
S Z E R KE S Z T I

síK SÁNDOR

ZEMPLÉN GYöRGY
HARCOS OTTÖ

NEWMAN KARDINALlS
'l'ÜZ TAMÁS

BALANYI GYÖRGY
CSANAD BÉLA

FEKETE ISTVAN
~nHELICS VID

RADÖ POLIKARP
BELON GELLÉRT

írásai

19~1 JUNIU~



XVI. ÉVFOLYAM VIGILIA
TARTALOM

6. SZÁM

Oldal

Z e m p l é n G y ö r g y: A személyíséq kibontakozása és Szerit Tamás
ember-eszménye 281

H a r c o s O t t ó: Aldott az ostorod (Vers) 290
Newman kardinális: A lélek vágya Isten után 291
T fi z T a m á s: Lelkemet egyedül (Vers) ... 293
B a l a n y I G y ö r g y: Istenes Szent János elindulása 294
Csanád 'Béla: Egy vacsora emlékére (Vers) oo. 304
F e k e t e I s t v á n: Apám (Elbeszélés] ,.. 305

K é r dé s e k é s t á v l a t o k (Míhelícs Vid folyöíratszemléje) 315

SZEMLE

R a d 6 P o II k á r p: A pünkösd utáni Idő gondolatvilága ... 322
(r. gy.): Jegyzet két szöcíálís hétről ... 326
B e Ion G e 11é r t: Míröl szeretne hallani a hivő? (Hozzászólás r. gy.

cikkéhez) ... ... ... ... 330
V. K.: A magyar Irodalom bíblíoqráfíája 1945-1949 ... 335

l"elel6s szerkesztö és kiadó:

Sík Sándor.

Főmunkatársak: Mihelics Vid és Rónay György.

Kiadja a Vigilia muokaközösséq. Kéziratokat Budapest 4. postafiók 152. CÍmre
kell küldení, Kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk vissza. Kiadóhivatal:
Budapest. V .. Kossuth Lajos-utca 1. A Vigilia postatakarékpénztári csekkszámla

száma: 37.343.

Megjelenik minden hónap ele]én,

Egyes azám ára: 5 forint. Előfizetés: egy évre OH forint.
A lapengedéig száma: 7163/1947. T. M.

alrt-nyomda Budanest. XI., Bartók Béla-6t ilS. 1279 51



Zemplén György

A SZEMÉLYISÉG KIBONTAKOzAsA
ÉS SZENT TANlAs EMBER-ESZMÉNYE

Mikor a fiatal kereszténység bensőségesebb kapcsolatba lép a hel
lén bölcselettel és a nagy rétorok, - [ustínus, alexandriai Kelemen.
Oríqenés, - az- örök Ige. a logos spermatikus kinyilatkoztatását fedezik
fel Athén bölcsességében. Tertullián keserű szavakkal kiált fel: "Jézus
Krísztus után mit kezdjünk az emberi tudományszomjjal és mit kezd
jünk a kutatással az evangéliumok birtokában?" Tertullián kérdésére.
H. W. Rüssel szcrint, a tomizmus nevében E. Gílson felelt: a kapcso
lat Athén és az evangélium között: az ember. "Az ember, a test és a
lélek a ma osztatlan egésze. mely kétceqtelcnül nem tudta volna meg
váltani őnr'iaqát kereszténység nélkül, de nélküle a kereszténység sem
talált volna semmit, amit megváltson."

Aquinói Szent Tamás víláqnézetében megkapó szintezisbe kapcso
lódik a kinyilatkoztatás emberfogalma és az antik antropológia. A szá
zadok qőrdűlő forgataga azonban új ismeretek felé haladt. Az antik
bölcs a kozrnosz harmonikus értékrendjében szemlelte az embert. a mo
dern tudós embere az autonom. mindentől elszakadt, míndentől füg
getlen. immanens értékekre néző magános és gyökertelen ember.

