az idézett nagy h.ttudósiq minden szerit cselekményt: temetést. kenyéráldást, eqyházkelöt stb. "szentségnek" neveztek; azóta csak azokat
nevezik így. amelyek a megszentelő
"kegyelmet közlik és krisztusi rendelésüek. Dogmatikus . relativizmus ezzel
szemben az a felfogás. hogy nemcsak
az elnevezések és akifejezésmódok.
hanem maguka. fogalmak változók és
a különbözö korszakokhoz alkalmazkodnak. tehát relatívak.
Hibának minősíti az enciklika. hogy
túlságos gyakori lett az Em,ház régi

tanításának lenézése. Meqqyőződésünk
szerínt igazat adhatunk Papininak abban. hogya hittudomány akárhányszor elavult középkcri fegyverzet páncélzatában csetlik-botlik, a körlevél
szerint azonban nem szabad teljes általánossáqban és elvböl lenézni "azo~
kat a szavakat js fogalmakat. amelyekkel a skolasztikus teológia élni
szokott", és nem szabad lenézní a spekulatív teológiát sem. Hasonló hiba,
hogy akárhány szerzö az Egyház jellegéről
és alkotmányáról értekezve

készakarva elhanyagolja azt. amit a
római pápák erről tanítottak és az
Egyháznak zavaros általános fogalmát
dolgozza ki a görög, szentatyákra hivatkozva. Nem szabad lenézní Aquinói
Szent Tamás tanítását és médszerét
sem. amelyet sok század tapasztalata
kiválóarr alkalmasnak talált a papnövendékek mevelésében, a rejtett igazságok kíkutatásában, s amelynek tanítását és elveinek követését az Egyházi
Törvénykönyv is előírja (1366 can.).
Sokan lenézik a philosophia perennis-t,
az örök filozófiát. Elavultnak tartják.
mert az a véleményük. hogy nem lehetséges abszolút. tehát minden idő
ben. minden körűlmények és rninden
ember számára igaz metafízíka. "Hasznos ugyan ez a filozófia az iskolás
teológia oktatásában. de nem felel
meg a mi mai kultúránk és a mi szükségleteink idejében". mondják. A
körlevél erélyesen visszautasítja azt a
vélekedest is. amely már évtizedek óta
hangzik. hogya skolasztikus bölcselet
egyedül az értelmet tekinti és elhanyagolja az akarat és érzelem területét. A
körlevél helyesen állapítja meg: ..a keresztény filozófia soha sem tagadta a
lélek jó hajlamainak hasznosságát és
hatékonyságát. hogy a vallást és az
erkölcsöt teljesen meqísmerhessűk és
felkarolhassuk". Az örök filozófia
megvetéséhez tartozik az is. hogy sokan az újitók közül túlságosan nagy
jelentöséget tulajdonitanak az igazság
meqísmerésében az intuítionek,
Újabb hibák forrása fakad ,a. helytelen szentírásmagyarázatb61. A körlevél felrója. hogya katolikusok közül is akárhányan "tisztára emberi
modon" magyarázzák a Szeritírást.
Felújítják azt a több ízben elítélt téves véleményt. hogya Szeritírásban
bizonyossággal csak ott nem található
tévedés. ahol Istenről és vallás-erkölcsi dolgokról szól, Emellet a Szentírás
magyarázatában nem törődnek az
Eqyház haqyományával, sőt a szeritatyák és az egyházi tanítóhivatal tanítását is a Szeritírás próbakövének
vetik alá. holott Krísztus Urunk az
Egyházat az egész isteni kinyilatkoztatás őrzőjévé és magyarázójává ren-
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deJte. Sokan vannak - mondja a körlevél. akik új szimbolikus és lelki
szentírásmaqyarázatot dolgoznak ki;
..és igy az ószövetség. mely az Egyházban eddig zárt forrásként rejtezett.
végre mindenkinek számára meqnyílik". A szentirásmagyarázat újabb törekvései közt az enciklika még más
kifoqásolní . valót is talál. A Pápai
Szentirásbizottság 1948-ban rendeletet
adott ki a Genesis L-Il. fejezetének
maqyarázatáról. A Szentirásnak ez az
első tizenegy fejezete az emberiség östörténetéről szól. A z emlitett döntvény
kijelentette, hogy a Biblia ezen része
nem míndenben felel meg az antik és
a modern tőrténetírás elveinek. Mível
ezzel azóta némelyek visszaéltek, a
körlevél kijelenti. - hogy ezek a fejezetek "mégis egy bizonyos igaz értelemben a történelmi müfajhoz tartoznak;
hogy milyen értelemben, azt az exegéták további kutatása fogja meghatározni". A körlevél kijelenti, hogy az
vonatkozó
emberiség
ös történetére
szentirási elbeszéléseknek egy részét
népi elbeszélésekből inerttették. de nem
szabad elfeledni. hogya sugalmazás
hatása alatt ezek az elbeszélések rninden tévedéstől mentek maradnak.
A körlevél még sok más hibát felsorol, amelyekről mi, akik csak fogyatékosan ismerhetjük a kortárs külföldí
katolikus teológiai irodalmat. aligalig tudunk. Csak gyors felsorolást
adunk. Tévednek azok, akik azt mondják, hogy az emberi értelem a kinyilatkoztatás és a kegyelem seqítséqe
nélkül nem ismerheti fel a személyes
Isten létezését. Tévedés az, ha tagadják, hogy a világnak valaha kezdete
volt; vagy azt állitják, hogy Isten a
világot
szükségképpen
teremtette.
Egyesek tévesen taqadják, hogy Isten
az emberek szabad cselekedeteit előre
ismeri. Mások fölvetik a kérdést, vajjon az angyalok személyes teremtmények-e. Ismét mások úgy vélekednek,
hogy az anyag a szellemtől lényegében nem kűlönbözik. Egyesek megrontják a természetfölötti rend ingyenesséqét, mert úgy vélekednek, Isten értelmes lényeket csak úgy teremthet,
hogy az örök boldoqsáqra rendeli
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őket.

Vannak, akik felforgatják az:
eredeti bűn fogalmát; mások az átlényegülés tanát úgy próbálják átalakítani, hogy Krisztusnak valós jelenléte
az Eucharisztiában puszta szímbolízmussá válik. Az enciklika nyomatékosan hangsúlyozza, hogy Kriszrus ti,..
tokzeios teste és a római katolikus
Anyaszentegyház
uqyanaz:
vannak
ugyanis, akik az igaz egyházhoz való
tartozás kötelességét üres formulává
egyszerüsítik.
Az enciklika pozitív tanításai közül
ki kell emelni az isteni kinyilatkoztatásról szólót. Újra figyelmünkbe ajánlja. hogya kinyilatkoztatás erkölcsileg,
mindenképpcn szükséqes, mert bár
magában véve természetes úton megismerhető lJgyan az Isten és az általa
alapitott erkölcsi rend, mégis ahhoz.
hogy mindenki könnyen, teljes biztonsággal és tévedés nélkül megismerje, kinyilatkoztatásra van szükséq. Az enciklika hangsúlyozza azt is, hogy a
csodák hite szükséqes a természetes
alapon nyugvó hithez.
Gy. ak or I8If ; előírás, hogya körlevél.
a hittudósokat a katolikus hit .szent,
ősi forrásainak tanulmányozására utasítja. Ezért nem szabad az úqynevezert pozitiv teológiát a pusztán történeti tudományokkal egy szintre helyezni. "Nem kevesen állhatatosan követelik, hogya katolíkus vallás éljen
ezeknek a tudományoknak segitségével. Ez mindenképpen dicséretre méltó, ahol valóban bebizonyített tényekröl van szó: vigyázni kell azonban.
ahol inkább hipotézisekröl, feltételezésekről beszélnek" mondja a pápa.
Ezért az enciklika . hangsúlyozza,
hogy az ..egészséges bölcseletre" kell
törekedni, amely a régi keresztény
ősök öröksége. Nagy tekintélye van,
mert az Eqyház tanítóhivatala ezeket
az elveket és főbb tételeiket az isteni
kinyilatkoztatás próbakövének vetette
alá. Ezzel kapcsolatban a körlevél kijelenti. hogy ..a régi filozófiára szabad
új ruhát adni. a kevésbbé alkalmas
skolasztikus kifejezésmódokat szabad
fölcserélni, és a filozófiát szabad a haladó emberi kutatás egészséges elemeivel óvatosan gazdagítani". Sohasern.

szabad azonban felforgatni vagy hamis elvekkel megfertőzni ezt a hagyományos bölcseletet. A kutatás helyes
módszertana az enciklika szerint alapelvkent leszögezi, "hogy az emberi ertelem, ha őszintén kutatva megtalál
egy igazságot, az már a birtokolt igazsággal semmiképpen nem ellenkezhetik, hiszen Isten, a legfőbb igazság alkotta és vezeti az ember értelmét".
Nem szabad sietve és könnyelműen
elfogadni azt, amit felvetnek. csak
azért, mert új.
Az enciklika a püspökök és rendfőnökök lelkiismereti kötelességévé teszi a gondoskodást arról, hogy a
gondjukra bizottaknak semmiféle helytelen véleményt ne tanítsanak. Az egyházi intézetekben tanítök lelkiismeretesen kÖvessek azokat az alapelveket,

amelyeket az enciklika előad. Minden
módon törekedjenek arra, hogy azokat
a szaktudományokat. amelyeket előad
nak, előmozdítsák, de őrizkedjenek attól, hogy áthágják a pápától szabott
határokat. Az új problémákat, melyeket a mai kultúra es a haladó kor felvet, a legszorgosabban kutassák, de a
szükséqes bölcseséggel és óvatossággal. Végezetül ne gondolják, hogy a
hamis írenízmusnak hódolva visszavezethetik az Egyház- ölébe azokat, akik
abból valaha kiváltak. "Szerencsésen
csak akkor vezethetik vissza az ilyeneket mondja a körlevél, - ha az
Egyházban érvényben lévő teljes igazságot minden romlás és csökkentés.
nélkül, öszínrén mindenkinek előad
ják".
r. p.

