
kül éri, ne a személyt sujtsa, hanem a bűnös alakulat u. n. k ö z j a v á r a
hasson ki. Szent Tamás példát ad erre, amikor azt mondja, hogy meg
fosztható püspöki iskolájától. esetleg püspöki székétől az a város,
amelynek lakosai "gonosz magatartást" tanusítottak. Ugyanannyi ez,
mintha ma büntetésből az egyetemet vagy amegyeházát költöztetnék
el a városból. Kollektiv büntetésből szüntethetik meg egy tartomány
vagy egyesület önkorrnányzatát, vehetik el egy közület kiváltságait.

Mindezek a büntetések azonban, amelyeknek sora szinte kimerít
hetetlen, kifejezetten "kollektiv büntetések" s mint ilyenek semmiben
sem. érintik azokat a megtorló büntetéseket, amelyeket az együttes ne
vében és számlájára elkövetett bűncselekményekért az első- és másod
fokú bűnösök egyénenként és személyükben vonhatnak magukra. Az
erkölcsi felelősség kivülről való megállapithatásának nehézségei miatt
lesznek köztük mindig nem .kevesen, akik fölött igazában csak Isten
ítélkezhetík, de kétségtelen, hogy az egyéni felelősségnek erre a tár
sadalmi tagság magyarázta oldalára is mind figyelmesebbé válik a
modern lelkiismeret.

Mihelics Vid

SZEMLE
A MISSZIÓK MŰVÉSZETE

..A misszionáriusnak nem az a fel.
adata, hogya sajátos európai mű

veltséget átűltesse a missziók földjére,
hanem hogy ezeket a népeket, melyek
nem egyszer évezredes kulturával di
csekedhetnek, hajlandóvá és fogékony
nyá tegye a keresztény erkölcs és
életmód elemeinek befogadására és
asszimilálására. Ezek az elemek köny
nyed természetességgel hangolódnak
össze minden egészséges civilizációval,
felfokozva képességüket és erejűket ar
ra a teljességre, ami az emberi mél
tóság és boldogság elérésére és bizto
sítására alkalmassá teszi. A bennszü
lött katolikusok legyenek valóban Is
ten családjának tagjai és országának
polgárai, anélkül azonban, hogy meg
szűnnének földi hazájuk polgárai len
ni."

A Szentévre tizenkét éví elökészítö
és szervezö rnunkával rendezett misz
szíös egyházmüvészeti kiállítás ünne
pélyes megnyitásakor mondott beszé
dével XII. Pius pápa nemcsak egy
kiállítást nyitott meg. Idézett szavaival
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ráeszméltette a katolíkus fehér embert
a krisztusi EgyháZ egyetemességének
helyes felismerésére és egy színte el
képzelhetetlen arányú jövő fejlődés

nek irányelveit hirdette meg. A Pon
tifex Maximus ünnepélyes deklarációja
adta meg igazi [elentöséqét ennek a ki
állításnak, melynek külön érdekessége
volt, hogy azon a rnaqas kulturájú tá
volkeleti népek neves művészeín kí
vül először szerepeltek alkotásaikkal a
primitiv népek. A legizgatóbb kérdés
azonban minden exotikumon túl az, mit
mond ez a kiállítás a missziós terü
letek katolikus müvészetéröl? Erre a
kérdésre kívánunk megfelelni a kiál
lítás katalógusának illusztrációi alapján.

Valami ahhoz hasonló jelenséget
várnánk, mínt mikor a kereszténység
először találkozott a Földközi Tenger
vidékén uralkodó hellenísztíkus művé

szettel s annak segítségével meglerem
tette az ókeresztény müvészetet. Most
azonban más a helyzet. A mísszioná
riusok nemcsak a katolikus tant és szer
tartásokat vitték magukkal az idegen



népek közé. hanem valamily formában
azt az eqyházmüvészetet is, amely ma
a katolikus hitélet művészi kisérőjeké

pen Európában közísmert. Ez a körül
mény. amennyire ment és magyaráz
bízonyos qyenqéket, annyira felfokoz
za azoknak a rnüvészeknek érdemét.
akik a gyenge nuntaképek ellenére is
erős alkotásokban dolgozták fel a
feladatul kapott témát.

Érdekes példa erre a hindu A. Tha
masnak az eltévedt bárányt megmentő

jó pásztort ábrázoló képe. Mindenki
találkozott ennek a témának giccses
feldolgozásával azokon a szenekepe
keni. amelyek egy meredek sztkla ol
dalán tövises bokorban fennakadt bá
rá nyt mutatnak, fölötte éhes ragadozó
madárral s az utolsó percben életeit
mentő Krisztus-pásztorral, aki életét
kockáztatja eltévedt báránykátáért. A
hindu festő bizonyára ilyen képecskét
kapott mintának a rnissziós atyától,
mert a bárány nála is egy meredek
sziklás hegyoldal tüskés bokrában van
fennakadva. De nem követte európai
míntaképének az evangéliumi példabe
szédet vaskos kézzelfoqhatösáqra le
fordító szellemtelenséqét, elhagyta a
vad ragadozó madarat is. nem festet
te Krísztust sem lehetetlenül veszedel
mes helyzetben, hanem földöntúli jelen
ségként ható ifjú alakjában. akinek
egész lénye könyörülő szerétet és segi
tő jóság. Altalában jellemző a kiál
lított képekre - mert e kiállítás anya
ga túlnyomórészt festményekből áll 
hogy halvány és erőtlen reminíszenciák
helyett a téma eleven átérzéséről ta
núskodnak. Ez ad nekik megkapó ele
venséget és lelki üdeséget.

A másik, színte szenzácíó ereiével
ható tanulsága ennek akiállításnek.
hogy a keletázsiai kulturnépek még
birtokában vannak annak a magas
szinvonalú formai kulturának. amely
az európai művészettől a naturalizmus
következményeként kiveszett s amely
nek visszaszerzéséért oly nehéz küz
delmct folytatnak a modern müvészet
legjobbjai. Ez az ösi müvészeti tör
vényeket őrző magas formai kultura
ünnepli a kiállítás legjobb műveiben

találkozását a keresztény lelkiséggel.

Olyalkotásokban. melyeke! szívesen
látnánk legjobb modern templomaink
ban.

A hindu rnűvészek alkotásain meg
látszik. hogy országuk a kontempláció
hazája: művészetük spiritualista művé
szet, csupa finomság. átszellemült han
gulat. Tévedés volna azonban azt gon
dolni. hogya köznapiság fölé emelke
dő szernlélödés elsorvasztotta érzéküket
a valóság meglátására. Ellenkezőleg:ki
finomitotta látásukat az anyaginál sok
kal gazdagabb lelkivalóság iránt. Mes
terlen kezelik a vonalat és felszínre
tudják hozni vele a lélek mélyének leg
finomabb rezdüléseit is. mégpedig leq
többször oly közvetlen elevenséggel,
ami mcssze fölötte áll meggyőző erőben

annak a mélabúval elegy bágyadt áhi
tatnak. amivel az egyházművészeti al
kotások tulnyomó többségében talál
kozunk. Az angyali üzenetet elfogadó
Szűz áhitata (J. Wesley, Ecce Ancilla
Domíní] oly egyszerű és rnélyértelmű,

hogy hozzá mérhetőt nem sokat talá
lunk az oly qyakrars megfestett témá
nak európai feldolgozásában. Ugyan
csak páratlanul tökéletesen interpretál]a
az ősz Simeon imáját Pao Rajnak a
gyermek Jézus bemutatását ábrázoló
képe (Nunc dimittis). A holdas éjsza
kában menekülö Szeritcsalád képe (S.
J. Cawalho) éppoly hláorytalanul adja
vissza az éjjeli menekülés hanculatát.
mint ahogy Péter apostol tagadása is
meglepöen világos értelmezést nyer a
már emlitett Thomas képén. aki rend
kivül szerenesés ötlettel a megkötözött
Krlsztus falravetődő árnyékához kap
csolja az apostolnak kellemetlenkedő

szolqáló vádját. De nemcsak a csendes
szernlélödés, áhítat és hangulatképek
mcstereível ismerkedünk meg a hindu
míivészek között, hanem a meqfesz-tett
Krísztus ábrázolásában is ritkán talál
kozunk azzal a lélekbe hasító drámai
erővel. ahogy T.K.N. Trívíkrarn ké
nén láttuk kínzóiért esengve könyö
röqní Krisztust: Atyám bocsásd meg
nekik.

A csendes szernlélődést és lelki fi
nomságokat kereső hindu művészettel

szemben a kínai csupa pattanó szikra,
nyugtalan aktivitás. Ezt különösen ak-
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kor látjuk világosan, ha a teljesen ki
nai modorban festő van: Genechten mű

vét összehasonlítjuk egy eredeti kínai
alkotással. Van Genechten Máría
mennyebemenetelét ábrázoló képének
összes alakjaiban nincs annyi élet, mínt
például Luca Cheng szoptató Madon
nájának azon egyetlen mozdulatában,
ahogy fejét kissé oldalra fordítja, s
hiába rajzol van Genechten görbe tör
zsű áqas-boqas koronáj ú fákat kínai
módra, rajzába nem tud annyi dína
mikát belevinni mint Luca Cheng
egyetlen fűszál vonalába, vagy egy
bambuszlevélbe. Ezeken a kínai ké
peken minden aktiv. A táj is. Azért
nem is engedik el a tájképet a szent
történetek ábrázolásából sem. Lo-Hunq
Niennek a betlehemi szálláskeresést
ábrázoló képéri kegyetlen téli idő kelt
részvétet a szent jegyespár iránt. Nem
csak Szüz Mária ruhájának csücskei
vel játszik az irgalmatlan szél. hanem
didereg a fűszál, szenved a faág is, s
úgy érezzük. hideg még annak a ház
nak kerítése is, melynek kapuján ép
pen most zörget Szent József. Ugyan
csak Lo-Hunq-Níen két Madonna-ké-

. pén Szüz Mária karján a kis Jézust
tartva áll az ég felhőin. Alakja csupa
bái. mennyei kedvesség és földöntúli
méltósáq, de már ruhájának szalag
jaival és könnyü fátylával játszadozik
valami boldog örömü szellő s játékosan
bodorodnak a felhő fodrai. azonkvül az
egyik képen két sebes röptű fehér ga
lamb, a másikon két virágszóró kis an
gyal serénykedik fölötte kedves hó
dolatával.

A fegyelmezett akarat ereje és rryu
qalma, kristályosan csiszolt kultura lel
ki elökelöséqe jellemzi a japán rnűvé

szek képeit. Okayama Shunkyo vér
tanúkat ábrázoló festményei. de rózsás
Madonnája is, oltárképnek kívánkoznak,
mert kiválóari alkalmasak a vallásos
tisztelet felébresztésére: alakjai minden
póz nélkül, szent természetességgel és
egyszerüséggel sugározzák az Istennel
teljesen egyesült és akaratának szol
gálatára atadott élet nernesséqét. Csak
a legfelső fokig finomodott ízlés a
magyarázata annak. hogya vértanúkat
nem kinzatás, vagy kivégzés közben
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ábrázolják. Az egyik (Lucas Haseqawa
képe Grazia Hosakawa mártírnöröl]
térdenállva mutatja a szentet, amint
a kezében tartott feszületet nézve s
Krísztus szcnvedésének szemleletébe el
merűlve készül a nagy áldozatra. Még
meglepöbb T. Kosekí Iestménye. Elő

kelö fiatal hölgy ül díszes ruhában szo
bájábao, Elötte kis feszület és tus-
tábla. baljában papír, jobbjában író
pálca. tőle jobbra vázában virágcsokor,
mögötte az üvegfalon át látszik a táj:
egy mártírnő kivégzése előtt végső

akaratát írja. Alakján és arcán nyoma
sincs a félelemnek vagy izgalomnak. .
Európai ember számára szinte elkép
zelhetetlen tnyugodtság és lelki erő su
gárzik egész lényéböl. Színte földöntúli
báj ragyogja be Toda Takahiro ké
pét. mely Szűz Máriát a Szcnt Erzsé
bethez vezető útján ábrázolja. A Szent
Szűz alakja úgy együtt van a tájjal,
mintha ennek szépsége öltött volna ben
ne testet és emelkedett volna öntudatra.
Imára kulcsolt keze és égre emelt te
kintéte az isteni titkokkal telt lélek áhi
tatának beszédes kifejezői. Ám a lélek
még itt sem olvad fel az érzelem ára
mában, mint ahogya gyémánt is meg
tartja krístályos keménységét akármily
tüzesen szikrázík benne a napfény.