A modern lélekbúvár a természettudományos kutatás módszeres
eszközeivel doqozik. Eszköze, és tudásának mértéke a tapasztalás. A
tények érdeklik, a megfogható, az átélhető valóság. Figyelmét lcnyű

gözi az egyszeri. az esedékes, a mélység, a kiszámithatatlan, az egyéni
jel'egzetességek és az egyéni sorsalakulás irracionális világa. A meta
fizikumtól idegenkedik, a legtöbbször kereken tagadja lehetőséqét, de a
metafizikum mégis becsúczík viláqképébe. a szubjektivista, relativísta,
immanens, autonom gondolkodás terrnékebe.

Chasterton mondja, hogy Szent Tamás Aristoteles filozófiáját meg
keresztelte. Megkeresztelhetö-e a modern tudományemberfogalma? Szerit
Tamás antropo!ógiá;a mcqállja-e a helyét a modern tudomány eredmé
nyei előtt? Elvileg a válasz nem is olyan nehéz. A tények sikjában el
foglalható bármely lélektani megállapítás. mert a tények az iqazsáqnak
ellene nem mondnatnak. A lélektani eredmények kitágíthatják bölcseleti
és teológiai látásunkat, új alkalmazásokat és új megoldásokat köve
telhetnek és megtermékenyithetik a hagyományos tudomány eredmé
nyeit. Egészen másként áll a d010g a tények mögött meghúzódó rneta
fizikummal. Ha ezek tényleg a jelenségek eqyedülí magyarázatául szol
gálnának, akkor valóban megdőlne a szenttamácí gondolat. Ha azon
ban kimutathatjuk. hogya tomista antropológia szílárd alapul szolgál
mindazon tények és iqazo't elméletek számára, amelyek a modern lé
lektani kutatásban jelentkeznek. akkor Szent Tamás ujra keresztapa
lehet és az antik világ gyermekei mellé befoqadhatja, kissé megmos-

281



datva és szalonképesen felöltöztetve a jelenkor rakoncátlan gyerme
keit is.

Az óriási problémakör szerteágazó területén szerétném megmutatni,
hogy a modern mélylélektaní kutatás tanítása a személyíséq kibonta
kozásáról hogyan építhető be a tomizmus antropológíájába.

A mult század végén kialakuló kisérleti lélektan eredményei és
problémái között édeskeveset hallunk arról, ami igazán emberi az em
berben: az Én, a személy, a szabadság problémáiról. A tudományos
lélektan elveszett az aprólékos részletkérdések tárgyalásában, hozott ér
tékes, gyakorlatilag is hasznosítható eredményeket, de elszakadt az
élő embertől. A karakterológia sztatikus irányai, például Ríbot, Kret
schmer, Haberlín, De Senne valamível már közelebb vittek a világos
sághoz, de megrekedtek az embertipusok merev és sztatikus jellenizé-
sénél. .

Orvos pszichtaterek gyakorlatában jelennek meg először azok az
eszmék, amelyek a lelki életnek eddíg alig sejtett mélységeit tárták fel
a tudományos kutatás előtt. Nagy művészek, író k és gondolkodók, misz
tíkusok és léleknevelők ősidők óta megéreztek valamít ennek a másik vi
lágnak a titkalból. a tudomány kapui azonban sokáíq zárva maradtak a
lélek félelmetes rétegeínek feltárása előtt.

Az első lépést a 'lelk! világ távlatainak kitágítása jelentette. A ko
rábbi és a korabeli lélektan úgy gondolta, hogy az ember lelki világa
a tudat jelenségeire korlátozódik. Lelki annyi, mínt tudatos. F r e u cl
orvosi tapasztalatai alapján megállapitotta, hogy alélek határai túlmu
tatnak a tudat keretein. Amit tudatnak nevezünk, csak vékony szeléte
a lelki világ egészének. A tudat mögött eleven, dinamikus élet folyik
és ez a tudatalatti világ erősen befolyásolja tudatunkat.