SCHÖPFLIN ALADÁR EMLÉKEZETE
Nem volt már "lázadó" s nem volt
már "fiatal" sem. amikor Schöpflín
Aladárt, az akkor még névtelen recenzort a régi Vasárnapi Ujság szerkesztöséqí asztala mellöl elhívták a frissiben indult Nyugat irodalomkritikai 1'0vatához. hogy érdemes tollával Ady
és nemzedéke igazáért munkálkodjék.
Ettől kezdve közel négy évtizeden keresztül, ez a csöndes izzású, szívós értelem, ez a mindíq egyenes, mindig
szókirnondó szellem majdnem akkora
jelentőségre tett szert a modern magyar irodalmi köz tudat megfogalmazásában, mint előtte Gyulay Pál a klaszszikus-nemzetí ircdalomszemlélat kiérlelésével. Ez az összehasonlítás azonban csak a szere-p azonosságára il nem
kettőjük minőséqér e
utal. Schöpflín
korántsem volt olyan szenvedélyes
csatázó, oly egyetemes igényü irodalomrnaqyar ázó, mínt szerepbelí elődje.
Pedig Schöpflinnek csupa forrongó
anyaggal volt dolga. Neki egy ..a születés állapotában lévő" irodalomról
kellett biztosan helytállö véleményt kialakitania s nem egy már lezajlott folyamatot értelmeznie. Nem is egy beérett, hanem egy induló korszak nyug-

talanitó talányosságaival kellett mínduntalan' szembenéznie. Sőt: néhány
olyan kortársért kellett következetesen
helytállnia, kiknek emberi és irói értékelése rohanvást változott a rnúló
idővel
s akik
közül
egyik-másik
Schöpflin szeme láttára, szinte mitikus
alakká nőtt az irodalmi köztudatban.
Schöpflinnek tehát sokkal nehezebb
feladatok terhéveI kellett meqbírkóznia, mint Gyulaynak. aki egyetlen irodalmi csoporttal sem tudott lépést tartani és együttműködni. Schöpflin kritikusí életművét talán éppen az jegyzi
el a maradandósággaL hogy az utolsó
négy évtized megannyi változásai közepett a "józanul ítélö" krítíkus szerepében végig megmaradhatott. Jelentő
sége pontos mérleqét éppen az a tény
határozza meg, hogy irodalmi értékítéletei soha sem kerültek szembe a
valósággal. Szent öregséget ért meg és
patriarchai kort. De a késői nemzedék
nem csupán ezért vette őt körül. ..a
nagy idők tanuját" megillető tisztelettel. Inkább azért, mert nem akadt
olyan, aki elfogultsággal. személyes indulattal vagy a nyakas értetlenség
vádjával valaha is íllethette. Emberi
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szerényen és félrehúzódva:
irói portrékban mutatta meg. Mikszáthról irott nagy tanulmánya ezért a legérdekesebb valamennyi rnűve között.
A bölcs megértés míkszáthí magatartásával egyedül ő tudott igy felülkerekedni rninden viharon. amelyek megnyögették a magyar fákat.
"Egy életen át magyar könyvekkel
foglalkozott akkor is. amikor divat
volt ez s most is. mikor már alig divat. -- irta róla Kosztolányi Dezső.
És mindenkor vállalta a hivatásából
származó áldozatot; a személyekre tekintettel nem lévő szókimondást, a
csöndes. elmélyülő rnunkát s a tisztes.
büszkén
viselt
szegénységet. Soha
egyetlen sort nem irt le. amelyben ne
hitt volna. Okos bátorsága. kemény
rnértéktartása, munkássáqának évtizedekre visszanyúló folytonossága páratlan a mi írodalmunkban."
Valóban: az irodalmi folytonosság
tudatának elmélyítése volt Schöpflín
életének központi feladata.
Amikor a század elején a Nyugat
ifjú avantqardistál, az új életérzés s
az új mondanivaló íttasultsáqával betörtek az ..új Zrínyíek" . a Gyurkovicsfiúk kapltalista-blzantinus Hunniajába.
joggal hihették. mint ahogy mínden
forradalmár ugyanazt hiszi. hogy velük egy új világteremtés s a történeti
idő új rendje kezdődött. Új csodák jöttéről írtak s beszéltek. Új igék formálódtak bennük s új kifejezésekbe kívánkozott belőlük az az élmény.
amelynek sajátos újdonságát egyszerre
.akarták mindenkibe átplántálni. SchöpIlinnek. a legjózanabbnak jutott az a
feladat. hogy a fiatal titánok és egyéb
demiurgoszok kis csapatában egy kissé
csodarontó legyen. Azok a sarok.
amelyekkel a Nyugat első számai
egyikében kritíkusként bemutatkozott.
nemcsak a maradi közvélcménvhez
szóltak. hanem a lázas jóbarátokhoz
is. ..Mi nem vagyunk a fejlődés láncának megszakitói. Új szemei vagyunk
ennek a láncnak. amely nem szakadhat el soha" - irta. Feladatának érezte. hogy az ujdonságtól megriadt antinyuqatosakat leszerelesre hír ia s a
szi'::adelcji
válsághangulatokban
az

-önmaqát
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irodalmi folytonosság és a szerves fejlődés realitásával nyugtasson. De kitartott a józanul figyelő kortárs szerepében akkor is. amikor a Nyugat termése már beérett s amikor Budapesta Város - müvelödésbeií s magyar
vezetőszerepe végérvényesen vitathatatlan lett. E folyamat szükséqszerüségét s történeti valóságát ő fedezte fel.
ö reqísztrálta azon meleqében. Ám kitartott akkor is. amikor ez az érettség
túlérettséqqé, Budapest pedig mindent
maga alá gyűrő hatalommá nőtt a
századelő lázas és rövid nyara után.
Hosszú életében sorra elhullottak mellöle a legnagyobbak. akik mínd fiatalabbak voltak nála. Először Ady. a
vezér. akinek "kritikai szolqálattevő
je" volt. aztán hosszabb és illő szünet
multán sorban a többiek is: Kosztolányi. Babits. Móricz Zsigmond. Osváth
Ernő és sokan mások. De megérte az
utódok bevonulását is. akiket már a
Nyugat nevelt és kirajzásra készített
elő s akiket Schöpflín nevelt müvészi
fegyelemre. a modernség hagyományára. a szellemi szabadsaq tiszteletére
s arra a humanista. míndentértö. míndent befogadni kész szellemerkölcsi
nagylelkűségre. amit csak nagy népek
s nagy kultúrák vállalhatnak kockázat
nélkül.
Megérte az Ady-kérdés tisztázódásáto törekvéseinek végső győzelmét s
nyomban utána: a Nyugat spektrumának teljes kiterjeszkedését. de a Nyugat hordozta örökség osztódását is. A
két háború között alig volt jelentékenyebb iró és alig volt olyan jelentékenyebb törekvés. amely ne a Nyugat
forrásvidékéről származott volna. S ha
ezek az irók és törekvések el is fordultak az ő intellektuális és esztétikai
viláqképétől, hogy akár nemzetpolitikai vagy szocíálís irányban keressenek
választ korunk kérdésleltevéseíre, a
stilus modernséqét. a forma fcqyelmét.
a szellemi kiváncsisáq hajlékonysáqát,
a sokoldalú tájékozódás elevenséqét,
általában pedig a problémák iránti fiatalos fogékonyságot. mind a NY11gattól örökölték. A két háború közöttí
..czi' srkorban" c:vakran érte 2Z él vád
il
Nyugat-ot '?.3 közvetve Schöpflínt

is, hogy Adyék forradalmát elszigetelték és tiszta r art pour r artizmussá nevelték.
Valójában
azonban éppen
Schöpflín felelt meg korszerűen annak
a feladatnak, hogy a Nyugat továbbra
is míként őrizze meg irányító szerepét
a felbomlásban. Adyról szóló nagy tanulmányában, de még szembetűnőbben
A xx. század magyar iroda/máról
írott, forrásértékű kötetében, azok számára, kik az elefántcsonttorony miatt
már-már megfeledkeztek a valóságról,
a kezdeti évek forradalmí jelentőségé
ről, megmutatta Adyék döntő vállalkozásának messzire nyúló társadalmi
és szellemtörténeti előzményeit s ezeknek az előzményeknek szükséqszcrű
hatását Adyélc forradalmának előké
szítésében. A két
háború
között
Schöpflin e rnűvek által mutatta ki a
Nyugat
forradalmának
kikerülhetetlenséqét a századforduló társadalmi és
szellemi állapotaínak nagyszabású megrajzolásával. Tehát amíg korábban a
forradalmí jelent a multtal hangolta
össze, most megfordítva: a Nyugat
forradalmi örökség,ét hangsúlyozta a
hitetlenkedő új jelen számára. Ezzel a
munkásságával- ha ellenkező előjel
lel is - az irodalmi tudat folytonossáqának őrizőjévé. gondos sáfárává
lett. Magatartásában az új körülmények közepetr sem következett be törés, de megmerevedés sem. Ezért tudott az új törekvések s az új írói je-

lenséqek értékelésében is oly páratlanul megértő lenni. Hiszen bárhová pillantott: a Nyugat örökséqének hordo-·
zóit látta rajzani. Az ő szellemi gyermeke volt minden mozgalom, amely
számot tarthatott az ő magas rnértékkel mérő értékelésére. Schöpflin sz ivós
ereje. nagy tárgyilagossága szinte észrevétlcnül növelte meg a Nyugatot
már igen korán a modern magyar irodalmi közélet döntő fórumává. S mig
a Nyugat körül zajló egyéb mozqalmak a pajtásság vagy a pártosság kalodajában rövidéletűeknek bizonyultak.
Schöpflín e fórumct változott köntösében is megőrizte a magyar irodalom
szellemi centrumának. S ebből a centrumból széttekíntve, innen szövögette
a kapcso!atoknak azokat a szálait.
amelyek a magyar szellemi fejlődés
egységes arculatát határozzák meg.
Elismerő
kritikája, de még kifogásai
is meqtiszteltetést, rangadást jelentettek azok számára, akiket észrevett s
akikről megemlékezett. Nagy emberségével a legkülönbözőbb irodalmi jelenségekben nem azt kereste, ami szétválaszt. hanem ami a magyar szellemiség őrök javára összekapcsol. A Vigilia is sajátjának érzi azt az örökséget,
amelynek Schöpflin Aladár volt egyik
legnagyobb hordozója. sáfárja és számonkéröíe.
Halálakor ezért kellett
meqemlékeznünk róla a tiszteletadás
legbensőbb érzésével.
Kézai Béla