Amig igy a japán katolikus művé

szet a hítben mindent leqyözö lélek ere
jének és előkelőségének tükre, addig
a koreai qránit súlyú és erejű rnonu
rnentalítás Míler Joun Seung és Seng
Mo Thonq Go szobrai - az előbbi a
kis Jézust ölében tartó Máriát. az
utóbbi a Fájdalmas Szűzet ábrázolja
ülő helyzetben - a formák mesteri
szerkesztésének oly magas sznvonalát
mutatják, amely felé a Maillal nyom
dokait követő európai szobrászat még
csak útban van. Chang W oosung úgy
szólván az utcán állit ja meg a balkar
ján a gyermek Jézust tartó Szűz Má
riát, hogya kedves epizódot az élet
szerit méltósáqának monumentális képé
vé építse Iestményén. anélkül, hogy
közvetlenséqé t a legkisebb rnértcl.ben
is csorbítana. És ez a rendkivül ked
ves kép köz-ipső része egy triptichon
nak. mely Szüz Máriát kóreai vérta
núkkal ábrázolja!



Viet-Nam művészei közül Le-Van
De emelkedik ki, mínt a kifejező vo
nalak bámulatos tudású mestere, aki
nél nehéz megmondani. hogy madonna
képein vagy Magdolnát a kereszt lá
bánál ábrázoló festményéri -- mind
egyik úgyszólván csak a fej és kezek
ábrázolására szoritkozik - az an.:,
vagy a kéz fejez-e ki többet a lélek
kimondhatatlanul gyengéd érzéseiből.

És ezek az érzések minden gyengéd
ségük mellett is mennyire hitelesek.
szemben sok hasonló tárgyú és ren
deltetésű európai mü szentímentalízmu
sával üres pózávall

Rendkivül érdekes, hogy az élmény
nek hítelesséqe még a primitiv népek
technikailag fejletlen szobrászí alkotá
sait 'is az európai átlaqszinvonal fölé
emeli ott, ahol a honi haqyomárryokat
nem cserélték fel az európai iskolával.
Sajnos puszta leírással n;em igen lehet
érzékeltetni, hogy például egy kon-

. gói szobrász, Gabriel Mashítobo betle
hemes szoborcsoportozatában, melyet
egy sokat foglalkoztatott modern fran
cia szebrász műve után készitett, meny
nyivel szeritebb müvct alkotott, mint
európai kolJegája, aki az emberábrá
zolás technikáját elsajátította ugyan, de
nem rendelkezik azzal a kifejező erö
vel, ami az ősi hier otikus formanyelv
sajátja. Igaz, hogy ehhez a forma
litáshoz bizonyos mélyen vallásos
életszemlélet is hozzátartozik. Egy ni
geriai szebrász kifaragta fából a ma
daraknak prédikáló Szent Ferencet. A
prédikáló szerittel szemben egy sema
tikusan ábrázolt fa törzsén kétoldalt
három-három kisebb, tetején egy na
gyobb szárnyas képviseli a madarak
világát. A technika teljesen primitiv
és semmiben sem mulja, felül zseb
késsel faragó pásztoraink techníkájá t.
A művész mégis ki tudja fejezni,
amit akar: a szent alakjában azt a
komoly buzgóságot, melJyel Isten egész
lelkét betöltő dícséretét amadaraktól
is hallani kivánja, a szinte ember
módra figyelő madarakban pedig az
Istentől eltelt léleknek mindenre ki
áradó igéretét. Egy uqandai szebrász
láthatóan európai Iskolázottsáqqal ren
delkezik, de nem európai szernmel fi-

gyeIí az embert. Keresztlevéteit áb
rázoló szoborcsoportozatában oly mély
lélekrajzot ad, hogy zokogó Szent Já
nos apostola és Szüz Máriának fáj
dalomtól elomlö alakja vetekszik a té
ma legjobb európai feldolqozásaí val.

Az esztétikai forradalmárok egy
csoportjának, még pedig eléggé hang
adó csoportjának véleményével szem
ben nemcsak a régi korok, hanem a
ma müvészeje is igazolja azoknak jó
zan felfogását, akik a témától. kü
lönösen vallásos témától nem féltik a
művészet tisztaságát. Másrészt azt is
bizonyítja' ez a kiállítás, hogy a té
mának művészí formába kell krístalyo-'
sodnía, hogy egyáltalában létrejöhes
sen szellemi kulturértéket jelentő rnű

alkotás. Igazolja továbbá ez a kíállí
tás Desiderius Lenznek azt a ma már
általános elismert. felfogását, hogy a
vallásos művészet sajátos formája az,
amit hierotikusnak vagy szakrálisnak
nevezünk s ami kikopott az európai
művészetböl. A modern művészet leq
jobbjai ennek az ősi, elfelejtett örök
ségnek visszahóditásán fáradoznak. Ez
a törekvés, - amely egyébként mély
reható vallásos megújulással karöltve
sikerülhet csak -, a Ieqbíztatöbb
magja a modern eqyházművészet azon
alkotásainak, melyek őszinte élmény
bői termettek. Mert enélkül - s ez
is lényegbe vágó tanulsága a kíállí
tásnak -- a legnagyobb technikai tu
dás és emlékképekkel játszadozó
üqyeskedés is csak többé-kevésbbé for
malizmusig jut ei. A művésznek nem
csak igazi tehetségnek, hanem vallá
sosnak is kelJ lennie s hinnie kell a
vallásos embert, hogy egyházművé

szeti alkotásait lélek telítse. Az ilyen,
keresztény lelkületből telitett művészet

ezután nem külsö disz csupán, ha
nem jelentőségében túl nem becsülhe
tő lélekformáló tényező is. Míndezek
hez a tanulsáqokhoz. hozzájárul még az
az első pünkösd csodájához hasonló
élmény, hogya különböző színü, rnyel
vű és kulturájú népek megértik egy
mást a katolikus művészet nyelvén,
egy testvérnek látják egymást annak
tükrében, mert egyetértenek Krísztus
ban. S o m o g y i A n t a l
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HŰ S I H U M A N I Z M U S
(Morus Szerit Tamás élete)

A Morus - biografusnak* könnyü a
dolga. mert Thomas More éle
te tökéletes regény. vagy inkább drá
ma benyomását kelti. Ebben az élet
ben mindennek megvan a jelentősége.

semmi sincs a véletlenre bízva. az ese
méruyek kúsza szálai mögött megérez
zük á mesterművek biztos logikájú vo
nalvezetését. Az effajta életek a rnűal

kótással gyakran abban is megegyez
nek. hogy az anyag ellenállása nem
szegi szárnyát a művész alkotó ihleté
nek, sőt ellenkezőleg. az akadály le
győzése még fokozza lendületét.

Morus Tamásnak- nem volt körmyü
remekművet alkotnia életéből. A már
tírokat általában exaltált embereknek
képzelik el, akiket valami "szent őrü

let" hajt a vértanúság felé. Nos. az
U t ó P i a szerzője a legflegmatikusabb
emberek közé tartozik; aranycsillámos
szürke szeme derűs humorral néz a vi
lágba. amelyet nagyon szeret, nem hi
ába a renaissance gyermeke; ebben a
kiváló jogászban a legnagyobb mér
tékben élt a prudencia szelleme és
életét egyáltalán nem volt hajlandó
feleslegesen veszélynek kitenni. Tipi
kusan szernlélődö természet. de mínt
VIII. Henrik lordkancellárja a legvál
ságosabb helyzetben kormányozza
Angliát. A legtürelmesebb szellemek
egyike. akit vérmérséklete sem pre
desztinál a hitvitára. az anqol püs
pöki kar mégis rabizza a protestán
sok elleni harc vezetését. Óriási hata
lom van a kezében, élet-halál ura. de
ő a hatalom birtokában is megőrzi

tisztaságát. Ez az ember. aki Erasmus
szerint a barátságra született, ezt a
ritka hivatást olyan körülmények kö
zött gyakorolja. amelyekre alig van
példa a' világtörténelemben: legjobb
barátjai küldik a vérpadra s bár az
ítélet. amelyet kimondanak rá. a leg
SZégyenletesebb J II s t i z m o r d o k kö
zé tartozik, barátjait a vérpadon sem

• Theodore Ma ynard : H II m a n j S t e
a s H e r o, The Lile ol Sir Th omas More.
1947.
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tagadja meg: meqíqéri, hogy imádkozni
fog értük. hogy az üldözők és az ül
dözött együtt örvendhessenek majd az
égben.

Másból hasonló adottságok mellett
talán csak rokonszenves humanista poli
hisztor lett volna. hiszen a kitűnő jo
gászcsaládból származó Tamás élete
szép renaissance-idillnek indul. A nyolc
éves fiúcskát szülei apródnak adják
a Shakespeare I I I. R i c h á r d-jából
ismert nagy humanista főpap. Morton
érsek. későbbi biboros és lordkancel
lár házába. A jóképű. élénkeszű fili
az egész érseki udvar kedvence; nagy
szerű szellemi képességei korám meg
nyilvánulnak. látóköre kitágul. amint
az érsek karosszéke mögött állva vé
gighallgatja a közélet előkelőségeivel
folytatott tárgyalásokat és világhirű

humanisták szellemének sziporkázásá
ban gyönyörködik. Az U t óp i a ké
sőbbi írója már mint fiatal fiú felfi
gyel azokra a beszélgetésekre, melyek
nek a témája olyasmi volt. amit ma
"szociális reformoknak" neveznénk. A
kis Tamás az érseki udvarban nagy
emberismeretre tesz szert, megfigyeli.
hogyan beszélnek a különbözö embe
rek. azért tudja később dialógusait
olyan jól megírni. Az érsek háziszínpa
dán is kiválik talpraesett rögtönzései
vel.

1492-ben. Ameríka felfedezésének
évében. szüleí a fényűző Lambeth-pa
laceból átviszik a bencések oxfordi kol
légiumába jogot tanulni. de a kis Ta
mást a jognál is jobban érdeklik a gö
rög studíumok és Vespucci útirajza.
amelynek olvasásakor először villan
fel benne az U t ó P i a gondolata. A
fiatal jogász elmélyed Szent Agoston
D e c i v i t a t e D e i-jének tanulmá
nyozásában is és azt huszonhárom éves
korában London egyik templomában
nyilválnoson is magyarázza. jóval több
hallgatót vonzva. mint a híres huma
nista. Grocyn. (Az Utópia ínspírálói
közőrt Platon mellett a D e C i v i t a t e
D e í szerzője a legfontosabb.)



Tamásnak azonban nem száll a fe
jébe a dicsőség, tréfás latin versbere fi
~urázza ki magát, hogy ügyvédbojtár
létére szerzetest játszik. De a tréfa
mögött komoly valóság rejlik: az ifjú
úgy érzi, szerzetesí életre hívatott.
Egy ideig a londoni karthauziak há
zában lakik mint fízetö vendég, első

naqy szerelme fellobbanásakor azon
ban ráeszmél, hogy nem a celibátus
ra, hanem a házasságra született. Meg
is nősül és míntaszerű férj és család
apa lesz. Első feleségét korán elveszti,
másodszor egy nálánál hét évvel ídö
sebb özvegyet vesz el. A férji hiva
tást sem éppen könnyű körűlmények

között gyakorolja, mert a házsártos,
kevéssé megértö D a m e A I i c e mind
a Holbeín portréja, mind a korabeli
feljegyzések szerínt azok közé tartozott,
akik környezetüknek megkönnyitik a
mennyországba jutást.

Morus aszkézisét mosolygó bölcses
sége alá rejti, mint ahogy cobolypré
mes bársonyruhája alatt viseli a szőr

inget. Erasmus elragadtatva kiált fel:
"Alkotott-e a természet valaha sze
Iídebbet, kedvesebbet. szerencsésebbet,
mint Morus Tamás géniusza?" Amíg a
rotterdami humanista szelleme nem eqé
szen ment bizonyos frívolttástöl, Mo
rus inkább Píco della Mírandolához
hasonlít, aki "egy pillanatig sem kép
zelte, hogya kereszténység kevésbbé
igaz azért, mert a pogányság olyan
szép." A XVI. század első tizedében
Tamás, aki közben r e a d e r és a par
lament tagja lett, ragyogó szellemi ké
pesséqeit főleg arra használja, hogya
humanista ideálért küzdjön, amely az
ő felfogása szerint nem ellentétes a
keresztény eszménnyel, hiszen a "ter
rnészeties dolgok ismerete a természet
fölöftíek ismeretéhez vezet" - irja az
oxfordi egyetemnek Erasmus Védelmé
ben. Nagy vitákat folytat maradi hit
tudósokkal, akik a reformok iránti meg
értést és a széles látókört teológiai
tévtannak tekintik. Csodálatosan meg
érzi jövö hívását: még mielőtt Német
országban kitörne a reformáció, tuda
tában" van, hogy .,olyan korszak kö
vetkezik, amelynek igénye az lesz,
hogy a keresztény igazságot úgy mu-

tassa meg. mint amely magában fog
lalja és kiteljesíti míndazt, ami az em
berrel veleszületett."

Thomas Moret azonban nem any
nyira számos nagy port felvert teolo
giai vitája, mint inkább állambölcseleti
műve, az U t ó P i a teszi világhírűvé.