Freud hivatkozott az úgynevezett téves cselekvésekre, az álmokra és a
neurotikus betegségekre. A téves cselekvés, elszólás, elfelejtés esetén kimu
tatta, c hogya zavar két hajlandóság ütközéséből fakad: a tudatos én szán
dékát keresztezi a tudatalatt lappangó vágy. Ez a vágy nem érvényesülhet a
tudatos szándék elfojtó ereje miatt. Adandó alkalommal azonban valahogyan
mégis áttör és megzavarja a téves cselekvésben a szándékos cselekvés út
ját. Az álmok nem a képzelet értelmetlen és szeszélyes játékai. A mélvebb
elemzés seg:tségéve! értelmet nyernek. Az álomkép csak külső burka és hor
dozója egy mélyebb tartalomnak. Ez a tartalom: ösztönös vágyaink telje
sedése. Minthogy az én a tudatos életben kiszorított vágyakat az álom ide
jén sem engedi leplezetlenül érvényesülni, azért a vágyak álcázva. szimbó
likus képekbe öltözötten jelentkeznek az alvás idején. Az álom a tudatalatti.
kiszoritott vágyak teljesedése, álcázott. szrmbolikus formák között. Hasonlóan
kell értelmeznünk a neurózisokat. Gyökerük a gyermekkorban kiszorltott, meg
nem oldott ösztönös vágy. A felnőtt ember a társadalmi. esztétikus. higienikus
gátlások következtében nem engedi perverz. romboló, társadalomellenes ősz

törieit érvényesülni. Ha a személyiség nem elég erős az ösztönök belső nyo
másának elviseléséhez. akkor a vágy neurotikus tünetekben érvényesül: kény
szerképzetek, félelmek. hisztériás bénulások a lelki egyenértékei az elfojtott
és meg nem oldott ösztönszükséqleteknek.

Jelen problémánk szempontjából nem fontos, hogy külön foglal
kozzunk Freud ösztöntanának egyoldalúságaival. Rendkivül fontos azon.
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ban a továbbiak megértéséhez az a kép. amelyet a lelki világ szerkezeté
ről rajzol. A lelki egész sokkal több. mint a tudat: magában foglalja a
tudatalatti világ tartalmait is. Az ember ösi ösztönei. amelyek a gyer~

mekkorban leplezetlenül jelentkeznek. a nevelés következtében kíszorul
nak a tudatból. A kiszorított tartalmak alkotják az ösztönök világát.
a tudatalatti d a s E s-t. az ösvalamít. A .tudatos Én csak vékony sze
Ide az egész egyéniségnek. A külvíláq hatására alakul ki: az ösztönök
romboló erejének állít korlátot. A lelki egész ösztönösen megérzi. hogy
ha nem alkalmazkodik a társadalom korlátaihoz. sorsa menthetetlenül
az elmúlás és a romlás felé vezet. Ezért alakul ki a gyermekkor haj
nalán az Én. a közvetítő az ösztönök világa és a külvilág között. Egyes
cetekben sikerül az alkalmazkodáson túl az ösztön magasabbrangú fel
dolgozása is. Ennek a szublímácíónak útján alakul ki a F e I e t t e s
É n. az ember erkölcsi, vallási eszméinek. lelkíí smeretének foglalata.

C. G. J u n g. zürichi ídeqorvos, alapvonásaiban magáévá teszi a
freudi sémát. A horizont azonban még jobban kítáqul. Jung már nem
csak az orvos szemével nézi az embert. hanem felfedezi benne a kultu
rális értékek hordozóját is. A kultura az egész emberiség fáradozásá
nak gyümölcse. Jung úgy gondolja. hogy a tudatalatti világ köret tá~

gabbra kell fogni. .A tudatalatti magában foglalja a kiszoritott tartal
makat: erről - úgy véli - mínden nehézség nélkül meggyőz az orvosi
tapasztalás. A tapasztalat : azonban sokkal többet mond. A betegek
álmaiban. képzeletük játékában felbukkannak olyan tényezők is. amelyek
a mindennapi élet eseményeiből nem magyarázhatók. Szimbolumok je
lentkeznek. amelyek egyaránt Ielfcdczhetök a görög mítolóqíában, a
kínaiak erkölcsi tanításában vagy, az ősi hindu legendákban. A szim
bolumok mögött ősi emberi igények rejtőznek. A tudatalatti nemcsak
az egyes ember hajlandóságainak és személyes tapasztalatainak leté
teményese. hanem magában foglalja az emberiség, az ősök hajlandó
ságait és tapasztalatainak összességét. Nem szabad naiv módon velünk
született eszmékre vagy készen kapott cselekvési mechanizmusokra gon~

dolnunk. Amit az egyes ember örököl, az dinamikus nyomokban. funk
cíó-lehetőséqekben húzódik meg a lélek mélységeiben. Az egyén örökli
azokat a díspozícíókat, amelyek az ősök tapasztalata révén az ernberíséq
evezredes íej:ődésében kialakultak. Ezek a díszpozíciók. - ősi igények
és hajlandóságok. élet és kultura-teremtö vágyak meqtestesítői, - je~

lentkeznek az álmok szímbolíkájában és hatékonyak a neurótikus bán
talmak esetén.