"HAZ U DT ALÁZAT"
A bűn szeret az erény álarcában felilyen éleslátású bölcs mondotta a ronlépni. A gyűlölet mézes-mázos szavakqvos ruhában járó cinikus Antístheneskal közeledik kiszemelt áldozata felé,
nek: lyukas ruhádon kikandikál a hiúsáqod.
a restség lázas tevékenységet szinlel.
Az alázatosság ál-öltönye nem csak
A tisztátalanság képmutató szemforgatássai botránkozik ártatlan dolgokon
takaró. hanem páncél is, a kevésbbé
is. A kevélység, a hiúság különös sze-" élestekintetűekkel szemben védelmet
retettel ölti magára az alázatosság szenyujt. De ha észrevesszük, hogy az
rény köntösét. Ez a köntös különben
alázatosság nem valódi, nem őszinte,
minden gonoszságnak kedvelt álöltöminden képmutatásnál vísszataszttóbb.
zete, mert elég jól takarja azt, amit A .Jiazudt alázat", ahoqy Ádám nerejtegetni kell. Az embernek élesszevezi Az ember tragédiájában. már sok
műnek kell lennie, hogy meglássa, mi
őszinte. becsületes ember előtt gyalappang az alázatosság mögött. Egy nússá tette a valódi alázatosságot ís.
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Az alázatosság ellentéte a gőg és a
szabadakaratunktól független képesséhiúság, de ellenkezik vele a hazudt alágeit és szabad akaratból fakadó tetzat, az alázatosság eltorzított alakja is.
teinket.
I. A létezök világában különbözö
A Megváltó azt mondja magáról:
tanuljatok tölem, mert szelid vagyok
kategóriák vannak; minden létező beleés alázatos szívű. Ha meg akarjuk istartozik valamelyikbe. Emberek vamerni, milyen a valódi alázatosság, ott gyunk, tehát reánk is vonatkozik a
áll előttünk az ö példaképe.
felelet arra a kérdésre: mi az ember,
Az evangéliumok mínden lapján tamilyen az ember? Hogy emberek valálkozunk Jézus alázatosságának tűn gyunk és nem más lények, az' sem nem
döklö példáival. Egy barlangban jön
érdemünk, sem nem hibánk, sem dierre a világra, az egyszerű ácsmester
csekvésre. sem önvádra nincsen okunk
házában harminc évig' elrejtve nevelmiatta, Csak nem szabad elfeledkezkedik és dolgozik. Nyilvános szcrepnünk arról. hogy sem többek, sem kelése alatt is úgy él, mint a többi szevesebbek nem vagyunk, hanem: embegény ember. A gazdagok, előkelők, rek. Az állatmese szerint a szamár
hatalmasok között csak mint vádlottat.
oroszlánbőrbe bújt, tehát magát rníntüldözöttet látjuk.
egy maqasabb létkategóriába akarta
Mikor egyik csodáján fellelkesülve
emelni. Az állatvilágban nem fordul
királlyá akarja őt tenni a tömeg, eltű
elő ilyen eset, az embereknél azonban
nik a szemük elől. Ellenben mikor bemegeshetik.
teget gyógyitani hívják, készséggel fe. A létezők rendjében elfoglalt hely
ellen lázad a kevélyséq, a gög, a buleli: megyek és meggyógyítom öt.
Passiója az önként magára vett megkott angyalok vétke. Ez ellen lázadoalázások sorozata.
zik Nietzsche, mídőn azt mondja: ha
Ennek az alázatos életnek szemlélevolna Isten, hogyan tudnám elviselni,
tében azonban egy dologgal sohasem
hogy· én nem vagyok Isten? A qöqös
találkozunk: Jézus soha nem mondott
ember úgy' viselkedik, mintha több
magáról egy szöt sem, amivel a valóvolna, mint ember.
ságot Ietaqadta, vagy kicsinyítette
Mi az ernber. milyen az ember? Mívolna. Soha nem mondta, hogy vétlyen a rangja a létezők között? A fekes, vagy gyarló, nem mondta, hogy leletnél nem az egyéni külőnbsérv-'-et
amit tőle kérnek, várnak, nincs ereje,
kell figyelembe venni, ezek mérhetetlehatalma teljesíteni. Sőt mindíq,
nül nagyok; hanem az általános embemég a megalázások nagy napján is rit. A zsoltáros mond]a: Isten az emnyiltan megvallotta: Igen, Isten fia vabert csak kevéssel' tette kisebbé az angyok; igen, király vagyok. Az apostogyaloknál. dicsöséggel és tisztességgel
lokhoz igy szólt: Ti mcsternek mondokoronázta őt. Az ember nagy, mert
tok engem és én valóban az vagyok.
nagyra hivatott: a természet ren,djében
Úgy cselekszik, mint akinek hatalma
uralkodik a földön. csodálatos szellevan. "Ki fedd meg engem a bűnről? mi alkotásokra képes, a természetfekérdi bűntelenségének öntudatában.
letti viláqrendben pedig Isten fia és
Az alázatosság neni igazi, nem
örök boldogságra hivatott. Viszont
erény, ha az igazságot sérti. Valótlant
gyenge. esendő lény, aki ugyanolyan
állítani. a valóságot letaqadni: hazudt
mélyre sültvedhet. mint amilyen maalázat.
. gasra emelkedhetik. Meghempereghet
a legszörnyűbb erkölcsi fertőben és elAz igazi alázatosság alapja az igaztékozo'harta isteni örökréqét.
ságnak megfelelő ismeret saját maAz aszketikus irók általában inkább
gunkról: a helyes önismeret.
hajlandók az ember árnyoldalainak
Saját magunk helyes megismerésénél. a magunkról alkotott értékítéletek
hangsúlyozására. Egyesek túlzásukban
mérleqelésénél három szempontot kell
azt mondották. hogy az ember nyomorult féreg. az összes teremtmények kő
figyelembe vennünk: az ember helyét
zött a lcqutolsó, csak meqvetést, utáa lét rendjében, saját egyéniségünk
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latot érdemel. Ez a túlzás végül is a
janzenisták eretnekségébe torkollott. A
téves értékelés oka, hógy az ember
mértckéül Istent vették. A végtelen Isten rnellett a véges ember valóban
semmi. De az ilyen asszemérés hibás:
a létezők rendjének felforgatása. Isten
az embert véges lénynek, nem istennek alkotta. A janzenista felfogás is
éppúgy lázadás a létezők világának
értékrendje ellen. csak ellenkező elő
jellel, mint Nietzscheé. E janzenizmus
és sok aszketikus iró célja mindezzel
az alázatosságra való nevelés volt, az
alázatossághoz azonban nem lehet a
valóság meghamisításával jutni. Az'
ilyen szemlelet. ha öszínte tobbnvire
erkölcsi apátiához vezet: Mit erölköd[ern, ha ember-voltom következtében
úgyis minden jóra képtelen vagyok,
ha Isten teremtő akarata tett ilyenné?!
Ha meg nem őszinte, akkor .Jiazudt
alázathoz" visz. amely mögül a gőg
kandikál ki: lám, milyen tökéletes vagyok, ha ilyen alázatos tudok lenni!
2. Az önismeret tárgya saját egyéniséqünk is: mi a helyünk, mint egyéneknek. az emberek között, milyen fokán állunk az értékeknek. Még pedig
itt azokat az értékeket tekintjük. ame'Iyek szabadakaratunktól függetlenek, a
különbözö tehetségeket, képességeket.
A helyes önismeret ezeknek tárgyilagos megállapítását kivánja. Az .önhitt
ember túlértékeli képességeit; de az
alázatosság sem abban áll. hogy leértékeljűle ezeket. Aquinói Szent Tamás
sze-int ez nem alázatosság, hanem hálátlanság. mert a tehetséq Isten adománya. és nem tagadhatjuk Ie, hogy
Től., valami értékes ajándékot kaptunk. Az alázatosság abban áll, hogy
elismerjük Szent Pál szavai szerint:
amink van, azt Istentől ka ntuk .s
honv ne tula idonitsunk magunknak
olyan képesséqeket. amelyek valóban
nincsenek meg.
Saját egyéni értékünk el nem ismerése szintén lehet őszinte, vagy nem
őszinte. Ez utóbbi az úgynevezett álszerénység. Az illető lekicsinyli önmagát és várja, sőt elvárj? mások élénk
tiltakozását rossz néven venné, ha elhinnék önmagát becsmérlő állításait,

rnert hiszen ő maga sem hiszi el. sőt
éppen a dicséret
kieröszakolásáért
mondja azokat. Az egyéni képességeknek. tehetséqeknek őszinte leértékelese
az Adler óta. sokat emlegetett alacsonyabbrendüség, vagy kisebbértékűséq
érzése. Ez azonban nem erény, hanem
lelki betegség. Akí ebben szenved, az
valóban kevesebbnek tartja magát a
valósáqnál, és alkalmatlannak arra,
amit igazában meg tudna tenni. Nem
másokat akar félrevezetni, hanem saját
magát vezeti félre. Ezt a lelki sérülést
rendesen valami bántalom okozza,
amely fölött az illető nem tudott úrrá
lenni. nem tudta magából kiküszöbölni. A túlságosan szigorú nevelés, a
gyermek egyéniségének elnyomása, önbizalmának lerontása szokta leggyakrabban előidézni, vagy pedig a felnőtt
korban elszenvedett súlyos sérelem.
A kevésértéküséq nyomasztó érzésében szenvedöknél a tudat valóban
őszinte, a tudattalan azonban nem az.
Ezt a nyomasztó érzést azzal kompenzálja, hogy merész álmokat szö, óriási
igényeket emel az élettel szemben, csodálatos sikerekről álmodik, de nem
küzd ezekért, csak várja öket. Szerenesés esetekben a tudatalatti valóban
nagy teljesítményekre sarkalja az ilyen
embereket, legtöbbször azonban ennek
a . lelki elferdülésnek és téves értékelésnek is az az eredménye, mint az
előbb vázolt janzenista álláspontnak:
a tétlen apátia, a küzdelem elől való
meghátrálás. a kötelesség alól való kibúvás. Nem is más ez, mint a [anzenizmusnak a saját egyéni értékelésére
való alkalmazása.
Hogy az alacsonyabbrendüség érzése mennyire távol áll a valódi alázatossáqtól, azt él nagy szentek példája világosan mutatja. Ezek nem térnek ki nagy feladatok vállalása elől.
Sziénai Szent Katalin az alázatos
apáca korának politikai, főképpen
egyházpolitikai életében nagy szerepet
iátszik. Pápákkal és fejedelmekkel sűrű
levelezésben van. XI. Gergelyt ő bírja
rá, hogy Avignonból térjen vissza Rómába, VI. Orbán pápa meg tanácsadójának hivja és ő Vállalja is ezt a
nagy feladatot. Szent Johanna egy or-
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szág sorsának intézését veszi kezébe.
Önmagukban is bíztak, de főképpen
Isten segitségében. Ez a bizalom adta
az erőt Szent Pálnak is, aki bátran
vallotta: Mindent meg tudok tenni Abban, aki nekem erőt ad. Nagy Szent
Teréz és Szalézi Szerit Ferenc a hamis alázatosságnak azt a fajtáját, amelyet a modern lélektan az alacsonyabbrendüség érzésének nevez, nagyon károsnak, veszedelmesnek, a jóban való
előrehaladás legnagyobb akadályának
mondják.