A könyv eimét egy elképzelt pogány
országtól kapta, amelynek polgárai
megvalósitják az ideális államot. Ez
az állam a természetjogon alapszik,
ezért sok tekintetben megfelel a ke
resztényelveknek. Lakói hisznek a lé
lek hallhatatlanságában és a Gondvi
selésben s e hit elöseqíti azt, hogy az
állam Jó polgárai legyenek. A Szen
tek Egyességének dogmája ís közel
áll hozzájuk. Az állam nem kapita
lista berendezésü, mert lakói a pénzt
megvetík. (Az angol Renaíssance pénz
imádatától megundorodott Morus Ta
más legszívesebben a vaqyonközössé
get hozná be, de - mínt mondja -,
a gyakorlatban ez meqvalósithatatlanr]
Könyvét sokan forradalmínak tartják,
pedig mint Maynard kifejti. Morus
szellemétől mísem állott távolabb, mínt
a forradalmiság. Egyszerűen csak ke
resztény volt. (Forradalmi hírét nyil
ván az maqyarázza, hogya keresztény
erkölcsi elvek a közéletben megvaló
sítva mindig forrada:Jmian hatnak. Az
U t ó P i ának az ad külön zamatot.
hogy a keresztény elveket, amelyeket
a keresztény népek megvetnek, egy
pogány állam alkalmazza. ) A könyv
legérdekesebb gondolata az, hOIlY az
állam lehet pogány, de ha a természet
jog alapján áll. polgárai számára máris
biztositotta a keresztény elvek sze
rínt való életet. Morus úgy látja, hogy
a Középkor álma, a teljesen keresztény
állam meqvalósíthatatlan.

Egyébként affelől sincsenek illúziói,
hogy egy fejedelem az Utópia elveit
valaha is magáévá tegye. Tisztában
van vele. hogya VIII. Henrikek po
litikai kézikönyve Machíavellí P r í n
e í p e -je lesz. A történelem egyik leg
tragikusabb paradoxona, hogy a
machiavellista király az U t ó P i a
szerzőjét kényszeríti szolqálatába. Mo
rus Fisher püspöknek. későbbi vérta
nútársának azt írja. hogy ..úgy érzi
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magát az udvarnál, mínt a rossz lovas
a nyeregben." Erasmushoz irt levelé
ben pedig ezt olvassuk: "Ahelyett,
hogy mint az U t ó P i a uralkodója.
barátcsuhában. fejemen kalászkoszorú
val kormányoznék. bársonyt, prérnet,
aranyláncot kelJ hordanom." (Igy örö
kítette meg egyik képén Holbein ís.]
Chelseai háza' valóban parányi ke
resztény Utópia: a családfő nagyszá
mú háznépével este-reggel együtt imád
kozik. étkezések alatt a Szentírásból
vagy a szentek életéből olvasnak egy
egy részt, utána élénk és szellemes tár
salgás folyik. melybe a bolond is be
leszól és a különbözö állatok hangja is
belévegyüJ. Az egész háznép, a cselé
deket is beleértve. zenét tanul és a
házizenekarban [átszík. A Morus-csa
lád minden tagja.' még a lányok és
fiatalasszonyok is. klasszikus studíumo
kat folytatnak és hallgatják Morus ki
váló humanista barátainak előadásait,

amelyek a chelseai házat valóságos kis
magánegyetemmé varázsolják. Ezt a
kis paradicsomot kellett Morusnak a
király kedvéért Ieláldozoía. VIII. Hen
rik különben nem egyszer váratlanul
betoppan. egy alkalommal vastag kar
ját a ház urának nyaka köré fonva
egy teljes órát sétálgat vele a kertben.
Thomas More a királyt a legnagyobb
hűséggel szolqálja, amíg csak e szel
gálat Isten törvényeibe nem ütközik.
Ö volt Henrik egyetlen igazán ön
zetlen barátja, a többiek csak vidám
cimborál, valóban keresztényi mödon "
szeretí ezt az önző. zsarnoki nagy
gyermeket. és a király is őszintén vi
szontszereti őt, már amennyire önzé
sétől tellett. Morus több éven keresz
tül lemond irodalmi munkássáqáról,
hogya királynak seqítséqére legyen a
luteránusokkal folytatott hitvitáiban.

Színte tragikomikus, hogy VIII.
Henrik az első ember, aki Luther wi t
tenbergi pontjaira egy latin vitairatban
felel, és ezért X. Leó pápa "a hit vé
dője" cimet adományozza neki. Ezt :a
vitairatát a király Morus-szal nézéti
át. A pápaság eszméjének későbbi vér
tanúj a akkoriban (1522-ben) még any
nyira nincs tisztában a pápai tekin
tély isteni eredetével, hogy figyelmez-
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tetí VIII. Henriket, ne túlozza annyi
ra a pápa hatalmát. rnert ha pillanat
nyilag szövetséqben van is vele, idő

vel ez a szövetséq felbomolhat. A ki
rály hevesen tiltakozik. Ekkoriban még
..ultramontán tipusú" katolikus, Morus
nak viszont a pápaságról alkotott fel.
fogása ekkor még színte eretnek-ízű.

De nem azért volt olyan lelkiismeretes.
hogya dolognak utána ne nézzen és
miután alaposan tanulmányozta a kér
dést, ráeszmélt. hogy a pápa az apos
tolok egyenes utódja. tehát hatalma
Krísztustól ered, igy egészen más ter
mészetű. mint a világi fejedelmeké. At
tól a perctől kezdve. hogy ezt az igaz
ságot felismeri, nem szüník meg a pápa
lelki hatalmának elismeréséért harcol
ni. sőt végül életét is adja érte.

A király nem elégszik meg azzal,
hogy Morust a protestánsok elleni harc
ban segitségül hívja; 1529-ben lord
kancellárrá nevezi ki. Az U t ó P i a
szcrzője egyáltalán nem vágyott erre
a méltösáqra és csak azért fogadja el.
mert "a ha jót nem lehet viharban
egyedül hagyni". Anglia egén pedig
viharfelhők gyülekeznek. VIII. Henrik
megunva feleségét, Araqoniaí Katalint.
Boleyn Annával akar házasságra lépni.
Már két évvel előbb kérte -a pápától
házassága megsemmisítését. de nem
kapta meg; ezért, bár a dogmák és a
vallásqyakorlat terén kinosan ügyel az
orthodoxiára, a pápa lelki hatalmát haj
landó kétségbevonni. 1532-ben a Lor
dok Háza elé terjeszt egy javaslatot,
mely szerint a papság köteles a király
nak hűségesküt tenni. Morus a [avas
latot megbuktatja és lemond a' lord
kancellárságról. Boldog levelet ir Eras
musnak, hogy végre elérte. amire vá
gyott: Istennek és önmagának élhet. Azt
nem teszi hozzá. hogy szinte szerzetesí
szegénységben is. mert más jövedelme
nimes, mínt amit a kis családf birtok
hoz, hiszen a püspöki kar által a hit
védelem terén kifejtett munkájáért fel
ajánlott tekintélyes összeget visszauta
sitotta.

Közben az események kérlelhetetle
nül haladnak a végkifejlet felé: 1532
ben a király titokban házasságot köt
Boleyn Annával, majd egy év múlva



sor kerül az új királyné megkoronázá
sára is. A szertartáson a közélet mín
den számottevő személyíséqe megjele
nik, csak Morus Tamás hiányzik, mig
a Westminsterben a koronázás folyik,
kopottas háziruhájába öltözvekertjében
virágaival foglalatoskodik. Henrik még
ezután is többször kitüntetöen szívélyes
vele, de Boleyn AnnaI1em bocsájtja
meg távolmaradását. l 534-ben, rövid
del azután, hogy a pápa kimondja a
király első házasságának érvényességét,
az angol parlament törvénybe iktat
ja, hogy "Henriknek Aragoniai Kata
linnal való házassága Isten törvényei
ellen volt", Boleyn Annával kötött há
zassáqa pedig érvényes, sőt azt is ki
mondja, hogy aki ezt nem fogadja el,
árulás bűnébe esik. A törvényre rnin
.denkinek meg kellett esküdnie. Egy
szép áprilisi napon Morus rneqtudja,
hogy másnap bizottság elé állítják,
hogy az esküt letegye. Tisztában van
velé, hogy ez a véqet jelenti: minden
dolgát elrendezi, meggyón, megáldozik,
családjától elbúcsúzik és másnap egye
dül vejétől k.sérve bárkába száll, hogy
a kertje alján hömpölygő Themzeéri át
kelve az ér-seki palotába menjen, ahol
valaha olyan boldogan élt mint Mor
ton apródja. A bizottság tagjai mind
barátai és tisztelői, akik igyekeznek
rábeszélni, de Morus lelkiismeretére hi
vatkozva megtagadja az esküt. ~

Bár az árulásról szóló törvény még
nem lépett életbe, Morust. és az öreg
Fisher püspököt az eskü többi meg ta
gadóival együtt a Towerbe zárják.
Tizenöt hónapot tölt e középkori bör
tön penészes levegőjében. Előzőleg már
két éve várta letartóztatását, sőt csa
ládját is igyekezett a vértanúság gon
dolataival meqbarátkoztatní. Dame Ali
ce megdöbbenve áll férje érthetetlen
"őrültségével" szemben, csak legkedve
sebb gyermeke Margarett érti meg aty
ja hösícsséqét s rajongó csodálattal és
szerétettel veszi körül. A Towerben.

- mint egyik levelében irja -, úgy
érzi magát, mint a szerzetes a. cellájá
ban. BOldog, hogy végre szernlélödö
étetet élhet. Bár ha lánya meqlátoqat-.
ja, tréfálkozva beszélget vele a Tower
kertjében, azt is bevallja neki, hogy
fél a testi szenvedéstöl, sőt az is való
színű, hogy élénk képzelete előre ki
sztnezte kivégzésének részleteit. Mlnd
ez nem gátolja abban, hogy fogsága
alatt könyvet ne írjon D i a log u e of
C o n f o r t címrnel. Höse egyamo
hácsi vész alatt török fogságba esett
magyar nemes, készül a halálra, az em
beri élet legnagyobb eseményére. ame
lyet annyian, szórakozottan élnek át,
igyekezvén másra gondolni. A halálra
ítélt magyar nemes unokaöccsével be
szélgetve olyan bölcs tanácsokat ad,
amelyeknek az élők is nagy hasznát
veszik: valóságos mélylélektarmal elem
zi a különbözö kísértéseket, melyekkel
az ember életútján találkozik. A D i a
log II e höse egyébként mlnd a ke
resztény magyarság, mind a saját lelki
üdvét ílletőleg teljesen megnyugodva
megy a halálba. .

Ö maga is nyuqodtan lép a vérpad
ra és utolsó szavaiban nem mínden
humor nélkül mondja, hogy úgy hal
meg, mint a királynak, de még inkább
mint Istennek hű szolqája, szórul-szóra
idézve VIII. Henrik szavait, amelyeket
beiktatásakor a nyilvánosság előtt hoz
zá intézett. Végül a körülállókat kéri,
tegyenek róla tanúbizonysáqot, hogy az
e g é s z katolikus Egyházért halt meg.

Igy koronázta meg a mártirhalál
Morus humanizmusát. élő. cáfolataként
annak, hogy a renaissance szelleme és
a kereszténység, sőt annak hősi for
mája, a szentséq, ellentétben állna egy
mással. E<lész élete és halála tiltakozás
volt a hnmanizmus hamis értelmezése
ellen: ragyogó példája annak. hogy a
renaissance rnilyen magasrendű ember
típust termelhet ki, ha nem téved a
pogányság útjára. Füz essér y Katalin

"Alapvető tételnek kell lennie, hogya fegyverek anyagi erejét a jog erköl
csi ereje váltsa fel. amiből annak a mindenki számára igazságos megállapo
dásnak parancsa folyik. amely egyidejűleg és kölcsönösen csökkenti a fegy
verkezéseket a megállapítandó szabályok és biztosítékok szerínt."

(X V. B e n e d e k t 9 I 9,)
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A GYERMEK ÉS A BŰN

Külföldí újságokban és folyóiratok
ban mind gyakrabban olvashatjuk.
mennyire megnövekedett a gyermek
bünözések száma. Ez a folyamat. rnely
a második világháború előtt is sok
gondot okozott már nevelöknek. jogá
szoknak és pszichologusoknak egy
arámt, aggasztó méreteket öltött a há
ború befejezése óta.

Sza kémberek hosszú sora foqlalko
zik a kérdéssel és íqyekszik kibogozni
a bonyolult okokat. hogy megtalálhassa
a megelőző és gyógyitó eljárásokat.
Legáltalánosabb az a meqállapítás,
hogy az okok között első helyen ma
gának <'z erkölcs fogalmának megin
gása áll.