A szírnbolíkus képzeteket nevezi Jung a r c h e t i P u soknak. Az anya
és az élettárs. a férfi és a nő. az Isten és a démon, .a jó és a rossz
képe ilyen archetípusokban száll fel a tudatalatti világ mélységeiből.

A kollektiv tudatalatti elqondolásán épül Jung lélektanának leqsa
játosabb gondolata: a szeméyiség kibontakozásának útja. amelyet i n d i ~

V i d u á c i ó s f o l y a m a tnak nevez.
Érdekes jelenség. - mondja, - hogy az újabbkori ember milyen

nagy érdek.ődéssel fordul a gyermek felé. A gyermeket akarja nevelni,
a gyermekből akar személyiséget alkotni. Nem veszi észre. hogy a ne-
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velőnek elsősorban saját magának kellene személyíséqnek lennie: ez
pedig vajmi ritkán mondható a mai emberekről. De egyébként is re
ménytelen vállalkozás, ha a gyermekből akarunk személyiséget nevelni.
A személyiség valamilyen teljesséqét, zárt egységet, meghatározottságot
jelent. A gyermek nem lehet ilyen egész: a személyíséq kialakítása csak
későbbi korokban lehetséges. Mí lehet azonban annak az oka, hogy az
emberek olyan lázasan iparkodnak a gyermeket "személyiséggé" nevelni?
Nyilván az, hogy mindenki érzi saját magában a befejezetlent, a hatá
rozatlant, a. részleqeset, egyszóval a "gyermeket". Amikor a gyermeket
akarjuk személyiséggé nevelni, akkor tulajdonképen a saját lelkünk mé
lyén élő gyermeket vetít jük ki és amit elmulasztottunk önmagunkkal
szemben az élet valóságában, azt szeretnénk a gyermekben valóra vál
tani.

Jung szerint az újkori, nyugati ember nagyon ritkán jut el a sze
mélyiség magaslataira. A legtöbb ember befejezetlen marad, őnmaga

teljessége soha nem lát napviláqot. Felo'dódik a "tömeg"-ben, a társa
dalmi szerepben, felszivódik a "más"-ban, nem éli saját életét, életének
ritmusa, a ko.lektív közösséggel lüktet együtt. Ez a megoldás min
denesetre könnyű, kényelmes, de nem veszélytelen. A kollektív tudat
alatti igényei ott szunnyadnak az emberi lélek mélyén és követelik jo
gaikat. Az ember bedughatja füleit a hívó szó előtt. de ennek a kífelé
fordulásnak. a társadalmi szeropben való feloldódásnak nagy az ára.
Elsorvad, ami az embernek személyes lehetőséqe, befejezetlen, torzó
marad az embri egyéniség. A neurózis sokszor ilyen döntő fíqyclmcz
tetés. i\ neurotikus tünetekben az eltemetett igények, az érvényesü'nt
nem tudó lehetőségek kérnek szót. A neurózis rncqbolyqacja a tudat
látszólagos egyensúlyi helyzetet. hogy érvényre juttassa az elhanyagolt
lélekrészeket. helyreállítsa a harrnoniát. amelyet egyik vagy másik lelki
vonás egyoldalú érvényesülése megzavart. Az índividuáció, a szemé
lyiséggé válás éppen azt jelenti. hogy az ember kiszakad a ,tömegember
kőtőttséqeiböl és saját bclrö törvénye szerint kezd élni. Ervényesü'ni
engedi azt, ami a tudatalatti világ hajlandóságaiban benne él: felszínre
hozza a teljes embert. A szcmé.yiséq maqánossáqot jelent, a magános
sors pedig sajátos rendeltetés gyümölcse. Egyéniség csak az lehet, aki
ben megszólaI a belső hang, a rendeltetés, a végzet szava. Napfényre
kerülnek a lélek mélyén szunnyadó lehetöséqek és a lélek, az Én, sze
mébe néz sorslehetőségeinek. Végzetessé válik a találkozás, ha a tudat
alatti világ kérlelhetet.en igénye elsöpri az Én-t és korlátlan uralomra
jut a lelekben. Ennek a tragikus ütközésnek legjellegzetesebb esete a
lelki betegség, a lélek elborulása, elmerülése a tudatalatti világ köd
tengerébe. A nagyzási mánia, vagy az üdöztetési félelem igy törheti
össze a bontakozó egyéniséget. Terméketlen marad a találkozás, ha
az Én visszariad a látomástól és ujra a külviláq, a ko.lektív személy
telenség, védőkarjaiba menckül. A szernclyíséq akkor bontakozik ki,
ha az En felismeri a látomásban egész emberségének küdeté iét. vá'lal
ja sorsát, mcqnemesítí és önmagána beépíti a feltörekvő hajlandó táqot.