Sem az általános emberi, sem pedig
az egyéni képességek fogyatkozásai
nem lehetnek az önvádnak tárqyaí.
Míndezek tőlünk függetlenek, nem tehetünk
magunknak
szemrehányást,
hogy csak emberek vagyunk és hogy
nem kaptunk több tehetséqat, mín.
amennyink van.
3. Önmagunk meqítélésében szerepelnek végül azok a mozzanatok,
amelyek már szabad
akaratunktól
függnek. Itt már nagy szerepe van az
alázatos beismerésnek és az önvádnak
is. Az alázatosság azonban nem követeli. hogy olyanról is vádoljuk magunkat, amit nem követtünk el. sem pedig
azt. hogy ami jót tettünk. ne merjük
magunknak bevallani, Ez ellenkeznék
az iqazsáqqal, él helyes önismerettel. A
lelkiismeretvizsgálélt naqyon jó eszköze
az alázatossáqnak: találhatunk elég sok
hlJát. a:)úöl vádolhatjuk magunkat.
Dc csa', arról vádoljuk. amit véllóban
szabéldakarattal követtünk cl, Nem helyes lelkiismeretvizsgálat az, amely
nem vesz tudomást él helvc,,',elckedr·
tekről. nem ismeri el a haladást, javulást.
A szabadakarattal elkövetett bűnök
nek töredelmes beismeréséhez. a bün-

bánélthoz és a vezekléshez valóban,
szükség van az alázatosságra. Dávid
király nagy bűnöket követett el, de
tartott is bűnbánatot. Az ő példájára
hivatkozott Szent Ambrus Theodozíus
császárral szemben és a császár alávetette maqát a vezeklésnek.
Ami a janzenizmus az általános emberinek értékelésében és ami az alacsonyabhrendüség érzése az egyén saját értékelésében, ugyanaz az egyén
saját szabadakarati. tehát erkölcsileg
elbírálható 'cselekedeteinek meqítélésében az aggályoskodó, a skrupulózus
lelkiismeret. Ennek forrása rendesen
ugyanaz, mint az alacsonyabbrendüséq
érzésének: beteges lelki elferdülés. Aki
ebben szcnved, olyan bünökröl vádolja
magát amelyeket sohasem követett el.
állandóan remeg. hogy tudtán kívül,
akaratlanul is vétkezik. Amint az első
két tévedés nem vezet jóra, éppen úgy
ennek is mérges a gyümölcse. Az agq:':lyoskod:1s nem erényeket terem. hanem reménytelenséget, csüggedést. A
skrupulózus egyén könnyen oda juthat,
hogy beleveti magát a bünbe, ha véleménye szerint úgyis hiába akarja
magát visszatartani. vaqy pedig a
gyötrő önvádak dől az élvezetekben
keres me nedéket és vigasztalást.
Jézus példája szerint az alázatoxsáq
alapja a helyes önértékelés és az igazság mcqvallása. Midön kijelenti: Isten
fia vaqyok, én és az Atya egy vagyunk. a létezők rendjében elfoglalt
isteni rangját hangsúlyozza. Midön
rncsternck vallja, s nagy csodák műve
lőj ének mutatia magát. eqvéniséqóriek
képesscqetröl tesz tanuságot. Végül
pedig azzal a kérdésével: ki fedd meg
engem a bűnről? .- cselekedeteinek
tökéletes tisztaságát jelenti ki.
Bognár Cecil

LEHETÜNK-E SZENTEK "ROSSZ TERMÉSZETTEL" IS?
A modern lélektan szcreti hangsúlyozni pszihikai dcterrnínáltsáqunkat: ez
nem egy lélekben azt a nvuqtalanitó
kérdést kelti, vajjon meqszcntelödésünk is nem a végeredményben tölünk független lélektaní adottságokon
múlík-e?
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Vannak nem éppen szerenesés lélektani adottsáqú emberek, akikben keves a természetes hajlandóság az erkölcsös élet iránt; van, aki egyik emberi gyengeségből a másikba bukdácsolva rója le egész életét: van, aki
mindvégig száraz racionalista marad

és sohasem fogja igazán megizlelni a
misztérium édesséqét: van, aki infantilis természetű és a vallásban is elsősorban támaszt és biztonságot keres;
van, aki önbüntetö ösztönből gyakorolja az aszkézist; és hány ember képtelen világos értékalkotásra vagy akarati elhatározásra! Ezek valóban hátrányban volnának a rneqszentelödés
szempontjából?
Régebben a szentek életrajzírói bizonyos naiv tetszelgéssel irták le hő
seik kitünő természetét. "Szentünk már
kora gyermekkorától kezdve az erény
felé hajlott... Kortársaival ellentétben
különös hajlandóságot mutatott mindenféle erénygyakorlat iránt ... " vagy:
"Semmi gyermekes nem volt benne,
szórakozásaihan is az erényt kereste
és a jámborság, amely másokban a
kcqyelem kécöi qvümölcse. nála már
a;,kor jelentkezett, amikor eszével jóformán nem is udott élni. " stb., stb.
A mult századbeli jámbor könyvek
szerzöí a legtöbbször úgy írnak a
szentséqröl, mintha az az ember természetében előre meglévő adottság
lenne. De vajjon az ember mcqszcntelödése függhet-e attól a véletlentől,
hogy jó vagy rossz képesséqekkel szület.k, vagy lelki élete szerenesés vagy
szcrencsétlcn körülmények közt fejlő
dik-c?
Míndcnekelött szögezzük le, hogy a
nem azonos az erkölcsi
tökéletesség meqvalósításával. A megszentelödés természefeletti jelenség. isteni aktus, amelyhez azonban az ember beleegyezése szükséqes. Nos. természetfeletti szempontból a lélektani
adottságok mit sem számítanak. Az,
hcgy az ember meghaljon saját maga
.oz""I"?r<1 és maradéktalanul belecqyezz'."; Isten akar atába. éppen olyan nehéz erényre' hajló, szerenesés természet.
mint hibás pszichikai alkat esekben.
Ebben a küzdelemben körülbelül minden ember egyforma esélyekkel indul.
lIa előnyről egyáltalán szó lehet. azt
még leginkább a pszichikailag kevéc.bbé szerencsések oldalán találjuk.
mert azok legalább nem dicsekedhetnek saját tökéletesséqükkel. De azért
őket
se tekintsük kiváltsáqosaknak,
mcqszcntelődés

mert lelki javakban bármennyire sze-gény is valaki, nehezen ismeri el saját nyomorúságát, és ha elismeri, ebben is sok a burkolt öntetszelgés vagy
gőg. A szerenesés pszichikai adottságokkaI bírók mindig hajlamosak, hogy
lelki qazdaqsáqukban qyönyörködjenek, a lelkileg szegények pedig arra,
hogy lázadjanak vagy tetszelegve mutassák nyomorúságukat. Mindkét fajta
embernek meg kell halnia önmaga számára és ez a halál míndenkínek egyaránt kínos és fájdalmas. mert ahhoz a
feltételhez van kötve, hOiJY végleg lemondjunk gőgünkről és önszeretetünkröl.
Ezért tulajdonképpen nem is lehet
megmondani. hogy a meqszentelödéshez
melvík fajta embernek van több lélektani ké oesséqe. hiszen itt nem pszichikai. ha~em természetfeletti jelenségről
van szó. Helyesen
irja Van der
Meersch: "Merjük kimondani, hoqy ebben a züllött emberben. ebben a házassáqtöröben, ebben a homoszexuálisban
ís megtalálható egy szent anyaga. mégha túl késő is lenne ahhoz. hogy más
legyen belőle, mint züllött. házasságtörő vagy homoszexuális.
Mindnvájan
eljuthatunk a ':3entséghez. méqha a kiindulási pont az erkölcsi züllés legalsó
foka lenne is."
Ez igaz; de amit általában szcntséqnek hívunk, nincs-e olyan feltételekhez
'kötve. mclyek bizonyos emberekből hiányoznak? A meqszcntelödésnek arnzi.
chikai alkattól való Iüqqctlenséqét túlságosan hangsúlyoznunk nem helyes.
mcrt könnyen eljutunk a psziché és a
lélek rnestcrscqcs szétvalasztásához. Ez
a dualizmus ppek] hiba lenne. mert a
lélek a pszichóto! elválaszthatatlan.
Igen. ahhoz. hoqv a mcqszentelödés
az időben is bckövctkczzr-k. szükséq
van bizonyos lélektani adottságokra. Az
elmebajos péld,;,,] psz ichikailaq nincs
abban a helyzetben. hogy lemondjon II
bűnről és bclccqvczzck a keqyelembe.
márpedig ez a spirituális élet elenqedhetetlen feltétele J\.hcgy biológiai sikon
az ídcqrcndszer bizonyosfokú épsége
nélkül nem juthatunk el a teljes öntudathoz. úgy lelki síkon is a psziché bizonyosfokú egészsége kell ahhoz. hogy
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ráeszméljünk a bűn és a megváltó Szekettős misztériumára. A minimális
pszichikai épség ismertető jegyeit bajo"
pontosan meghatározni. annyit azonban
mindenesetré leszögezhetünk, hogy van
egy határ, amelyen innen az embernek
nem is lehetnek spirituális problémái.
A
meqszentelödés természetfölötti
esemény, szintere azonban mégis csak
az emberi psziché. Amikor valaki lelkébe befogadja vagy pedig visszautasítja a kegyelmet, talán éppen nagy
szerelmet él át, vagy a 'szorongás állapotában van, esetleg éppen sikertelenség érte, A melankólikus depreszsziója vagy a szenvedélyes ember
nagylelkű gesztusa egyaránt az Istennek hozott áldozat jellegét öltheti fel.
A kegyelmi élet a pszichikai élet belsejében játszódik le, ezért a neurotikus indokolás lehetősége még nem
zárja ki azt, hogy spirituális motivumok is közrejátszottak, Ugyanaz a
megérés éppenúgy indokolható az infantilis
ember
bíztonsáqkeresésével.
mint a kegyelembe való hiteles beleegyezéssel.
rétet