A keresztény tanítás szerint erkölcs
és Istenbe vetett hit. erkölcs és vallás
elválaszthatatlan, A helyes. a jó. az
igazságos az, ami meqfelcl Isten aka
ratának. A helytelcoe a rossz, az igaz
ságtalan az. ami ellenkezik vele.

..A gyermekkorunkban érvényes er
kölcsi felfogás egyszerű volt. a kate
kizmusra és a hittankönyvekre támasz
kodott. Nem állíthatjuk, hogy megtar
tása kőnnyü lelt volna; de - egyszerű

volt. Azt tanultuk. hQgy az embernek
van végső célja és e cél érdekébe ál
Iítja egész életét. Magaviselete szabá
lyozására a jónak és a rossznak
transzcendens - tehát általános ér
vényű - fogalmazása irányadó. Eh
hez köteles alkalmazkodni. egyúttal
azonban tőle magától. szabad akaratá
tól függ. alkalmazkodik-e hozzá való
ban; éppen ebben rejlik felelőssége. s
ami ehhez szorosan kapcsolódik; ön
álló. egyéni lelklísmerete. Emberi cse
lekedetnek neveztünk minden szabad
cselekedetet: felelősséggel elkövetett
cselekedetnek pedig azt, mely a végső

cél szolqálatában áll. Akkoriban még
a felelősség feltételeit pontosan körül
határolták számunkra; s .e feltételek
voltak: a dolook ismerete, a cselek
vésre irányuló" figyelem. beleegyezé
sünk abba. amit el akarunk követrn,
annak rnérleqelése. hogy milyen vo
natkozásban van az erkölcsi törvé-
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nyekkel, tehát a tett szabad elköve
tése:'

..Íme azonban a lélektan, e fiatal
tudomány fejlődése felboritotta nyugal
munkat. És pontosan bevezető alapfel
tételei jelentik a legnagyobb nehézsé
get. Szabadok vagyunk-e egyáltalá
ban? Van-e szabad akaratunk? Mert
ha nincs. akkor íelelösséqünk sincs. és
felelősség nélkül nincs erkölcs. sem.
hisz a felelősség feltétele a szabad
ság... És a moderoi pszicholoqta sem
többet. sem kevesebbet nem tesz. mint
kérdésessé teszi szabad akaratunk. te
hát szabadságunk és személyiséqünk
létezését. Ha viszont felfogásunk az
emberi cselekedetet illetőleg nem egye
zik meg a valösáqqal, nagyon is vilá
gos. hogy egész eddigi erkölcsi felfo
gásunk összeomlik... Talán egyetlen.
az erkölcs ellen Irányuló támadás még
ekkora veszélyt nem jelentett. Kétsé
gessé teszi a lelkiismeretet. lerombolja
a felelősségérzést ... " - írja Jean Ri
rnaud az "É.tudes" mult év októberi
számában közölt tanulmányában. mely
fölé eimül ezt írta: L e s p s y c h o
Jogues c o n t r e la morale
..A pszichologusok az erkölcs ellen".

..Az erkölcsi normák megtartását az
határozza meg. hogy az emberek tet
teiket társadalmi kötelezettségük telje
sitése szempontjából értékelik-e s így
mérleqelík-e azoknak igazságos' vagy
igazságtalan voltát... Az erkölcs a
társadalmi tudat meahatározott for
mája. amelyben vissZatükrözödnek a
kialakuló vagy kibontakozó társadalmi
viszonyok, az emberi magatartás sza
bályainak! összessége. amelyet véqső

fokon az illető osztályok qazdasáqí
helyzete határoz meg ... " - mondják
viszont azok, akik az erkölcsöt vi
szonylagosnak. helytől. kortól. társa
dalmi és gazdasági helyzettől függőnek

tartják.
Elég egy pillantással átfutni az er

kölcs fogalmáról alkotott e különbözö
felfogásokat. hogy felmérhessük a tel
jes bízonytalansáqot. De mí köze mmd
ehhez a gyermeknek - kérdezhetnők.



- hisz nem ő vitatkozik a különbözö
felfogások érvényéri. Valóban nem ő

vitázik, hanem a felnöttek, a
gyermek szüleí, nevelői, tanítói. példa
képei állnak egyik vagy másik felfogás
mellé. Természetes. hogy minden fel
nött saját erkölcsi elveinek megfele
lően él. neveli és irányítja a hatáskö
rébe tartozó gyermeket. S itt csapódik
ki az erkölcsi bizonytalanság hatása
a gyermek felé.

Pszícholoqusok és gyóntatók véle
ménye megegyezik abban. hogy a
gyermekbűnözéseket előidéző leqvéqze
tesebb ok a bűn felismerésének és a
bűntudatnak a hiánya. Nem tartanak
bűnnek olyasmit. ami pedig valójában
az. Nem érzik olyan míndenekfölött
álló, abszolút tekintély létezését.
amelyhez tetteiket viszonyíthatnák. A
gyermek és fiatalkorú. miutám saját
önálló véleménye és megfelelő tapasz
talati tudása nincs, természetszerűleg

sokkal inkább környezetének hatása
alatt áll, mint a felnőtt. Ha most azt
hallja, hogy nem felelős tetteiért, mert
nincs szabad akarata. vagypedig nem
felelős, rnert rníndaz, amit cselekszik,
Felmenőitől örökölt ismeretlen tulaj
donságainak és a tudata mélyén meg
lapuló, váratlanul felbukkanó ösztö
nöknek, tudatától színte független in
dulatoknak, továbbá különbözö kivá
lasztási miriqyeinek következménye _.
megkönnyebbülten sóhajt fel, Minden
erkölcsi erőfeszítés felesleges tehát,
hisz tetteit úgyis tőle független adott
sáoai határozzák meg.

Ebből aztán logikusan következnék,
hogy nincs önmagában érvényes bűn,
hanem csupán víszonylaqos, ez pedig
attól fü\jg, ki milven szempontból mér
legeli. A gyermek szemében legfőkép
pen attól, rajtakapják-e vagy sem, rá
jönnek-e. mít követett el. vagy sem.
A fejletlen értelmű gyermek előtt bí
zonyos beálltásban egyenesen hősi

tettnek számíthat az, hogy sikerült a
felnőtteket becsapnia. A már öntuda
tosabb és szellemileg fejlettebb gyer
mek pedig úgy oko-kodhatík. hogy
olyasmit tett, ami családjának, osztály
társainak, a falunak, melyben él. stb.
hasznos, tehát "erkölcsös" cselekedet.

függetlenül attól. milyen eszközökkel
és mit követett el.

Ezt a gondolatmenetet Joly abbé
fejtette ki tavaly az O e u v r e s cle
p a r i s által összehívott tanácskozá
son, melynek egyik főtárgya al'; volt,
milyen jelentöséqe van a bűrn fogalmá
nak, a bűntudatnak és a bűnbánat

szentséqének a fiatalkorúak életében.
[oly abbé háromféle eljárást ajánlott
a veszélyek leküzdésére: 1. Erkölcsi
tőnvényeket egyedül Istenből kiindulva
lehet és kell tanítani. Az erkölcs foqal
ma nem választható él a túlvilági élet
töl. 2. Erkölcstanunkat át kell alaki
taní. A mai gyermeknek nem elég azt'
mondaní: "a lelked üdvösségét kell
megmentened" , hanem fel kell őt vilá
gosítani arról. hogy mínden tettéért
felelős, még azokért is, amelyek tudat
alatti inditékokból származnak. Mert
igenis hatalmában van saját személyí
ségének - bármilyen összetett és bo
nyolult is - ellenőrzése és bízonyos
fokú írányitása. 3. A helyes ellenőrzés
és a kellő akarat kifejlesztésében
óriási szerepe van a gyakori gyónás
nak. A gyermek csakis ezen keresztül
juthat el valódi belső szabadságához
és bánhat különbözö determináltsáqaí
val úgy, rnínr az ügves sportoló a tal
pára kötött sílécekkel. Mt'q kell azon
ban! tanítani al oyermeket arra ls, hogy
valamen.nyien Krísztus mlsztikus testé
nek taqlaí, tehát nemcsak saját lel
kükért felelősek. de egymásért is. A
modern szocíolóqía nyelvére lefordtt
va: az egyes felelős az összessé-rért,
az összesség felelős az eqyesért. .A
gyónást megelőző Ielk'tsmeretvízsqálat
nak el kell rnélvülníe. Ne csak a over
meket oktassák ki a h e I yes g'y ó
n á s követelménveire. hanem a lelki
atyákat is ahelves gyónta
t á s r a.

Rómába'n> az elmúlt év októberében
tartották mE"<1 a Iavtröínrézetek és
gyermekbörtönök vezetőinek és lelké
szeinek első nemzetközi kongresszusát.
A kongresszus egyik résztvevője.
dr. Sergio [acornella, a luganól kantoni
javítóintézetnek igazgatója a családi
élet szétesése és a gyerrnekbünözések
közötti szoros összefüggésröl beszélt.
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A szülök gyakran - még ott is, ahol
a családi élet keretei fennállanak 
helytelen nevelésükkel ahelyett, hogy
igyekeznének gyermekeik rossz ösztö
neit elnyornni és jó hajlamait kifej
leszteni, pontosan ennek a fordítottját
cselekszik s ezáltal nem egyszer hely
rehozhatatlanul félrenevelik öket.

Jacomella különbözö kategóriákba
sorolja a hibásan nevelő szülöket. A
"passziv" apák csak önmagukkal tö
rődnek és gyermekeik lelki fejlődésére

semmi vagy csupán csekély figyelmet
szentelnek: .mevelésük" legtöbbször
arra szorítkoztk, hogy saját nyugal
mukat megóvják. Vannak azonban a
családjuk rninden megnyilatkozásába
bcleszölö, állandóan Irány.taní akaró,
nem ritkán goromba. "aktiv" apák is.
Az anyákat is két kategóriába osztja.
A .Jcítünö háziasszonyok" gondosko
dásának fő részét a háztartás és gyer
mekeik testi ellátása jelenti, lelki és
erkölcsi kérdésekre nem sok gondot
fordítanak. A másik csoportba a túl
zottan kényeztető, rníndcn hibát szé
pítő, "puha" anyák tartoznak.

A felsorolt szülő-tínusok nevelése a
gyermeket feltétlenül rossz irányba fej
leszti. Mert vagy szerétet és megértés
nélküli légkörben nő fel. s igy a viláq
ról már eleve ellenséges, sivár képet
alkot magának s az a meggyőződés

fejlődik ki benne, hogy az ilyen világ
nak nem tartozik semmivel; vagy el
puhulttá válik és nincs elég erkölcsi
ereje ahhoz, hogy jellemőnek híbáít le
küzdje.

Az eqymással durván pörlekedő

szülök, a szülök erkölcstelen élete, ha
zulról való elmaradása, iszákosáqa,
mind ousztttöan hatnak a gyermek er
kölcsi érzékénekl fejlődésére. V éqkép
felborul a helyzet a szülök elválásá
nak esetében, amikor a gyermeknek
választania kell apja és anyja között,
vagy pedig, ami a gyakori eset, az el
váló szülök euyszerűen mcqlelezík, el
osztják maguk között gyermekeiket,
mint a bútort és a konyhacdémyt.

[acomella szerínt a Iérryeqes kérdés
nem az, hogyan hűntessűnk, hanem az,
hogyan előzzük meg a gyermekek bü
nözését, Leghatásosabb módja ennek a
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tiszta és kíeqyensúlyozott családi élet,
valamint a gyermek rninél bensősége

sebb kapcsolata Istenhez.
Ugyancsak az elmúlt év októberé

ben ültek össze Párisban francia és
nemzetközi szakértök a szellemileg el
maradt és hibás fejlödésű gyermekek
nevelési problémáinak meqvítatására.
Hanqsúlyozták, hogy ezeknek a sze
rencsétleneknek, akik közül a bűnöző

gyermekek igen nagy százaléka kerül
ki, leqalább akkora szükséqük van or
vosra és pszichotherápiás kezelésre,
mint speciállsan képzett nevelőkre,

máskülönben sosem válhatnak a tár
sadalom hasznos tagjaivá.

1950 novemberében száznyolcvan
amerikai katolikus \ püspök közös pász
torlevelet bocsátott ki az amerikai
gyermekek helyzetével kapcsolatban.
Míq az elmúlt évtizedekben "valóban
sokat tettek a gyennek testi, érzelmi és
szociálís meqseqítéscnek érdekében,
addig erkölcsi és vallási szükséqleteí
nek kielcqítését távolról sem kezelték
hasonló méretü gondossággal és meg
értéssel - mondíák. Ennek eredménye
a legtöbb fiatalkorúnál tapasztalható
"zavar és bizonytalanság". Holott a
társadalomnak is, a gyermeknek is
elsőrendű érdeke, hogy a gyermekben
idejekorán kifejlesszék a "két világ
polgárságának" tudatát: hogy minden
ember tagja a társadalomnak, a nép
nek és nemzetnek, amelyben él, s tel
[estenie kell iránta kötelcsséqeít,
ugyanakkor azonban "legelső és leg
magasabb kapcsolatuk Isten országá
val van".