Elsősorban az álmok világában jelentkeznek az individuációs tartalmak,
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Az álom Jung elgondolásában mélycbb és átfoqóbb jelentőségű, mint Freud
ösztöntanában. Az álom a lélek kieléqületlen, befejezetlen, elhanyagolt rétegei
ből száll fel. Nemcsak vágy teljesedés, hanem szirnboluma a lélek hiányai.nak
és új feladatainak. Lehet figyelmeztetés és vigasztalás, buzdítás és intés. Egy
szer megmutatja, hogy valami. még hiányzik a lelki élet teljességéből, máskor
óva int az úttól, amely felé a tudatos én haladni szándékozrkí Az álmok
szimhólikája lehet a mindennapi élet kicsinyes problémáinak képviselője, de
az igazán nagy, bár ritkább álmok, a kollektiv tudatalatti tartalmainak hor
dozói. Örök emberi vágyak és igények, az individuum kibontakozásának ál
lomásai jelentkeznek bennük.

Jung az índividuáció egyik legszebb példáját az Üdvözítő törté
netében látja. Nem kell hangsúlyoznom, mennyire elégtelen Jung mate
rialista értelmezése. De elvonatkozva az Üdvözitő ístenséqétöl, mint
példa alkalmas arra, hogy megvilágitsa Jung gondolatát, és egyúttal rá
mutasson ennek az elgondolásnak határaira is. nA személyiség életének
és értelmének egyik legragyogóbb történeti példája - mondja Jung,
Krísztus élete. A római cezarórnaniával szemben, - amely nemcsak El

császárnak, hanem minden rómainak jellegzetes vonása: 'cívis Romanus
sum' - megjelenik az ellenpólus a kereszténységben ... Amint azonban
az evangéliumok adataiból Krisztus személyiségének lelki alakulására
nézve értesülünk, ez az ellentét a keresztény vallás alapítójának lelké
ben is döntő szerepet játszott. A kisértés története világosan mu
tatja, milyen lelki erővel állott szemben Jézus: a korabeli lélektan ha
talmi ördöge volt, aki őt a pusztában megkisértette. Ez az ördög az
objektív pszichikum (= való igény) volt, amely a római birodalom né
peit hatalmában tartotta; ezért igéri Jézusnak a föld minden országát,
mintha őt Cézárrá akarná tenni. A belső hangot követve, rendelteté
sének és küldetésének hangjára hallgatva, Jézus önként kiszolgáltatta ma
gát az imperialista őrület támadásának, amely akkor míndenkít, győz

teseket és legyőzötteket eltöltött. Ezzel elismerte az objektív pszichi
kumnak természetet, amely az egész világot a szenvedés állapotába so
dortaés oly vágyat ébresztett a megváltás után, hogy az pogány köl
tők műveíben is kifejezésre jutott. Krisztus nem nyomta el a lelki tá
madást, de nem is engedte, hogy az őt elnyomja, hanem asszimilálta.
Igy' lett El világ fölött uralkodó cézárból szellemi királyság, az impe
rium Romanumból egyetemes. világ fölött álló Isten országa... A szere
tet vallása a római hatalmi ördög igényeinek pontos lélektani ellen
téte........ (;\Virklichkeit der Seele, 201-202.) Krisztus istenitése 
teszi hozzá Jung - világos kifejezése annak a mérhetetlen meqbecsü
lésnek. amelyben az emberiség minden időkben az igazi személyiséget
részesítette '" A kritikus protestáns teológia, amely kétségbevonja Krísz
tus istenségét, nem tagadhatja meg a tisztelet adóját Kríszus személyí
ségétől.