De még másra is fel kell hivnunk a
figyelmet. A lélek legmagasabbc csúcsán kivirágzó új élet arra törekszik,
hogy hatalmába keritse az egész szernélyiséqet. A Lélek arra ihleti a megszentelödött embert, hogy másképpen
érezzen. itéljen és szeressen. mint addig
tette. Ezért kéri Szent Pál a meqtérteket, hogy ezentúl úgy viselkedjenek,
.ahoqyan szentekhez illik. Ahhoz, hogy
"a lélek qyümölcse", melyröl az apostol beszél, valóban megérhessen, normális pszichére van szükséq. A kegyelemmel nyert lelki szabadság, mely a szabadakaratban jut kifejezésre, igyekszik
érvényre juttatni a Lélek sugallta lelki
mozzanaokat és e!fojtani azokat, amelyek a Lélek ellen törnek. Nos, kétségtelenül vannak bizonyos pszichikai tulajdonságok, amelyek ezt megkönnyítik
és ezzel lehetövé teszik az irgalmasság
konkrét gyakorlását. E tulajdonságok
azonban nem azonosak sem az erénynyel. sem a tökéletességgel. csak elösegitik, hogy ezek a pszichében gyökeret
hajtsanak.
Ha e tulajdonságok hiányoznak, a
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Lélek sugallataihoz való hűség esetleg
csak folytonos harcban és vesztett csatákban nyilatkozik meg. A meqszentelödés lényege ugyan ilyenkor is megvan
a lélekben, de nem vésődik be. vagy
legalább is gyakorlatilag nem fog erényekben megnyilvánulni. és az erények,
melyeket ilyen ember gyakorol, az embertársak szempontjából nem sok haszonnal járnak. Egyébként még a leqszerencsétlenebb adottsáqok esetéri is
ritka, hogy a megszentelődés semmi
nyomot ne hagyjon a pszichében. A
külsőleg sokszor nyomorúságos és döcögős lelki életből sem fognak hiányozni a szerétet bizonyos nagylelkü gc~z
tusai. A vámosok talán megelőznek
minket Isten országában, de nundenesetre lelepleznek számunkra valamit
Krísztus szeretetének kimondhatatlan
titkából. Gondoljunk a Hatalom és Dicsöség iszákos papjára. akiből végül
mártir lesz. És vajjon ki nem ismerne
olyan neurotíkusokat, akik -psztchéjük
sötét éjszaka-jában egy vértanu hűségé
vel fogják Isten kezét, melynek meleg
szoritását nem is képesek érezni? Ezek
erénye Isten szemében semmivel sem
kevésbbé ragyogó. mint Páli Szent Vincéé vagy
más szerenesés természetű
szenté.
A szentség szempontjából tehát csak
a kegyelemhez való hüség szárnit, de
pszichikai szempontból beszélhetünk kétféle szentről. Vannak .mehéztermészetű", vagyis nem szerenesés pszichéj ü
szentek, amilyenek a szoronqók, az agresszivek.az érzékiek, míndazok, akik
a determináltság sz ínte elviselhetetlen
sulyát viselik. Vannak, akik sohasem
bűvöltek madarat. sohasem simogattak
farkast, olyanok, akik elestek és újra
csak bukdácsolnak, akik életük végéig
sírnak, mert újra és újra elkövetik rút
bűnüket. Ide tarozik azoknak népes csoportja is; akiknek szentsége nem ragyog
át pszichéjükön és nem válik nyilvánvalóvá a földön, csa" az utolsó napon,
Ezek a névtelen szentek. A másik oldalon ott látjuk a szerenesés alkatú szenteket, az erőseket. tisztákat és szelideket, akiket az oltáron tisztelünk; ők az
elismert szcntek, akik tündöklő, fény-

csóvát hagynak maguk után a történelem egén.
De azért testvérek ők mind. Nagy
Szent Teréz és Loyolai Szent Ignác remek kiegyensúlyozottságukkal közelebb
állnak a Hatalom és Dicsőség iszákos
papjához. mint egy esetleg duzzadöan
egészséges pszichéjű nyárspolgári keresztény. ki soha sem rendült meg hitében és sohasem dadogott kétségbeesve
Isten felé. A szent, kinek pszichéjét démosok lakják és a szent, aki angyalokkal társalog. végeredményben ugyanazt élték át: Istenről és önmagukról
ugyanazt mondják nekünk. Ugyanegy
víláqból valók: abból, ahol csak egyetlen szomorúságot ismernek: azt, hogy
az ember annyira méltatlan az Istenre.
és egyetlen örömet, azt. hogy Isten szeret minket és mi az ő szerétetét szerétettel viszonozhatjuk. A szentek két
kategóriája csak a mi szemünkben különbözík, Isten elött mind egyformák ők.
Kijelenthetjük tehát, hogy semmi
szükséq pszichoterápiára és pszichoanalízísre, minthogy örök hivatásunk
szempontjából a jellemnek és a lélektani helyzetnek úgy sincs jelentősége?
Semmiképpen sem. Mert ha a meg szentelödés spirituális titka végeredményben
a kegyelemtől függ. még sem állíthatjuk, hogy egészséges pszichére nincs
szükséq.• amely alkalmas arra, hogy a

Lélek engedelmes eszköze legyen. A
keresztényt nemcsak humanizmusa készteti arra, hogya modern pszichoterápia eszközeivel éljen. hanem hite is,
mert a meqszentelödés nem csupán eszkatologikus titok, amely nyilvánvalóvá
lesz az uolsó napon, hanem a Lélek
jelenléte is a történelemben és a Lélek
arra törekszik. hogy az embert saját
képére alakitsa át. Ahhoz azonban,
hogy aLélek gyümölcsei már ma, itt
a földön meqérhessenek, elő kell készítenünk a talajt.
Hány szorongó lélek él közöttünk.
akinek csak egy kis lelki egyensúlyra
és pszichikai kibontakozásra volna szükséqe, hogy az eqyszerü emberi örömökben megérezze lsten szerétetét és a keresztény erényeket valóban gyakorolni
tudja. Ha talán meg is adatott nekik,
hogy pszichéjük éjszakájában és a lázadás viharában igent rebegjenek a
megváltó Szerétet felé, mégis kötelességünk meqszabadítani őket terhüktől.
nehogy a Krisztus vérével megváltott
és a Husvét fényével beragyogott világot pokolnak lássák.
A szeretet törvénye szerint járunk el.
amikor lehetövé tesszük
számukra,
hogy szerencsétlen pszichéjükön belül
is megpillantsák a Feltámadás hajnalát
és leqalább részben meqtapasztalják, mi
d.

reményséq.

Louis Beirnsert

A VIRUSOKRÓl
Középkorí magyarázat szerint a fertözö betegségeket széthullott égitestek
földre szállö pora okozna. Athanazius
Kireher olasz jezsuita vetette fel elő
ször azt a gondolatot I 656-ban, hogy
a betegségeket "apró élő férgek" terjesztik. Felfogását a "contagium
animatum" (élő fertőző) elméletet azzal támasztotta alá. hogy saját kész itésű, egysze~ mikroszkópján keresztül a pestises betegek vérében
"férgeket" látott. Nagyon valósz inű.
hogy a derék kutató férgei vörös vérsejtek voltak. Sem Kireher. sem Antoni van Leeuwenhoek 1676-ban tett
hasonló jellegű megfigyelése nem kel-

tett korában komoly érdeklödést. Csak
mintegy kétszáz esztendő mulva, 1849ben fedezte fel Pollender a lépfene
baktérturnát. majd 1878-ban Koch számos baktériumot írt el és oltott állatokba.
A XIX.. század veqen, illetőleg a
XX. század elején a bakteriológia
roppant haladást tett. de a legnagyobb
erőfeszítések mellett sem sikerült néhány betegség "baktériumát" felfedezni. Himlő. sárgaláz. gyermekbénulás.
epidémiás influenza és szamos igen elterjedt betegség esetében kénytelenek
voltak a kutatők feltenni. hogy ezek
kórokozót olyan aprók, hogy mikro-
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szköppal nem láthatók, és hogy a baktériumok elkülönítésére használt különleges agyag-, illetőleg porcellán-szűrök
likacsain keresztülhaladnak.
Ivanovszky orosz botanikus 1892ben közölte megfigyelését, mely szerint
a dohány-mozaík-beteqséqét okozó baktérium az aqyaqoszlopszürön keresztülmegy ugyan, de fertőzőképes marad.
Pár esztendővel később, 1898-ban.
Loeffler és Frosch a száj- és körömfájás kórokozójáról ugyanezt állapította meg. Sein Ivanovszky, sem a
másik két kutató nem gondolt arra,
hogy századunk egyik Ieqíz.qalmasabb
biológiai kérdésének, a víruskutatásnak alapjait rakták le akkor, mídön
azon Iáradoztak, hogy az apró baktériumnak hitt kórokozót elkülönitsék.
Ma már tudjuk, hogy kísérleteik azért
nem járhattak sikerrel, mivel a keresett virusok a bakteriológia szokásos
módszereível nem kutathatók.