Egy katolikus orvosi folyóirat, a
"The Catholic Medical Quarterly" ta
valyi júliusi számamé]yenszántó ta
nulmár yt közöl "So:m' Considerations
cn JuvpnJe Dcllquencv" "Néhány rneq
jegyzés a qycrmekbünözésröl" címmel
errő] a kérdésről és kifejti, hogy
a társadalomnak és államnak elsőrendű

kötelessége ezen a téren míndent meg
tennie az aggasztó helyzet mcqvaltoz
tátására. Minthogy pedig a legtöbb.
felnőtt bünözönck már gyermekkorá
ban megtalálhatók az erkölcsi bukás
nyomai, a qyerrnekbűnözések csökken-



tése magával hozza majd az összes
bűnesetek csökkentését" is. Közismert
dolog ~ mondja a tanulmány. 
hogy a fiatalkorúak blrösáqának a leg
több anyagot a nagy ipari közpentok
zsúfolt. rossz lakás- és egészségügyi
viszonyokkal rendelkező negyedei szol
gáltatják. A nyomorral együttjárnak a
nagyszámú válások, a rossz családi
~let, a ponyvaírodalom és a mozi ha
tása. .Kevés reményt látok a jelen
helyzetből való gyógyulásra rnindad
dig. amíg fl: felnöttek fel nem ismerik.
hogy az erkölcsi magatartása szerétet
ben. az igazsághoz való ragaszkodás
ban. a tisztességérzetben .gyökerezik;
továbbá. hogy a jó otthon ai a talaj.
melyben 'az elvetett erények a legjob
ban növekszenek" - hangsúlyozza az
író, egy Ismert gyermekbíró szavait
idézve. Fejtegetéseit egy nagyjelentő

ségű megállapítással Iejezt be. Kutatá
sai folyamán- mo~dja -lrországban
ts Járt s azt tapasztalta. az ir katoliku
soknak az anglikánokénál bensősége
sebb és cselekvöbb hitélete sokkal ha
tásosabban megóvja a gyermeket a bű
nözéstöl, amíről az ír statisztikák
számadatai is tanúskodnak

A fent idézett Watson bírónak ..A
gyermek és a vizsgálóbíró" című,

1942·ben megjelent és azóta több ki
adást ért könyve másfélévtizedes ta
pasztalatra épült tárgyilagos bírálat az
angol gyermekbiróságok és javítóinté
zetek munkájáról. Megállapítja, hogy
akik ezekben az intézményekben mű
ködnek. általában még távol vannak
attóI.hogy megfelelő lélektani. pedagó
giaí. szocíolöqíaí, jogi megértéssel és
szeretettel, valamint a bűnöző gyerme
\:ek külsö életkörülményeínek' és lelki
sajátosságainak alapos ismeretével
egyénien és ne általánosan. mintegy
sémák szerint ítélkezzenek.

Felső-Ausztria hatósáqai, nevelők.
szocíolóqusok, orvosok és pszichológu
sok bevonásával színtén ankétot ren
deztek a fiatalkorúak súlyos erkölcsi
vétségeinek meqvíz sqálására. Az okok
nt is,. mint míndenütt, ugyanazok: a
háború. a lakáslnséq, a családi élet

szétzüllése, a rossz filmek. a ponyva
irodalom. a lelkileg hibás gyermekek
nek meg Inem felelő nevelése és a val
lási élet háttérbeszorítása. Legmegdöb
bentőbb az ankétnak aza meqállapi
tása, hogya fiatalok bűncselekményei

Ausztriában nem csupán a naqyváro
sok zsúfolt lakónegyedeire szorítkoz
nak.hanem a lakosság számához vi
szonyítva arárnytalanul sűrűn jelentkez
nek a falvakban és tanyákon is.

A kép. melyet a meqfíqyelök a nyu
gati államok qyermekbűnözésl helyze
téről rajzolnak. - látjuk-.- elég sö
tet; ugyanakkor azonban komoly mun
ka folyik a megelőzés mödszereínek ki
dolgozására is. Kétségtelen, hogy a
qycrmekbünözés rneleqáqya a nyomor;
égető szükség van tehát a szocíálís vi
szonyok megjavítására s a gyermek
jobb szocíális környezetének biztosítá
sára. A bünözések legfőbb oka egy bi
zonyos eszrnénytelenséq: a társadalom
erkölcsi bizonytalanságának hatása a
gyermek lelkében. Éppen ezért helyre
kell állítani a gyermekben' a tekintély
tiszteletét. a nagy emberi eszmények
kultuszát és a nagy példaképek köve
tésére irányuló törekvést, legföképpen
pedig. azt a tudatot, hogy vannak ál
landó. mindenkire, minden időben egy
forrnáes kötelező erkölcsi törvények. '
amelyek teljesítéséért a míndentudö és
mindenhatö Isten előtt vagyunk felelő

sek. Ha a Ielelösséq e tudata nem él a
gyermekben. sem éi jó és rossz foqal
.ma nem alakulhat ki benne. sem arra
az előre nem tehet szert, amellyel
sikeresen veheti föl a harcot determí
náltságai elleni, ..Azt tervezik - mond
ja egy mai pedagógus. - hogy szapo
rítják a javitóintézetek és qvermekbör
tönök számát és korszerűbbé, tökélete
sebbé teszik munkájukat. Tan'tsák meg
inkább a helyes nevelésre a szülöket
és mindazokat. akik fiatalkorúakkal
foglalkoznak. Úgy neveljünk és olyan
környezetet teremtsünk. hogy mentől

kevesebb iavítöintéeetre és börtönre
legyen szükséq."

Halász Alexandrll
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AZ ÁLLATLÉLEKTANRÓl
Allatbaratok, laikusok. orvosok sőt

szellemtudományokkal foglalkozók kö
zül is sokan tekintenek érdeklödéssel
az állatlélektani kutatásokra. A kép
mely ezek nyomán kialakul egyike a
közelmult évtizedek tudományos ujdon
ságainak. Igaz ugyan, hogy minden
korban akadtak olyanok. akiket érde
kelt az állatok belső, .Jelkí" világa.
de ezeknek föcélja még a mult szá
zadban is többnyire az volt.· hogy
mermél fantasztikusabb esetek leírásá
val ejtsék bámulatba a jóhiszemű 01
vasót,

p a s q u i e r például azt állította,
hogya beteg elefán' azért fekszik
hanyatt és azért hajigál füvet az ég
felé, mert egészsége helyreállitása érde
kében áldozatot mutat be Istennek.
Föleg háziállatokon igen sok kétes
értékű megfigyelést írtak le. melyek
alapján az állatok okossáqáról, er
kölcsi világáról, bánatáról, stb. be
széltek. Brehm az állatok lovaqiassá
gávaI kapcsolatban elmondja. hogy a
hím foxterrier a terhes és szoptatös
rókát nem bántja.· Ugyancsak ő me
séli, hogya gólyák a hűtlen nőstényt

egyesült erővel megölik. Az állatokat
emberi tulajdonságokkal ruházták fel.
Egy leírás szerínt egy ló ..tévedésből"
ápolójának lábára hágott. Mikor a ló
látta, hogy ápolóta elájult, föléje ha
jolt és könnyeivel öntözte. Ezt az
esetet magyarázva egy régebbi állat
lélektannal foglalkozó könyv a ló
széqyenérzetéröl, lelkiisrneretfurdalásá
ról, sőt öngyilkossági hajlamáról beszélt.

Amennyiben ezeket a közléseket
ellenőrizni lehetett, legnagyobb ré
szükről beigazolódott, hogy elnagyolt
feltevéseken alapulnak, sőt nem egy
szer közönséqes szenzácíöhajhászásban
kereshetjük indokolásukat. Az ön
gyilkos ló, számoló kutya, imádkozó
elefánt a mesék birodalmába tartoz
nak. De ·nem csak az ilyenféle cir
kuszi mutatványokröl, hanem az el
hihető megfigyelések egy részéről is
kiderült, hogy tévesek. D a r w i n le
írja, hogy egy -Sphex darázs egyszer
magához hasonló nagyságú legyet fo-
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gott. Rágóival a légy fejét és pot
rohát lerágta, torjával pedig elrepűlt.

A szél .azonban gátolta a repülésben.
mire a darázs lerágta zsákmányának
szárnyait is. ..A szárnyak utólagos le
rágása világos- jele a Sphex gondol
kodásának" - írja a szerzö.

F a b r e. a rovarok életének nagy
ismerője a következőkben válaszol
D a r w i n közlésére. ..Először. a
Sphex darázs légyfélékhez soha iI1eQ1

nyúl, hanem csak eqyenesszárnyúak
hoz. Azonkívül hullarészeket soha nem
visz fészkéhez, hanem csak egész ál
latot, éspedig élve, legfeljebb rneqbé
nítva, ..Ezekből kiderül, hogy az állati
viselkedéssel foglalkozó modern tudo
mány, az állatlélektan elődeinek ké
tes értékű megfigyelésére nem támasz
kodhat. A kutatók kénytelenek apró
lékos munkával újólag megvetni ennek
a fiatal tudománynak alapjait.

A zoopszícholöqusok kérdésfeltevését
a következő példa illusztrálhatja: Te
gyük· fel, hogy egy őz elaludt a tisz
táson, Sütni kezd. a nyári nap, melege
lesz az állatnak. mire fiziológüiilag
.válaszol. Pórusai kitágulnak. izzadság
mirigyei müködésbe jönnek. E7; az
automatikus fiziológiás védekezés a
meleg fokozódásával nem lesz kielé
gitő. Az őz ekkor felébred. árnyékba
húzódik. ahol megkezdett pihenését
folytatja.

Jelentkezik a kérdés, miért cseleke
dett az állat igy? Tudta-e, hogy az
árnyékban hűvösebb van? Ha igen.
honnan e tudás? Vajjon veleszületett
ösztön. vagy talán tapasztalás, a mult
hasonló eseményeiből levont következ
tetés? A probléma tudományosan fo
galmazva igy hangzik: Mílyen tényezök
hatnak az állatok cselekvéseíre? E cse
lekvések irányitá sában mennyíben jut
szerep az ösztönnek, mennyiben a ta
nulásnak? Merevek-e az ösztönök. vagy
változtathatók? Hol van az állatok ta
nulásának határa. hogyan viselked
nek olyan helyzetben, ahol tapasztala
taik nincsenek segítségükre. stb, stb.?

Az újabb állatlélektani irodalom



következetesen végiggondolt céllal pre
dz kísérletekről számol be. melyek ha
nem is adnak kielégitő választ a fel
vetett kérdésekre. mégis vetnek né
mí világot erre az eddig experimentá
lisan nem vizsgált érdekes területre.
Nem vállalhatjuk a kialakuló tudo
mányág megközelítő ismertetését sem.
hanem megelégszünk azzal, hogy az
állatvilág egyetlen csoportjára. a ma
darakra vonatkozó néhány lélektani
kísérletröl beszámoljunk. Éppen igy
válasithattuk volna a majmokat. ha
lakat. vagy akár a csíqákat sőt a
férgeket is. hiszen ezek viselkedését is
vizsgálat alá vették. Vannak érdekes
adataink a csigák ídöérzékéröl, a ha
lak tájékozódó-képességéről. a férgek
tanulásáróI. A madarakat csupán azért
választottuk. mivel sok hiedelem. fan
tasztikus elképzelés fűződik hozzájuk.

A tojásokorr ülő kotlóstyúk ..türel
mének. anyai szeretetének" említése
közhely-számba megy. Mai felfogás
szerint szó sincs szeretetröl: a kotlós
egyszerüen azért ül a tojásokon. mi
vel duzzadt altestére a tojások jóté
kOl1!Y hütö hatásúak. mint valami boro
gatás. Tojások helyett azonban épp
úgy ülnek a kotlósok billtárd qolyökon
is. Érdekes. hogy az emlitett altesti
duzzadás fellépése bizonyos látási in
gerekhez van kötve, legalábbis erre
követekeztethetünk H e r r i c k kísérle- ,
teiböl. Ez a kutató egy vizi tyúk to
jásai közül naponta elvett egyet. úgy.
hogya fészekben mindig csak egy ma
radt. Ilyen körűlmények között 45-50
tojást is tojtak a kisérleti madarak.
míq rendesen 6-11 tojásnál többet nem
raktak. A költés megkezdéséhez tehát
szükség van egy bizonyos számú to
jás látási érzékeléséhez.