A Xx. század technikai haladása
lehetövé tette, hogy olyan szüröket
készítsenek, melyek csatornázása lényegesen finomabb az addig használtaknál. Az ilyen úgynevezett qradokoll szűrők pórusnagyságát igen egyszerű fizikai összefüggéssel lehet megállapítani, ha ismerjük a szűrölernez
vastagságát. az átszűrendő tiszta, desztillált víz rnennvíséqét, továbbá azt
az idöt, mely. ahhoz szükséqes, hogy
adott vízmennyiséq meghatározott szű
röfelületen
áthaladion.
Természetes
ugyanis, hogy különbözö csatornázású
szürök esetén ugyanazt a vízrnennyíséqet más és más idő alatt lehet átszúrni.
A fenti ismeretek birtokában sikerült olyan pórusnagyságú szűröket készitenl. melveken a viru sok nem mentek keresztül. Sőt e mödszer segitségével - bár sok elvi hibával járt sikerült megállapítani a virusok méreteít is. A tudományos közvélemény
meqlenetés-el vette tudomásul, hoqy a
víf11SOK között akadnak olyan nagyok,
meIyekmeqköz p l i t i k a baktéríurnok
méretr-it. unyanakkor azonban találhatók akl<orák is. melyek alig valamível
nagyobhak, mínt a Fehérje-molekulák.
Ez utóbbi tény - mínt arra még visz-
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sza fogunk térní - azért .keltett megdöbbenést, rnivel itt már olyan méretekről van szö, melyeken belül aligha
lehet az eddig ismert élőlényekhez hasonló szerkezetet elképzelni. A kutatokra még néhány meglepetés várt.
ÉSpedig az; hogy a szüréssel tisztított
virusok semmiféle szokásos baktériumtáptalajon nem voltak tenyészthetök,
továbbá, hogy bármilyen mennyiségű
virust használtak is a kisérletekhez.
nem sikerült kimutatni, hogy a virusok Iélekeznének, holott ez eddig minden élőlénven egyértelműenés könnyen
rneqállapitható volt.
Ezen a ponton kezdett a víruskutatás a jelen század biológiai érdeklődé
sének homlokterébe kerülni. Egyre
többen és többen foglalkoztak a kérdéssel, s az utóbbi húsz esztendő megállap'tásai révén azzal dicsekedhet a
biológia, hogy számos kérdést tisztázott már, ha nem is jutott el a probléma teljes meqoldásához.
Igen nagy lépést jelentett a virusok
alakjának és nagyságának pontos meghatározása. Takahashi tisztított '"virusokat hajszálcsövön préselt keresztül.
Feltevése az volt. hoqy amennyiben a
virusok pálcíkaalakúak, a kis átmérőjű csövön csak úgy tudnak keresztül haladni. ha a cső hosszirányába
párhuzamosan rendeződnek. Ez viszont rendezett kristályhoz hasonló
szerkezetet jelent. tehát az áramló pálcikaalakú virusoknak kettősen kell a
fényt törnlök. Takahashi sikeres kisérletét alátámasztották az elektronmíkroszköpos elektronsugarakra vácuumhan máqneses mezök, .máqneses
lencsék" hatnak fényképfelvételek,
melveken jól látszanak a pálcikaalakú
viru <ok.
Sikerült a virusok tenyésztését is
megoldani. Kiderült ugyanis. hogy kizárólag élő seithen szaporodnak. Számos állati betegséget okozó vírust
tudnak' tenvévztenl vér szérumban mesterséne-en élethen tartott madárveséken.. Ha a vesedarabkát meqfaqvasztották s az igy elölt sejteket oltották
he vlrnseal, a vírnsok nem szapórodtak. Mem'il1apitották ezenkivül fertő
zési médjukat. ellenállöképesséqüket, és

szamos más tulajdonságukat. Kiderült,
hogy eqyes virusok több hónapon keresztül tarthatók alkoholban, anélkül.
hogyelpusztulnának. Azt is megmérték, hogy ultraibolya sugarakkal szembeni ellenállásuk mintegy kétszázszor
meghaladja a baktériumokét.
A pontosabb vizsgálatokat nagyon
gátolta az a körülmény, hogy elkülönítésűkre és tisztitásukra nem sikerült
a szűrésnél jobb módszert találni.
Winson és Stanley arra gondolt, vajjon a virusok nem egynemű anyagok-e, tehát a bakteriológiai médszerek nem cserélhetők-e fel kémiai metodikával? A két kutatö elgondolása
az egész tudományos világ roppant
meglepetésére helyesnek bizonyult. Ma
már a virusokat hem szűrik, hanem
oldatukból kémiai rnödszerekkel kicsapják. tisztítják. sőt megfelelő módszerekkel kíkrístálvosltják. Az első
kristályos virust 1935-ben Stanley állította elő.
Ez az óriási elméleti és gyakorlati
jelentőségű tény a művelt nagyközönség figyeimét is felkeltette. Megmagyarázhatatlan ellentmondásnak tartották. hogy egységes fehérjéből álló, sejtes szerkezet nélküli anyag szaporodjék; egyesek pedig kitörő lelkesedéssel
fogadták az eredményeket. mert nézetük szerínt a viruskutatás nem kisebb
dolgot igazolt, mint az élettelen krístályok élővé válásának lehetőségét.
..Már csak a fehérjék szervetlenből
való keletkezését kell igazolni, hogy
megfejtést nyerjen az élet titka." Ilyen
és hasonló, elnagyolt
feltevéseken
nyugvó, csekély alappal biró kijelentések hangzottak el.
A szakemberek természetesen tartózkodtak efféle megnyilatkozásoktóI.
Többen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az emberi fogalmak túlságosan merevek és szűkek a valóság jelölésére a jelen esetben. Nézetük szerint .a virus nem élő, nem élettelen,
sőt még csak nem is átmeneti lény,
Kenneth M. Smith, a cambridgei víruskutató intézet igazgatója például
igy ír; "Olyan kérdés ez, rnelyre nem
tudunk kielégítő választ adni, mivel
semmiféle pontos definíciót. semmiféle

tiszta kritériumot nem ismerünk, mely
az életre vonatkozik."
A szkeptíkus vélemények túlnyomó
többsége ellenére kialakult a kutatök
között két vélemény, melyek egymással némileg szembenállnak
ugyan,
mégis megkísérlik az ellentmondások
feloldását.
Laidlaw véleménye szerint a virus
a legszélsőségesebben specializálódott
élősködő volna. Az élő sejtről alkotott
mai felfogásunk szerint a sejtmag rendelkezik azzal a tulajdonsáqqal, hogy
a sejtplazmát létre hozza. A sejtplazma a mag számára az eqzlsztencíához
szükséqes környezetet biztosítja. (Természetesen a mag-plazma viszony lényegesen komplikáltabb, de ez a kérdés megvilágítása szempontjából nem
fontos.) A virus olyan parazita volna,
mely a sejtplazma-képzés képesséqét
elveszttette. Illetve minden életképességét elveszítette, csak szaporodni tud,
ha megfelelő élő sejtbe kerülve a szükséges sejtplazma rendelkezésére áll.
Laídlaw elméletét magyarázza, mikor
kijelenti. hogyavirusnak elsősorban
a gazdasejt enzimáira van szüksége
(az enzimák olyan anyagok, melyek
puszta jelenlétükkel' lehetövé teszik bizonyos biokémiai folyamatok lejátszódását}, ezeket mintegy elvonja. ami a
gazdasejt részére súlyos károsodást
jelent.
Laidlaw elméletét két ponton szokták támadni. Szeríntük ugyanis a legkisebb virus volna a legerősebben specializált. Ebből az következnék, hogy
a legkisebb virus okozza a legnagyobb
kárt. amit viszont ezideig nem sikerült
igazolni. A másik ellenvetés öröklés-tani jellegű. A viru s tudniillik mínden
sajátságát átörökíti, jóllehet egységes
fehérje. Ebből az következnék, hogy
a fehérjék kémiai elemzése révén az
átöröklés kérdései megoldhatók. Ezzel
kapcsolatban Laidlaw kijelentette: ..A
kérdés eldöntése a jövő feladaa" .
A kutatók nagyobb csoportja nem
teszi magáévá a fentiekben vázlatosan
közlt elméletet. hanem más úton keresik a megoldást. Nézetük szerint a virus tulajdonképpen nem szaporodik,
hanem mintegy ingerli a sejtet, amely
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ez inger hatására a vírussal megegyező
fehérjét termeli. Stanley a VIrUS szaporodását túlhűtött vízbe dobott jégdarabka "szaporodásához" , helyesebben növekedéséhez hasonlítja. Az elmélet alapján érthetövé válik, hogy a
virus miért nem lélekzik, miért nem
..szaporodik", csak élő sejtben, miért
nincs sejtes szerkezete stb. Egyszerűen
azért, mivel nem élő lény, hanem a
gazda produktuma, hasonlóan a jég.kristálvhoz, mely a folyadékból válik
ki. Támogatják az elméletet szerologial vizsqálatok, melyek révén sikerült
megállapítani, hogy a vírus fehérjék a
gazdasejt fehérjélvel nem rokonok.
Stanley elmélete ellen fel szokás
hozni, hogy nem magyarázza a virus
, fehérjék keletkezését, nem helyezi el
ezeket a fehérjéket az élők sorában', te-

hát utat nyit az ösnemzödés gondolatának. Smith ezzel kapcsolatban igy ir:
..Bár a virusok egységes kémiai anyagnak bizonyultak, ez nem jogosit fej
bennünket arra, hogy az ösnernzödés
gondolatát felújítsuk, Pasteur szellemét megzavarjuk. Ezideig semmiféle
bizonyíték nincs a kezünkben a virusok spontán képződésére vonatkozóan." Ezzel szemben felvetik ellenoldairól a kérdést, vajjon hogy lehet
magyarázni ezzel az elmélettel, hogy
a virusébetegségek egymástól elszigetelt helyeken hirtelen nagy tömegben
lépnek fel. E jelenség magyarázatát
abban keresik, hogyavirusokat terjesztő rovarok éghajlati viszonyoktól
függően, illetőleg ismeretlen okokból
hirtelen
elszaporodnak
(gondoljunk
például a sáskajárásra ).

Sz. M.

ANGLlKAN IZMUS ÉS KATOLICIZMUS
Az angol sziget katolikusai centenáriumot ünnepelnek: az angol katolicizmus renaissance-át. Szeprember 25-töl
október lO-ig bensőséges hangulatú ünnepségeket tartottak és tartanak, viszsza emlékezve arra, hogy IX. Pius pápa
éppen száz évvel ezelőt, 1850 szeptember l2-én kelt bullájában ismét rendes
hierarchiát szervezhetett Angliában és
Walesben. Három keserű és gyötrelmes évszázadot szenvedtek át az angol katolikusok a brit szigeteken s
csak e három század multán nyilt meg
ismét a tér az angliai katoli cizmus
számára. A százados évforduló ünnepségeire bejelentették magukat Gerlier,
Preysing és Frings bíborosok és más
egyházfejedelmek, hogy a maguk részéről is osztozzanak az angol katolikusok örömében. Az ünnepségek befejeztével Anglia katolikus püspökei
római zarándoklatra készülnek.
Az Egyház történeti útjának kevés
érdekesebb fejezete van, mint az angol katolicizmus négyszáz évének története. Még ma is tele van kérdőjelek
kel ez a mult, s még ma sem tárható
fel a történelem eszközeivel és magyarázataival az a bonyolult kérdésszöve-
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vény, hogy milyen okok, milyen társadalmi, lelki és politikai mozgalmak
idézték elő az angol hitszakadást. Vajjon VIII. Henrik botrányos válópere
megmagyarázhatja-e a Rómával történt szakítást? Aligha. Bármilyen féktelenek voltak is ennek az angol
renaissance uralkodónak szenvedélyeí.
ezek még nem lettek volna elég erősek
évszázados vallási kötelékek szétszaqqatására. Elfordult-e a katolikus hittől az a VIII. Henrik, aki válása előtt
12 évvel még a defensor fidei címet
kapta a pápától. Luther tételeinek
meqcáfolásáért, Kétségtelen, hogy a
teológiailag művelt uralkodó hitt a katolikus dogmákban, de király öntudata
és hatalmi ösztöne mégis lázongott a
pápa szellemi fősége ellen, akárcsak
népének ébredező nemzeti érzése. Néha
a hálöszobák titkai n törnek át olyan
vágyak és törekvések, amelyeknek értelmét csak századok multán lehet
megmagyarázni. Talán akkor is csak
a post hoc, ergo propter hoc hamis
okoskodásával. Az angol hitszakadásnak és a parlament által kihirdetett
anglikán államvallásnak benső célja és
értelme - ilyen utólagos maqyarázat-

tal élve - csakis az egységes nemzeti
és lelki hatalom kiformálása lehetett.
Ám épp ez az utóbbi nem sikerült. Az
angol nemzeti állam kialakult. de az
angol nép közös hitét a legvéresebb
eszközökkel sem sikerült egységes. új
hitrendszerbe kovácsolni. A katolícízmusból nem sikerült nemzeti vallást
alakítani. az állam vallása pedig nem
hódíthatta meg a lelkek összeséqét.
Pedig mindez olyan korszakban történt. amikor az angol nemzet elindult
a világhatalom felé és a római katolikus 'egyháznál mérhetetlenül nagyobb
gazdasági és hatalmi eszközökkel rendelkezett. VIII. Henrik mégis hiába végeztetett ki főnemeseket. nemes embereket. bíborosokat. püspököket. apátokat és papokat: a vérpad sem olthatta
ki a katolikusok lángoló hitét. Hiába
osztott ki kegyencei közott 1500 kolestort a hozzájuk tartozó földekkel.
hiába sujtotta a köziqazqatás, és az
adóztatás leqkülönfélébb eszközeivel
az angol katolikusokat; hiába lobogtak a máglyák lángjai: alattuk égő parázsktént továbbra is ott izzott a katolikusok hite. De ugyanilyen reménytelen kisérletek maradtak Henrik után
száz évvel Laud anglikán püspöknek
azok az erőszakoskodásai is. amelyekkel az angol állam egyház védelmében
akarta elnyomni a szabad protestantizmus szellemét s kiirtani a presbiteríanusokat, a puritánokat. Az államegyház egységesítő törekvései nem
akadályozhatták meg. hogy az angol
vallási élet szét ne szivárogjon kis közösséqek és szekták megszámlálhatatlan
csatornáiba.
Az angol ál1amegyháznak a lelkek
felett való uralma magában a sziqetországban sem
vált
maradandóvá.
Míndez iqazolódik, ha néhány pillantást vetünk a "Keresztény Évkönyv"
(S. C. M. Press) adataiba. Ezek szerint Anglia és Wales 14 éven felüli
lakosainak száma 32.265.878. Ebből a
kereken 32 míllíóböl azonban mindősz
sze 6.675.878 tartozik valamely egyházi szervezet keretébe. A 14 éven felüil összlakosságnak mindössze tízeneqyedrésze, tehát mintegy 2.930.000
ember vallja magát az angol állameqy-

ház hivének. de közülük is csak rninden tizenkettedik járul a husvéti szeritséqekhez, amint azt Hughes írja a
Tablet 1950 március 25-i számában.
Az anglikán egyház tehát a gyermekkel
együtt
sem
igen
számlálhat
3,700.000-nél több hívet Angliában és
Walesben s még ez a párrnillíös, alig
tizedrészében hitéletet élő sereg is egymással ellentétes irányzatok között
oszlik meg. Az egymással szemben álló
teológiai irányzatok több pártra szakítják magát az állameqyházat, s a
pártok kölcsönösen megtagadják egymástól az anglikán egyházhoz való
tartozandösáqot.
Közülük
a
High
Church (a magas egyházi párt) hit.
tételeiben és szertartásaiban a leqközelebb áll a katolicizmushoz; a Low
Church vagy Evangelical party (alsó
egyházi. evangéliumi párt) a kül- és
belmtsszíöt hangsúlyozza s belőle vált
ki az Evangéliumi Szövetséq: végül a
Broad Church party. a latitudináriusok. a doqrnalaz ító, szabadelvű irányzat képviselői.
Ezt az irányzatokra bomlott egyházat 43 megyéspüspök igazgatja. 60 más
piispök és 15.000 lelkész segitségével,
akiknek utánpótlása az anglikán püspöki kar egyik legnagyobb gondja. A
századfordulón még 23.000 anglikán
lelkészt számláltak. tehát fél évszázad
alatt mintegy harmadával csökkent a
számuk. A második genfi katolikus
nemzetközi héten N. F. Sheed rámutatott arra. hogyezidőszerint 4000
anglikán lelkészi állás betöltetlen és
semmi kilátás sincs arra. hogy valaha
is be fogják tudni tölteni. A kispapok
létszáma is csökkenőben van. Számuk
az utóbbi 30 év alatt 10.000-rel fogyott. Ezzel a jelenséggel párhuzamos
a gyakorló hivők számának visszaesése is. 1940 óta számuk 400.000-rel
fogyatkozott meg. tehát évente 10.000
gyakorló hivő morzsolódik le az anglikán államegyház testéről. •.Ezek a
száz és százezrek írja Huqhes a
Tabletben. akiket az államegyház
elvesz it, nem jelentenek nyereséget a
többi egyházak számára. csak azt a
nagy hadsereget erősítik. amelynek
semmiféle egyházra és semmiféle val-

565

lásra nincs többé Igénye." Most rnutatkozík meg --- teszi hozzá - a XVl.
századbeli reformátoroknak az a vezérelve, hogy kinek-kinek a magánvéleménye az egyetlen hitbeli Iösza-

bály.
Erre a szellemtörténeti következményre elsősorban éppen az anglikán
körök mutatnak rá. Igy mindenekelőtt
a neves anglikán püspök, Gurbett Cyrill yorki érc ek, aki nemrégiben nagy
feltűnést keltő könyvet jelentetett meg
"EgyháZ és állam Angliában" eimmel.
A magasrangú egyházfejedelem azonban nem csupán az egyoldalú protestáns individualizmus kérdését vizsgálja, hanem belemártja ujját az anglikán
egyház legfájóbb sebébe is: az egyháznak az államtól való függőségi viszonyába. "Az egyház mondja -a" Szentírás szerint elevenen élő szellemi közösséq minden külső kényszer
nélkül", a Churh of England azonban
"olyan eqvház, amelynek
lcqföbb
pásztorait a miniszterelnök nevezi ki,
aki maga nem is szükségképpen tagja
ennek az eg y háznak. Az istentiszteleti
rendet nem szabad semmivel sem gazdagitani s nem szabad rajta semmiféle
változtatást sem Végrehajtani
egy
olyan gyülekezet engedélye nélkül.
amelynek taqjai esetleg nem is keresztények. A kc-ona engedélye nélkül ez
az egyház ncru irhat elő irányelveket,
amelyeknek jobb egyházkormányzat
meqvalósitása volna a céljuk. Az
egyes tantételekre vagy istentiszteleti
szabályokra vonatkozó nézeteltérések
esetéri pedig világi törvényszék döntése az irányadó." (314. old.)
Jellemző példákat sorol fel az érsek
ebben a könyvében arra nézve, hogy
mílyen visszás helyzetbe került az állammal összenőtt ang 1,U m egyház.
Talán elég, ha példaképpen csak a
Gorham-esetet ragadjuk
ki, amely
száz évvel ezelőtt igen nagy feltűnést
keltett. Gorham a keresztség szentségére vonatkozólag olyan elveket vallott, amelyeket az anglikán püspökök
eretnek tanoknak tartottak, viszont
Víktoria királyné a titkos tanáccsal
(a titkos tanács lord-elnöke a miniszterelnök.
tagjai a külülgyminiszter,
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belügyminiszter stb.)
végső
fokon
Gorham javára döntött. Garbett érsek
küzd ugyan egyházának szabadsáqáért,
azonban az anglikán gondolkodástól
mégsem tud szabadulni. Azt követeli,
hogy egyházának is szava legyen a
püspökök kínevezésénél. hogy szabadságában legyen istentiszteleti változtatásokat végrehajtani anélkül, hogy ehhez parlamenti vitára legyen szükséq,
végül pedig azt kivánja, hogya titkos
tanács helyére állítsanak új egyházjogi
testületet és legtőbb feIlebviteli bíróságot. Szeretné függetleniteni egyháZát,
de a király egyházföségét mégis meg
akarja őrizni, tehát éppen azt óhajtja
meghagyni, amit "Upas treei-nek. az
anglikán egyház elátkozott fájának
neveznek.
Ezzel szemben az angol katolicizmus, amely a XVIII. század végén
alig százezer hívör tartott nyilván,
1850-ben olyan váratlan viráqzásba
borult, amely méltán meglephette a
viktoriánus korszak természettudományos elvekre támaszkodó racionalistáit.
Valóban, még csak remélni sem Iehetett, hogy az alig százezer fönyí elnyomott katolicizmus éppen abban a
korszakban terebélyesedjék ki, amikor
a polgári Anglia a béke, a fokozódó
jólét és a technikai civilizáció, felé halad és csaknem vallásos hévvel hisz a
technika mindent meg váltó erejében.
E korszak Angliája úgy vélte, hogy
Lyell geológiája és Darwin elmélete
az értelem számára tulhaladotta tették
a bibllát. Spencer pedig a társadalom
és az erkölcs fejlődését is az anyag
általános evolúciójára vezette vissza.
A katolicizmus jelentéktelen képzödménynek tűnt fel ebben a légkörben.
A Gondviselés útjai azonban kiszámíthatatlanok. Angliában már ismeretlen volt a háromszáz évvel azelőtti
antiklerikalizmus, amely ott is a hitszakadás egyik motívuma volt s a 1I:atolikusellenességet lassacskán már csupán ősi törvények holt betűi őrizték.
Ezzel szemben a kontinensen a francia
forradalom nyomán hol itt, holott lángoltak fel a katolikusellenesség tüzei.
És jöttek Angliába, Francia- és más
crszáqbclt nicnekültek. akik ott felépí-