Ezek és még sok más kisérlet arra
mutatnak, hogy fi madarak ösztönszerü
cselekvései nem merevek, hanem ala-

. 'kíthatók. A l ver de s említi, hogy
azok az éneklő roadarak. melyeknek
médjukban van idősebbektől tanulni.
szebben énekelnek. . Egy megfigyelés
szerínt, ha egy kotlóstyúk többször
költ ki kacsákat, a negyedik. ötödik
alkalommal már vízre tereli őket. Más
.kísérletek szerint a madarak ösztönei

merevek lennének. Egy galambfajta
úgy költ, hogy délelőtt és éjszaka a
nőstény, délután pedig a hím ül a
fészken. A galambpár fiókái már ki
keltek, midőn a nőstényt a kísérletező

elpusztította. A hím a délutánt most
is a fíökákon ülve töltötte. éjszaka
azonban nem ült a Iészekre, hanem
megszokott helyén aludt. Éjjel a kis
galambok megfagytak. a hím azonban
délutánonként még néhány napig rend
szeresen a íészekre ült.

A madarak érzékelés-lélektanával
többek között H e r t z foglalkozott.
Megállapította. hogy könnyebben meg
tanulnak bizonyos formák és színek
szerínt tájékozódni, mint más formák
illetőleg színek esetén, Érdekes. hogy
szemben az általános elképzelésekkel.
inkább szín, rnínt forma után iga
zodnak. Tyúkok elé 11 figurát tettek,
éspedig kékszínű körÖket. és piros há
romszöqeket. Mindegyik közepére ku
korica-szemeket helyeztek. de a há
romszögekre leraqasztotrák. A tyúkok
hamar rájöttek hogy csak a kék kör
ről lehet csípeqetníök, a piros három
szögekhez akkor sem nyúltak, ha ké
sőbb a kukoricaszemek már nem vol
tak leragasztva. Most a formák szlneit
felcserélték (tehát piros kör és kék
háromszög) és semelyik formára sem
ragasztották fel a kukoricaszemeket. A
tyúkok azonban csak a kék három
szögről csipdesték fel az élelmet. Te
hát nem a forma hanem a szín sze
rint tájékozódtak, jóllehet mint szín
telen figurákkal elvégzett kisérletek
igazolják, a formákat is meg tudják
különböztetni.

Régi megfigyelések gyakran irnak a
madarak számclásképesséqéröl. L e r o v
például elbeszéli. hogy ha egy szarka
három vadászt látott bemenni egy
kunyhóba, mindaddig nem repül el kö
zelben lévő Iészkéböl, míq mind a há
rom el nem távozott. Ha csak kettöt
látott volna elmenni. türelmesen várja
a harmadik távozását. Ilyen és hasonló
leirások nyomán néhány kisérletben
foglalkoztak a madarak számolási ké
pesséqével.

R é v é s z és K a t z egy deszkára
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egy sor magot ragasztottak, és kettő

közé egyet-egyet szabadon helyeztek
el. A tyúkok hamar megtanulták, hogy
csak minden második szemet lehet fel
szedníök, Ezután azt is meqtanulták,
hogy csak minden harmadik szemct
szedjenek fel (a szemek köztí távol
ság állandóan változott}, Mínden ne
gyedik, vagy ötödik mag felcsípését
azonban nem tudták lhegtanulni. Ez a
tény kettőig való számolást engedélyez,
más kisérleti eredményekből azonban
ellenkező következtetést vonhatunk le.

F i s c h e l egy poszáta-Iélét kali t
kában tartott. A kalitka elé hanqyato
jásokat- helyezett, melyeket a madár
felcsípeqethetett, ha a kísérletező egy
csapóajtót félretolt. Azonnal megje
lent a madár, de miután egyetlen
.rtojást" felszedett, Fischel erélyesen
becsapta az ajtót. Igy sikerült az ál
latot betanítania. hoqy leszállva hin
tájáról egyetlen szernet csípjen fel csu
pán, és azonnal visszeszáljon, most
már anélkül, hogya csapóajtó becsu
kódnék. Egy szernre tehát sikerült be
idomítani az állatot, de kettőre, há
romra nem. Ebből F i s c h e I arra kö
vetkeztet hogy a madarak egyáltalán
nem tudnak számolni, csupán a tér
fogatnövekedést veszik észre. Allítása
igazolására még egy szellemes kísér
letet végzett. Egy stiglic előtt lévő

deszkára két csomó magot helyezett.
Az egyik csomóban három, a másikban
öt' mag volt. A stiglic egy ablakon
kírryúlhatott és az élelmet elfogyaszt
hatta. Hamarosan megtanulta, hogy
csak a naqyobb csomóban lévő mag
vakat lehet felcsipegetni, mert a ki
sebb csomót F i s c h e Ileragasztotta.
Ha most a kutatö öt mag helyett ha
tot helyezett eléje, az állat zavarba
jött, új betanulás vált szükséqessé,
F i s c h e I szerínt a madárka nem a
számbeli, hanem a térfogatbeli kü
lönbséqet fogta fel.

E néhány kisérlet töredéke csupán
az ismert vizsqálatoknak, Foqlalkoz-

•.Olyan békekötéseknek. amelyek
kölcsönösen elfogadott, megszervezett,
jében éppúgy, mint szellemi síkon, s
csületes keresztülvitelét, előbb-utóbb
qük.'
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tak a madarak tanulásával, felejtesével.
vizsgálták azra kérdést, vajjon képe
sek-e cselekvéseiket a célhoz rendelni
oly mödon, hogya cél érdekében ke
rülő útat végeznek? (Például: a ma
dár kalitkája előtt csalétek van, me
lyet csak ú~y érhet el, ha a csalétek.
kel ellentétes irányú kalitkaajtón ki
repül. Az eredmény mindig negativ
nek mutatkozott, azaz a madár nem
tett kerülöutat.) A többi között M a n
g o Ld foglalkozott a madarak hipnó
zísá val. (E témáról már 1646-ban
könyvet írtak: Kirchner: Experimentum
mírabile de Imaginatione gallinae. Ro
mae, 1946.) Fi s c h e I az agyvelő

anatomiájával hozza kapcsolatba a.
madarak képességeit. A halak, kétél.
tűek, hüllök, madarak és emlősök

agyveleje jelentékeny különbséqeket
mutat. E különbségeket igyekszik pár
huzamba állitamí a lélektani kísérlete
zés eredményeivel.

Eddig kevesen vállalkoztak arra.
hogy az állatok cselekvéseit természet
tudományosan összehasonlítsák az em
beri cielckvéz.ekkel, annyit azonban már
megállapítottak, hogy R o m a n e s va
lamikor nagy szenzációt keltő feltevé
sei helytelenek. Az ernl.tett kutató
ugyanis a származástani, biogenetika}
alap törvényt a lelki jelenségekre is
kiterjesztette. (Biogenetikai alaptörvény
alatt értjük azt a néhány meqfiqyelés
sel alátámasztott felfogást, mely sze
rint a magasabbrendű állatok egyéni.
embrionális fejlődésük folyamán át
mennek míndazokon a fokozatokon.
melyeken keresztül a törzsíejlödés fo
lyamán kialakult mai formájuk.) R o
m a n e s nézéte szerínt az emberi
embrió "lelkileg" a férgek fokán, a
csecsemő alacsonyabbrendű állatok fo
kán állna, az ídösebb kísgyermek lelki
élete pedig a magasabbrendű állatok.
- majmok - cselekvésformáinak fe
lelne meg. Mint említettük, ezt a íel
fogást a modern állatlélektan nem iga
zolja. Sz. M .

nem fektetnének alapvető fontosságot a
fokozatos leszerelésre, a gyakorlat rend.
amelyek nem biztosítanák a leszerelés be
kiderül állhatatlanságuk és törékeriysé-

(X I I. P i u s 1 9 4 9.)



A MAI OLASZ REGÉNY HELYZETE
A háború óta a külíöldí közönség

érdeklődését erősen lekötötte az olasz
Hlm werizmusa. emberi dokumentumai,
melyek a tények ábrázolásában nem
rettennek vissza bizonyos kegyetlen
ségtől sem. .Filmrendezőik, mint Ros
sellíní, de Síca, Lattuad, stb. olyan
filmeket alkottak. melyek a kifejezés
erőteljessége és a stilusegység tekin
tetében egyedülállók. Az irodalom te
rén más a helyzet: a nem szakértő

külíöldí ol vasó asztalára legtöbbször
nem az elsőrangú olasz írók könyvei
kerülnek. hanem a Curzío Maiaparte
féle zsurnalistáké. akik a mai Itálíáröl
nagyon is felületes képet adnak.

Az olasz regényirodalomban külön
ben sem könnyű tájékozódni, tekintve
hogy ott nincsenek olyan irodalmi is
kolák és irányzatok mint például Fran
ciaországban. sőt hagyományok is alig.
Nekík nincsenek olyan reqénytípusaík,
mint a P r i n c e s s e d e C I é ves
vagy a N ó u v e Il e H é 1o i s e.
amelyekre ·többé-kevésbbé minden mai
francia regény visszavezethető. Olasz
regénytipus níncs, sőt igazi regény is
kevés. annyira elözönlött náluk mindent
a szinház, a retorika. és legújabban a
film. A hagyományok hiányának meq
vannak az előnyei is: talán ennek kö
szönhető az olasz regény gátlástalan
sága és naiv frissessége. Ha az olász
regényt a franciával hasonlitjuk ösz-

'sze. első pillanatra szembetűnik meta
fizikai mondanivalójának szeqényséqe,
amiért még a technikai virtuozitás sem
tudja az olvasót kárpótolni. Mert mit
ér a technika, ha nincs minek a szol
qálatába állítaní? Amig Franciaország
ban minden nagy regényiró (Sartre.
Camus. Malraux, stb.) egyszersmind
egy-egy filozófiai iskola feje is. addig
Itáliában Benedetto Croce túlságosan
arisztokratikus doktrináinak hatása alatt
az irodalom és filozófia külön utakon
jár. Amig a francia iró "elkötelezi ma-

; gát", aktivan is részt vesz az új világ
építésében. az olaszok közűl mai napig
sem sokan hagyták el azt az elefánt
csonttornyot. amelybe a fasizmus évti
zedei alatt bezárkóztak. Ennek a l'a r t

p o u r I • a r t o s magatartásnak ti
pikus példája Emilio Cecchí, az ola
szok legképzettebb krltíkusa. aki re
gényeket is ír. Leghiresebb regénye a
p e s c i R o s s i (Aranyhalak) sok
szor D'Annuncio szóorgiáira emlékez
tet, toszkánistílusa csupa finomság és
árnyalat, de emberi horizontja megle"
hetösen szük, nem sokkal tágabb, mint
az aquáriumba zárt aranyhalaké.
D'Anounzto hatása egyébként a mai
író nemzedékre nagyon csekély, sőt

a T ű z szerzöjét a naqyközönscq sem
igen olvassa. Alfredo Gargiulo, a ki
váló olasz kritikus legutóbb megjelent
rnűve úgy beszél a D'Annunzío féle
irodalomról. mínt valami irodalomtör
téneti tényről, (jóllehet a kritikus a
költőnek majdnem kortársa.) A ..Monte
Nívoso" hercegének kivételes népszerű

sége a fasizmus évtizedei alatt annak
volt köszönhető, hogyaneoklassziciz- '
mus elvét: "csak az íqaz. ami szép"
összekapcsolta a kockázat és veszélyes
élet 'nietzschei kultuszával. és Musso
línítöl kezdve az utolsó kis római qím
nazistáiq, egész Itáliát ellátta megfelelo
közhelyekkel. Pirandello hatása sokkal
élőbb. bár ő inkább színházi ember
mint regényíró. Antihégeliánus fílozö
Hája ugyan inkább a rnultszázadi iro
dalmi áramlatokhoz kapcsolja, de rela
tivizmusa ma is divatos és techniká
ját nem egy regényiró utánozza. Api.
randellöí ir ányzathoz tartozik. bár mes
terét nem utánozza szolqaían, Vitali
ano Brancatí, nagy irodalmi díj, a
p r e m i o B a g u t t a 1950. évi rnyer
tese. B e l A n t o n i o cimű regénye
sziciliai krónika az 1930-1943-as évek
ből; a háttérben a fasiszta komédia
zajlik a vidéki élet fojtó kicsinyessé
qében, pletykák. családi befolyás. sok
bonyolult' adás-vétele közepette. Asz
kéta papok, a bürokratizmusban el
tompult tisztviselők. forróvérű fiatal
leányok, ifjú donzsuánok kavarognak
előttünk, a dialógus kábitó tempója a
legjobb Meredíth-reqényekére emlékez
tet. Az előtérben két nagymultú szici
Haj család intim tragédiája játszódik
le. amely' némileg tragikomiku,s színe-
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zetü, mert mint utólag kiderül, a nők

bálváeyátöl, a szép Antoniotól a ke
gyetlen természet megtagadta azt. amit
hire után mindenki joggal elvárt volna
tőle. A politikával keveredett sok csa
ládi intrika mind hiábavaló volt: Bel
Antonio házasságát semmisnek kell
nyilvánítani. A történelem dübörgése
e.gy pillanatra elhalkul az egyéni tra
gédia előtt és amikor a házassági fias
kóval kapcsolatban Bel Antonio nagy
bátyja prófétai átkokkal kel ki a "Re
ménrység gonosz csalása" ellen. úgy
érezzük. hogya diadalmi indulóktól
zúgó utcán búsan bandukoló Antonio
tragikomédiája az egész emberiséget
érintő nagy Csalás szímbőlűmává nő.

A másik nagy irodalmi díjat, a
p r e mi o V i a r e \I g i o - t a futuris
ta Marinetti egykori Ieqyvertársa, Pa.
lazzeschi kapta. A romantika kícsüfolö
ja, ez az örök e n f a n t t e r r i b l e,
most is pompás ötleteivel szédítí el az
olvasót. Bizarr. sokszor' freudista szt
nézetű lélektani esetek izgatják, törté
neteinek szinhelve ma is változatlanul
a századvégi Firenze. Alakjai: bogaras,
vén angol mísszek, akik Fresoléban töl
tik életük utolsó napjait; egyik höse a
macskákba szerelmes, egy másik a
naqybajuszú, titokzatos úr, az anyját
üldözi, mindennap vár rá az utca
sarkon. Híres regénye. a M a t e r a s
s i N ő v é r e k három öreg nőről szól,
akik egész Firenzében ismertek cso
dásan finom hímzéseíkröl, amelyekkel
egész csinos kis vagyonra tettek szert
és köztiszteletnek örvendenek. Békés
vénkisasszonyéletüket azonban megza
varja az elvált harmadik nővér el
árvult kisfiának megérkezése. A fiú
különös charme-ja leveszi őket a lá
bukröl, valóságos rab szolgái lesznek.
De az unokaöccs önző, keqyetlen ter
mészet, anyagi romlásba viszi a vén
kísasszonyokat.. akik feldúl t . lélekkel,
.nagy szegénységben halnak meg.

Amíg Palazzeschit nem szociális és
politikai, hanem kízárólaq lélektani
problémák érdeklik. Alberto Moravía,
bár elsősorban moralista, irt egy an
tifasiszta politikai regényt is M a $ z 
k o k n é g yes e eimmel. Többi rnű

veiben. amelyek előszeretettel boncol-
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ják a házassági problémákat. sok a
freudizmus. Első nagy regénye A"
K ö z ö m b ö s ö k a francia analitikus
regény mintájára egyetlen személy
szemszögéből rajzolja meg a könyv té
májául választott lélektani esetet. A
L a R o m a n a a római alvilágba ve
zeti a z olvasót. amelynek szennyén ke
resztülragyog . a "La Romana". egy
prostituált nő bosszúra képtelen, mín
dent megbocsátó jósága. A Moravia
féle morallsta irók közé sorolható
Guido Píovene, akinek főleg a N o v i
c i a című regénye keltett feltűnést.

A mai olasz irók második csoport
jába azok tartoznak, akik teljesen el
távolodva az irodalom l' a r t p o u r
l ' a r t o s felfogásátóL a való élet do
kumentumait jegyzik fel és elsősorban

a szociális problémák iránt érdeklőd

nek. Jellemző, hogy az utóbbi években
éppen az olyan nemhívatásos iróknak
volt nagy közönséqsíkerük, mint Gra
nuscí, aki L e vel e k a B ö r t ö n b ő l
című művét eredetileg nem szánta
közlésre, hanem csak a családját
akarta, vele vigasztalni. Carlo Levi
Kr í s z t u s megállt Ebolinál
címü könyvével szintén csak dokumere
tumokat akart szolgáltatni délitáliai
száműzetéséről és matériai parasztok
nyomoráról és szenvedéseiröl. Levi
egyébként sokkal több mínt zsurnalista,
meg tudja éreztetni Déiolaszország ba
bonákkal telített. magikus légkörét.
amelyben például egy. közönséqes
kecske gonosz boszorkány képét szuq
qerálja.

Elio Vittorino a Hemmínqway
szerűen nagyvonalú zsunalísztíkát gya
korolja. humanizmusa pedig sokszor
Saroyanra emlékeztet. Az "elkötelezett"
irók közé tartozik. mert részt vett a
mílánóí antifasiszta mozgalomban (cr
ről szól A z e m b e r e k é s a t ö b 
biek címü müve.) A Szicíliai
b e s z é l g e t é s é k a felszabadulás
vágyából születtek, írójuk -szenvedé
lyesen keresi az . emberszeretet új
forrásait. S i m p Ion F r é j u s r a k a 
c s i n t címü regényében a szélsőbal

oldali mozgalomban való részvételekor
szerzett élményeit írja meg. Hősei for
radalmárok. nem is annyira élő em-



berek. mint szímbölumok az emberiség
felszabadításáért folytatott harcban,

kl. eddigieket összefoglalva azt
mondhatjuk, hogy bár vannak Itáliában
is irók, akík elkötelezték magukat és
regényeikben politikai ideáljaikért har
colnak. a modern latin irodalom tár
gya mégis elsősorban az "örök em
beri" marad és az olasz iró ma is fő

leg az emberi sziv legintimebb tit
kait kutatja. Jellemző. hogy pamflet
íróik jóformán nincsenek és hogy egy

EGY BOLGÁR REGÉNY
A közelmultban jelent meg magyar

fordításban a neves bolgár író. I van
Va z o v regénye: P o d i g o t o 
I g a a I a t t címmel.

Bolgár regéllll}'? Keveset hallottunk ed
dig erről. Bolgár irodalom? Erről

ugyancsak keveset. Pedig míndkattő lé
tező valóság, melyre e megjelent
kőnyv emlékeztet bennünket. Ivan Va
zov az egyetlen bolgár író uqyanís, ki
nek neve a szélesebb külföldön is
mert. mert regéllll}'e más európai nyel
veken -is megjelent. A mélyebb kap
csolatok azonban. melyek e könyvet
és íróját Bulgáriához fűzik. sehol nem
számíthatnak annyi megértésre, mínt a
hosszú ídön át politíkaí elnyomás
alatt élt orsZágokban: így nálunk is.

A könyv egyetlen tárgya az 1876
íki bolgár felkelés előzményei, harcai
és bukása. főként egy kis bolgár falu
s néhány lakója életének keresztrner
szetében,

A török hatalom igája. mely ne
künk "csak" százötven évet jelentett.
Bulgáriára négyszáznyolcvanöt eszten
deig nehezedett. Magyarország a tö
rök alól felszabadulva, régen túljutott
már a Habsburg-elnyomás -legveszedel
mesebb korszakain is, mikor Bulgária
még mindig Bajazíd szultán I394-ből
való hódítása volt. E hosszú idő mély
rehatö társadalmi változásokkal járt.
Nemzetiségükhöz csak az alsó nép
osztályok maradtak hűségesek. A tár
sadalmi emelkedés -a mohamedán tö
rökség elnyomása -alatt egyúttal a hite
hagyás és az elnemzetíetlenedés útja
is volt.

nagy port vert vita alkalmával, amely
az író politikaí állásfoglalásáról szölt,
Alberto Moravía, aki pedig maga is
antifasiszta tevékenyséq, t folytatott, ki
jelentette. hogy az igazi írónak egyen
lő objektivitással kell ábrázolnia a
legkülönbözőbb poiltikai vilqánézetü
emebereket. Ami az esztetikai irányza
tokat illeti, a mai olasz regény a re
alizmus és a sz.mbclízmus között inga
dozik és nehéz lenne megjósolni. me,
Iyik irányzat kerekedik felül. F. K.

Az elnyomottak öntudatra ébredésé
nek hullámai. melyek Európában az
I848-as nemzeti forradalmakkal kez
dődtek. csak későn értek el Bulqáríá
hoz. De a nemzeti eszmék terjedni
kezdtek itt is. A-politikai és társadalmi
szabadság vágyával együtt kel életre
a bolgár irodalom. Ekkor él és ír
B o t e v. a jeles bolgár költő. aki épp
úgy nemzetének szabadságharcában
lelte halálát, mint nálunk Petőfi. Az
írók ugyanúgy politikai jelentőséget

nyernek. mint száz évvel korábban Ka
zínczyék irodalmi meqújhódása. Iroda
lom és nemzetiség. művészet és politi
ka ugyanugy fonódik egymásba, mi:nlt
a magyar müvelödés történetében. Bul
gáriában azonban mindez hevesebben
és gyorsabban történik. irodalmi és
politikai élet ébredő egyidejűségében:

ahol későn kezdik. ott kevesebb is az
idő a kitűzött cél meqvalösítására.

A kitűzött cél politikai aktualitás:
Bulgária teljes felszabadítása. Ekkor
tűnik fel irásaival Ivan Vazov (1850
1921). akinek már első műve, a tör
téneti ídöket idéző F e n y Ő. nagyban
hozzálárult a nemzeti mozgalom erö-.
södéséhez, 1875-ben jelenteti -meg B u I
g á r i a g y á s z d a I a i című költe
mény-qyüjteményét, mely a bolgár
nemzet szenvedéseít panaszolja.

1876-ban tör ki a nemzeti forrada
lom: a bolgár szabadságharc. A felke
lést a török hatalom leveri és kegyet
len bosszút áll. Tizenkétezer bolgárt
gyilkolna,k le ekkor. számtalan falut
elpusztítanak. s ezenkívül a rögtönítélő

bíróságok is tömegesen -szedik áldoza-
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talkat. Ez a tragikus sorsú felkelés a
tárgya Vazov·I g a a I a t t cimű regé
nyének. melyet már a szabad Bulqá
ríában, 1889-ben irt.

Vazova bolgár [ösíka: első re
gényirója nemzetének. E körülmény
az úttörés, a kezdeményezés rnínden
dicsőségével jár. de természetszerű hát
rárryaí is vannak. Ma. amikor a müía],
a regény története már .közel teljes
egészében kirajzolódik előttünk. a kez
det túlzásai és naivitásai fokozottabb
mértékben tűnnek fel. E hátrányok.
valamint az előnyök is. egészen más
jelentőséget nyernek azonbarr. ha az
életadó körülményeket mérleqeljük.

Ami nekünk ma [ösíkában idegen.
azok korának: a romantikának túlzásai.
Vazov elkésett romantikus. Bár 
elődei nem lévén -- bizonyos fokig
neki magának kell megélnie a roman
tikát, művében nagyrészt már az új.
a realista felfogás igényei mutatkoznak.
A nagy nemzetek irodalmaiban ekkor
ra már időtálló realista alkotások szü
lettek. s a romantika.. mely annyí kis
nemzet irodalmi és politikai ujjászüle
tésének bölcsője volt. nem mutat a jö
vőbe többé.

Kétségtelenül romantikus vonás Va
zov mjívében a nacionalista szenve
dély, mely egész könyvének Iömotí
vuma. Minden cselekedet egyetlen nagy.
közös cél érdekében történik: Bulgária
felszabadításáért. A száműzetésből visz
szaszökött főhős és a falusi tanítónő

szerelme sem oldja fel, vagy töri meg
.e célkitűzés lendületét. A regényben a
szerelmesek nem önmaguk. hanem a
hazájuk boldogságát keresik. A végső.

. nemzeti tragédia csak elmélyül a sze
relmesek önként választott. hősi ha
lálával. Érdekes a nemzetközi forrada
lom gondolatának feltünésé is. egy
orosz egyetemi hallgató alakjában. Va
zov könyvében azonban ő is az ese
mények közös medrébe hull: elveit fel
adva. hősi halált hal Bulgáriáért.

De erős érzéke van az írónak a re
alizmus iránt is. Nem véletlen. hogy
Vazov, a romantikus kor írói ,felé for
dulva. Puskinért rajongott. Puskin nem

romantikus abban az értelemben, ahogy
a francia. a lném.et irodalom nagyjai
azok. Nála már erőteljesen megcsendül
az új. a realista hang, előkészítve a
nagyorosz realisták: Tolsztoj és Dosz
tojevszkij megjelenését. Vazovirásán
megérzik. hogy tájékozódása nem a
francia realista regény önfíqyelö, ér
telmi szerepjátszása felé fordult (Bal
zac. Flaubert), mely sokszor úgy hat.
mint a romantika realista póza, hanern
a realizmusbanösztnlte és keresetlen
orosz rninták felé. Az I g a a I a t t
egyszerű. természetes keretben mutatja
be a bolgár nép életét és küzdelmeit.
Könyvének hibái sem a romantika túl
zsúfoltsáqából, vagy ködbevesző irre
alitásából táplálkoznak. hanem inkább
a realizmus túlzásai: az esemérsyek le
irásában néha túlontúl egyszerűvé vá
lik. még az irodalmi hang rovására is.
Kerül minden pózt, akár úgy is, hogy
helyenként kizökken a művészi ábrá
zolásböl. Irása azonban sok élessze
mű és szerétetteljes megfigyelésről tesz
tanúságot a nép életéből. [Ilyeru kitűnő

részlet például. mikor a falu egyszerű

lakossága szlnlelöadást néz véqiq. A
naiv lelkekben színpad és valóság
összeolvad: az előnytelen szerepeket
játszókra komolyan megharagszanak.s
előadás után szemrehányássel illetik
őket.)