tették a maguk szentélyeit. "Jöttek ezrével - írja Griffin bíboros szentháromságvasárnapi körIevelében - szent
Patrick fiai (az írek). akiket az éhínség üldözött ki hazájukból s jött az
Oxford-mozqalom (a régi. I 833-ban
megindult mozgalomra céloz a bíboros] •
amely az államegyházból sok megtérőt
hozott. akik mint az egyre fejlődőben
lévő katolikus egyházközségek szikrázó
szellemei ragyogó és messze sugárzó
fényt kölcsönöztek az egyháznak."
A katolíkus hit gyakorlását büntető
Testact (ez a törvény 1672-től 1828-ig
volt érvényben) kárhozatosnak és bálványimádónak mondotta ki a katolikus
hitet s e törvény ellen a legkiválóbb
katolikus és protestáns szellemek vállvetve küzdöttek. Gratten Henrik. a
lángoló ajkú protestáns ír követ és
O'Connel, a lángeszü katolikus ír politikus.' Lloyd anglikán püspök és a
később katolizált Spencer György fellépése jelzi. hogy Angliában megtört a
jég. s hogy a katolikusokat elismerik
a haza egyenjogú polgárainak. hitüket
pedig már nem tartják üldözendőnek és
átkozottnak. A,z oxfordi mozgalomban
Spencer. Froude Hurrel, Newman a későbbi katolikus kardinális. Keble.
Palmer. Percival. Purey és Rosse. költők és vallásos gondolkodók akarják
visszaadni az anglikán hit vallásos
mélyséqét, mert érzik. hogy kifogyott
belőle a szentség ereje. a természetfölötti kegyelem árama s hiányzik belőle a
katolikus vallás metafizikaí
mélysége. A mozgalom tagjai közül
többen vísszatértek a katolíkus eqyházba. még pedig hallatlan feltűnést
keltő és ragyogó irodalmi működés
után s magukkal sodorták az anqlíkanízmusból kíábrándult ezreket. IX.
Pius ekkor elérkezettnek látta az Időt.
hogy Angliában visszaállitsa a katolíkus hierarchiát. 1850 szeptember 29-én
kihirdetett bullájában Anglia és Wales
számára érsekséget és tizenkét püspökséget szervezett, s ezeket az anglikán
egyház iránti udvariasságból olyan városokban állitotta fel. ahol nem volt
anglikán főpásztor.
Most, amikor az angol katolikusok

az "Universalis Ecclesiae" kezdetu
bulla kibocsátásának százéves fordulóját ünneplik. visszatekintenek arra
az időre. amikor már a katolikusok
száma egymillióra rúgott. Azóta ez a
szám is megháromszorozódott. Griffin
bíboros pásztorlevele örömét fejezi ki
a százév óta történt örvendetes haladás felett. "I850-ben - állapíjta meg.
- ezernél kevesebb volt a papok száma; ma hatszor annyian vannak.
1850-ben a katolikusoknak csak 694
templomuk volt; most csaknem 2900
templommal rendelkezünk. A katolikusoknak 1850-ben 200 iskolájuk volt,
ezeknek a száma jelenleg kétezer fölé
emelkedett. S még 1850-ben csak két
férfi és 53 női szerzetesházuk volt. addig ma már 477 férfi és nem kevesebb
mint 1075 női szerzetesház müködík."
A bíboros végül megemlékezik a tevékeny plébániai és jótékonysági életről.
valamint arról a kimagasló helyzettől,
amelyet a katolikusok Anglia szellemi
életében elfoglalnak. Chesterton. a szlporkazó elméjű angol író. Hilaire Belloe. a kiváló történetíró. akinek 80-ik
szűletésnapját
mcstanában
ünneplik.
Graham Green, akinek regényei az
emberi lélek mélységeit tárják fel. a
kultúrtörénet írás egyik víláqhírü alakja. Dawson, Evelyn Waugh éq Bronce
Marshall irók. Martíndale, Knox és
Noger nevei tündökölnek az angol katolicizmus egén. Az angliai katolikusok
történetére
visszapillantva.
Garbett
anglikán püspök idézett könyvében
Becket Szent
Tamás
vértanunak.
II. Henrik király áldozatának emlékér
idézve ezt írja: "Hogy csodálkoznék
egy Canterbury Szent Tamás, ha viszszarérne Angliába s szorosan az anglikán templomok mellett, katolikus
templomokat és kápolnákat találna.
amelyekben most istentiszteleteket tartanak anélkül. hogya papoknak vagy
a hivőknek félníők kellene akár a· törvénytől. akár a csőcseléktől. " Igaza
van az -anglikán . püspöknek, hiszen
Becket Szent Tamás a XII. században
a katolikus egyház lelki függetlenségének védelmében vállalta a vértanusáqot; azért a Iüqqetlenséqért és szabadságért. arnelvre Garbett könyve szerint
ma az anglikánok is vágyakoznak.
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A KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
A műcsarnoki kiállítás: anyagának
összességével müvészí fogalmazásban
dokumentálja társadalmi és gazdasági
átalakulásunk új szellemét. A képző
művészeti értékmeqállapitáson túl erre
a szempontra különös figyelemmel kell
lennie annak. aki q kiállításról beszámolót akar adni. E kiállítás sz ínekkel,
vonalakkal. sikokkal fejezi ki termelésünk megváltozott módját, a dolqozóknak a munkához, embertársaihoz s az
államhoz való új viszonyát. Számot
adnak ezek az alkotások arról a lendületröl, amellyel dolgozó népünk saját államát építi. Rajtuk mérhetí meg
a kritíkus, hogy az alkotó művész
mennyire lépett ki az individuális ábrázolás zártságából s a művész életérzése hogyan izmosodott meg a kollektívumban. Milyen módon nyilatkozik
meg a felsorakoztatott müvekben a közös föld. a termelési eszközök s a
munka szeretete. Vannak közös eszményeik és vonatkozásaik. Lelki egységre
talált-e a közössé p e művekben s ha
igen. mí az az állandósult forma. rnely
ezekben félreérthetetlenül kikristályosodott? Felelhetünk rá s vele a tárlaton .résztvevő művészek felfogását is
fémjelezhetjük: a szocialista realizmus..
Feladatuk volt: az események marxista
szemlelete. A közjóért való küzdelem
kifejezése. a társadalmi erők ábrázolása. a termelés kérdéseinek szövetkezetekben. pártszervezetekben történő
megvitatása a tevékeny szocíalísta ember által, aki a kiállitott müvekben derűvel és bizalommal nyilatkozik a szocialista társadalomért vívott állandó
harcáról. Ez a kiállítás már egy új
életformát fejez ki. annak minden mozzanatával. A témák kiválasztása. a
problémák megoldása mínd arról vall,
hogy képzőművészeink benne élnek a
kialakuló új társadalmi rendben. ennek
dolgozó. épitő részesei.
Azonban a valóság elferditése lenne
azt hínnünk. hogya tárlat valamenynyi alkotása megfelel az új társadalFelelős

mi szemleletnek. az új életformának, s
hogy magán viseli a szocialista realizmus döntő jegyeit. A kiállított művek
egy részével kapcsolatban meg kell állapítanunk. hogy alkotóik nem élményszerűen találkoztak műveik témájával.
Ezért némelyikből hiányzik az elmélyülés. sőt élettelenséqük és túlságos
anyagszerűségük következtében
nem
tükröznek
lelki
megnyilatkozásokat.
Némelyikük képzeletből fest műhelv
részleteket. szakszerütlenül beállítort
munkamozdulatokat torz és valószínűt
len színezéssel. Valóban Rilke mondása kivánkozik ide: ..A költészethez
nem elégséges az érzelem. Felkészültség. tapasztalatok qyüjtése. emlékképek is szükséqesek." Viszont éppen
Rilkét igazolják az üzemekben dolgozó
fiatal müvészek, akik ha nem is rendelkeznek az ábrázolás kimunkált készségével. az anyaqot. a mozzanatokat
élethíven ábrázolják.
Az új szobrászok nagyobb sikerrel
és eredménnyel szerepeinek a kiállitason, Új szellemben fogalmazott alkotá.
saikkal közvetlenebbül élték bele magukat a szocíalísta képzőművész gondolatvilágába és feladatkörébe. E szohrok sokoldalú rnesterséqbelí tudásról
vallanak, de művészi kivitelezés dolgában több-kevesebb kívánni valót támasztanak. A plasztikailag hatásos és
előnyös beállítás javára gyakran elsíkkad bennük a valóság: az alakokon
kevésbbé figyelhet jük meg a munka
végzésével járó erőkifejtést.
. Az első Maqyar Képzőművészeti
Kiál1ítás nagyszámú és változatos
anyagát tekintve
végső
fokon
méqís betölti hivatását. Bebizonyítja,
hogy művészeink szervesen kapcsolódnak dolgozóínk problémáihoz. Igyekezet s a cél szolgálatának készsége jellemzi alkotásaikat. Ez a döntő és ez a
lényeges. Kétségtelenül ebben a tényben muatkozík- meg a tárlat legfontosabb eredménye.
g. v.

szerkeszeö és kiadó: Sík Sándor.
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