A regény meseszövése ugyan nem
eléggé erőteljes, az elmondott esemé
nyek között néha csak laza kapcsola
tok vannak. a könyv végigolvasásakor
mégis egységet kap a történet. A fő

motivum teszi ezt, mely következetes.
töretlen vonalban uralkodik a műben,

és a hazáért mindent, önmagukat ls fel
áldozó szerelmesek hős tragédiájával
zárul.

A teljességhez tudnunk ken. hogy II

vérbefojtott bolgár felkelés éppen bu
kása által hozta meg Bulgáriának II
régen sóvárqott szabadságot.

A szabadság gondolatát elterlesztö
bolgár irók - elsősorban Ivan Vazov
- pedig megérték. hogy az eszme meq
valósult. A?; 1890-ben megjelent I g.a
a I a t t már a hősi' korszakra való
visszaemlékezés. D. L.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sik Sándor.
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SZERKESZTŐI (JZENETEK

p o II g e n e z i s. Két olvasónk sz óvátette márciusi számunk "Ké rdések
és távlatok" c. ro vatá nak azt a részé t, am ely a políqcn lsta elméle t és a kato
líkus tanítás ös sze fér hete tlenségével foglal kozik. E z az el mélet, min t tudjuk ,
l ényeq ébcn azt rnonclia . hogy a z el1ll'C!'isé" !IP ' !! eq:;", icJl '~ \J Y pmbe rp;',r tó!
származik, hanem különbözö törzsekb öl, amely ek egymás tól függ etle nül emel
kedtek ki k özvetlenül egy alacsonyabb álla ti rétegböl. "A tudomá ny teh át
soha, va gy legfel jebb á tmeneti leg té ve seu jut hat a poligenezis feltevéséh ez
vagy meq állap tt ás ához?" - kérdi eg yik olva sónk. "A páp a i körl evél eleve
kizárja-e a pol íqenet ikus elmélet tud o mán yos iqazol ás át. illet ve ma még el
képzelh et etl en ol yan formula, amely azt akiny ila tkozta tássa l összeegyeztet
hetné?" - kérdi a má sik . M íhclícs Vidtől a következő felel etet kaptuk ; A
tudományos kutatás sza ba ds áq áró l és e szabad ság feltétlen hasznoss áqár ól nek i
m ás felfogása van. mint Colornb ónak . aki ne k tan ulm ány át a rovat első részé
ben feldolqozta . Ennek kifejezést is adott az zal . hoqy a ..v éli C olombo" ki
tét elt ha szn ált a. C ol o mbo Icj tcqct ésc ib öl az onb an valoha n a z t ű n i k ki, hog y
ol yan I r á srnű , amely a pol iqcr.cz ist akár munka hlp otéz.sk éut is maq áév á ten
né. ezidőszer in t nem n y er he rn c cqyh áz! [óv áhaqy ás t. Hogy a tudományo s
kut at ás iga zo lha tja-e valaha is " h u' az 1' VO[II<-io;; ruonoqc nista . aká r az cvo
lucr ós pol iqenista feltev ést, a z t II [M il.clics] nem tud ja . a z utóbbi t azonban.
min t katolikus, nem Is hiszi . C)sszf~C n Y('Z l(";ö fornH di'lfa . miu t án cq yc s teol ó
qu sok már ha - z tal an pr óbá lkoz tak vele . jelenk o ny ilva n nincs kil út ás. M árcius
óta kül önb en tudom ást szerezhetrünk P . Heiné ídcvá qó ki)ny \.éröl is. am ely et
a z "Osserva tore Roma no" nagy c lísm cr éxxcl fooad o tt. Ebben P. Reiné sz esze
rint ezeket ír ja : . ,1\ ; dünHj nyc.~: <zc m po nt b ól rt ~0Ji fl ('J} ! :~mvs CSU PÚ ll felte vés .
amely egy másik fel tevésből , a tr.m szform ízmusb ól kek' tl, c7.d L dc a ko nkr ét
va lóság sikj án ennél még c llcn ört zh ctc tlc ncbb. Ezzel sr emb en il sz íqo r úa n tu
do mán vos elvek és módszerck szr-rint is il monoqcuiz.m.ts lchct s éqcsoek, V3!Ó

sz ínünek és pr óbábilí xna k tűn ik fd . .. ll. leo ló qus sz ámá ra, aki a mcqismcrcs
más forr á sait is haszn álja és más m ódszc rc kc t a lkalma z, i1 mo noqcn izmu s tel 
jességgel bizon yos. a nnyir a bizonyo s. hoqy a tco l óqusn. ik k ön y ör tclcn ül V i SSC<: d

kellene u tasíta nia il tr arrszformiznu ts t is akkor, ha az _.- amiről eqy álta l án
nincs szó - a polí qen ízmuss al azon osu lna." E bben a scö vcqbcn a ..transz for
mízrnus" ug yan an nyi , mint cvo luclo nizuin s. '1 .uno noqcnizrnus" és .v poliqcniz
mus" kifejez ések azonban iq ',' Öllll1il \íl,kban ,'cmmive l .':el" [elcnte nek több e .
mint egy r őrzsbó l , i1 k tve több törzsből ~Z,'i I'llUlz,h t . H e i l\~ teh át nyitva ha gy ja
az t a kérdést. hogy az ..egy törzs" közvetlen teremtés va gy cvo luc ió ny o
mán lépett-e el ö. A poliqe nizruus ka tegorikus elít élése a zonban clo szln tha t]a
olva sónk minden kctsé q ét.

M . E . 1. E sztergom. -- L, het-c naqyo h b ör öme a V i\lili,;nak. mint l átni .
hog y teo! ógu sa ink ilyen érdcklöoesrr l o l·..,, < ~ú k 1 K ö sz ö n í ű k ezt a h ű s é qnyila tko

za ruka t. örülü nk, h('('y szerkcsz t ói üzenr-reínk m áris ilyen ter mékeny C'SWll' 

cseré t indít ottak el. A fölvetett k érd ésekrr- levélben v ála szolunk.
"L e I k i m a q á n y ." - -- Sze rctn é tudn i, hoov lr- qk özelcbb és lcqk öny

..vebbcn hol véq ezhe t eqy n.in os lelki ma \]:i II Yt? M iJlrl" 'l h étköz na p liturqiku s
lelki nap van Szent Sz abina ká poln á já ban. (Bp. XI.. Pcterheqv i- út 6 13. hr sz.)
H a a M órlcz Z sigmond k ört érr ól 8 .20-kor induló törökhúlinti HÉV-vel elmeov
KeJenvölgyi g (a megőrzö tt átszállóhoz 60 filléres kiegészítőt kell váltani), ak
kor résztvehet a 9 órak or kczd öd ö lelki na pon . El ő ször elvégzik magyarul (R
kio sztott Iüzetekb öl) a Laudes. P rim a , T ertlát. - utá na minden nap ének es .
liturgikus szentmíse van szeritbesz éddel. --- ha csak eov j elentkező is van, ak
kor 11 óra után másod ik f'lmélke db. ufi1na ;,C'xta é,q N cna, --- csö nde s szent-

Ur J OR'" O'" ft WJe ppfté!' ét é" min den- RI"ege- O~~ÓU ol' ZS~ nemi! [aví t ás t v állal •••
BUDAPEST. XVI, FüREDI-U. 41. - Telefon ?97- n23 O R G O IV II G 3l á R
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séqim ád ás , és k öz ös á jtatosság utá n d. u. 3 órakor a har madi k elmélkedés, 
befe jezi az eq észct aVesperac ,-' s Completorlum, ugya ncsak magyaru l. Rész
vételi d ij nincsen ; enniva lót mindenki maq uval hoz. Jelentkezni nem kell e lőre .

de részletes felv ilág osítást küld enek. Az elmélkedések et Szunyogh X. Ferenc,
a Míssz álé fordítója mondja,

J. H. - V annak gyónta tók pa naszol ja ön. akik nem ad na k lelki veze
tést, akiknek gyónta tása tucat-munka és nunden pszichológiai ha tást nélkülöz.
Jól va n-e ez igy? - kérdezi. A szentqy ónás elsődleges célja a bűnök meg
bocsátása az örökkétar tó bün tet ések és bizonyos ideig lenes b üntet érek elen
gedése , a mcq szentelö kegyelem megadása vagy növelése . és a töredelem szerit
ségéhez kötött k ülönleqes "szentségi kegyelem" folyó sítá sa . A lelki vezetés
csa k másodlagos és esctleqes cél. amihez idő , megfelelő k ö r ű lmények, ráter
mettség. ta pasztala t. stb. sz üks éqcs, leülönben megeshet. hogy többet ront .
mint haszn ál. E zek hi ány ában viszont an nál inká bb mellözhct ö, mer t a me
dern lélekbúvárok szer ínt a szc ntqyón ás az emlite tt term észetfölötti ha tásokon
kívül lélektanilag is ha sznos. még abban <1 Z eset! en is. ha nincs sz ó lelki ve
zetésről. Hiszen a bűnök sz ámbav étele. a bán a t. az cr ösf o qadás. önmagunk
megalázása. a belsö fcszü lts éqcknek a kibeszélés á lta l t ö r t é n ő meglazi.tása.
stb. nem kis j elen tőség ű pszichológia i következménnye l jár.

P . P. Szombat hely , - HOIlY az egyház mennyire tiszteli azokat az Eu ró
pán kivüli népeket is. amel yek még csak elenyésző kisebbsé gükben kere sz
tények . mutatja a köve tkező néhá ny szám (egy I950-b61 va ló stat iszt ika sze
rint.) A hitter jesztés crszá qai ha n 1800 kör ül kb . 550 vo lt a saj át n épükből való
papok szá ma , - 1900 körü l kb . 1000. - 1950 körül kb. 7000 . Püspök és
prelátus 1800 körü l még egyált alán nem vo lt köztük. ma ped ig 73 van; ebből

30 esik K i n ára , amelynek 2000 bennszülött pa pja és 1000 kispa pja van. 
Kor e á ban 160--170 volt a bennszül ött (lap és kb. ugya na nny i ott az ide
gen papok szá ma is. A f r i k il ba n csak 100. ---- I n ti o k i n á ban 1470 oda 
való pa p m űk ödik , - ez há rornszorta több . mint az ottani külföldi papok
száma. - I n d i á ban és C e y l o n ban 4500 pap ból 3000 a belföld i. E z
il szám természetesen a h iv ők számának gyara podása val folyt onosa n növekszik.

H . T. Budapest. - O lva ssa nak-c a la ikusok nsztchol óqlai könyveket? 
kérdezi . Nincs ember, ak i ne "pszichologizálna" . Önmagunka t és felebaráta
inkat l épt e n-ny o mon mcq ít él jük, sa ját v iselkedésünk és másoké m öq ött ak a rv a
nem ak ar va okokat és inditékoka t keresü nk, s azokból mind untalan gyakor
lat i köve tkezm én yeket vo nunk le. Ha azt nézzük . hogy a lélektan ezt a sok
szor szu btektiv és ezért elfo qult oszlcholo qízá l ást tudományos. tehát az iga z
sághoz közelebb járó szempontokkal egészíti ki. akkor az t kell mond a nunk.
hogy a lélekta ni könyvek olvasása ajánlat os. A lélektan tudománya azonban
man a pság még nem mondha tó kiforrottnak. Sok az egymásna k ellentmondó
ren dszer és elképzelés . a k isérletek és elemz ések m ódszerénck rohamos fej
l öd ése pedig szlnte na pró l-nap ra m ód os ít ja az igazságnak vé lt korábbi felte
véseket. V együk hozzá . hogy a népszer ű s í t ö lélek ta ni munk ákba n sok a fele
lőtlen álta lánosttá s. Sa jnos. még a nevezetesebb szcrz öknck lis csak kisebb
része szám ol azza l az ioazsáqoal. a mit Jung üg y fogalma z. hogy az emberi
lélek elemzése olyan, mint a m érc q: mcqlelcl ö id ő ben , megfele l ő mcnn v ís éqbcn
s - ha sz üks éqes, - egyéb arryaqok hozzák everéséve l gyógyszer lehet . a
sa rlat ánok kezében azo nba n az elet és az egészség legnagyobb ellensége. Kü
l őn ö sen az u. n. mély lélektani módszerek népszerűsítése okozott helyrehoz
ha tat lan hib ákat . Akinek tehá t ninc s rá alkalma, hogy ezirányú olvasmányai t
lelkiismeretes szakemberrel ellenöri ztesse, az ilye smit inkább ne olvasson .