A gondolatmenet nagyon messze sodort a keresztény bölcselet és
teológia álláspontjától. Jung és a mélylélektan legtöbb mcstere nem is
titkolja, hogy amikor erkölcsről, vallásról, értékekről beszélnek ezeknek
a tényeknek csak lelki objektivitást tulajdonítanak. •

Igaz, J\JJl1tg szerínt ez is nagyon sok. A lelki ép oly valóság, mint az
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anyagi, egyiknek a természetéről ép oly keveset tudunk. mint a másikéról.
EZért lehetséges. hogy a lelki folyamatokat bizonyos jelenségek kapcsán
a tudomány visszavezesse az anyagi, Hziolóqtas, hormonális. qéníkus-ösztönös
f<;>lyamatokra, de ezért jogosult az az álláspont is. amely a lelki tények alap
jan az anyag fölé emelkedő szellemi világban keresi a lelki jelenségek gyö
kereit. Anyag és Szellem önmagában azonban mindig rejtve marad az emberi
értelem előtt.

Jung szerint az értékek világa: Isten, az angyal, a szellem. a jó és
a rossz küzdelme, a kultura értékei az emberi lélek belső világának ve
tülete. Abszolút szükségesek, hogy emberhez méltó életet élhessünk,
elhanyagolásuk megakasztja a személyiség kibontakozásának útját és
neurózisok forrása lehet, de tárgyi, egyénfeletti érvényt és fennállást
ezeknek a tényezőknek nem tulajdoníthatunk. Az empirikus lélektan
végső szava a metafizikai jelenségekkel szemben az agnosztikus ké
telkedés, amely ugyanakkor elfogadja az autonom. immanens emberkép
relativista metafízikáját.

De talán épen itt találjuk meg azt a pontot, ahol a tomista metafizika
belekapcsolódik a modern lélektani tapasztalás adataiba és a tények
érintetlenül hagyásával mélyebb értelmet nyujt a személyiség problé
májának megoldásához. Talán elég ennyit mondani, - de ez a néhány
szó végtelen világok távlatait jelenti -. a k e r e s z t é n y v i l á g f e l fo 
gás. szent Tamás b ö l c se l e t e valóságnak fogja fel
a z o k a t a z é r t ék e k e t - pozitiv vagy negativ előjelű értékeket,
- a m e l ye k a z e m b e r i f e j l ő d é s s o r á,n f e l b u k k a n n a k.
Valóságnak és objektív érvényűnek. nemcsak a pszichikai. hatékony
ság objektívitásában. - ezt Jung is elismeri és nagyon sokra tartja,
- hanem az emberi sorsot eldöntő értékében. emberi és erkölcsi köte-
lező erejében. .

Ebbe a keretbe már belefér mindaz, amit valódi lélektani tényként
igazol a modern tudomány. A tomizmus nem igényli a jogot. hogy
megjósoljon előre minden tudományos felfedezést, de metafízikaí alapjai
elég szilárdak ahhoz, hogy bármely tudományos felépitmény hordozá
sát elviselje.

Mikor Szent Tamás a S umm a T h e o log ic a második része
ben az emberi lét sorsdöntő problémáját. az erkölcsi élet. a ..motu:s
rationalis creaturae ad Deum" problémáját vizsgálja, bevezetésében a
bibliai történet ragyogó gondolata csillan fel előtte. Isten az embert sa
ját képére és hasonlatosságára teremtette. Az erkölcsi élet lényege ab
ban rejlik, hogy az ember kibontakoztatja a képet. amelyet a teremtés
pillanatában az Isten végtelen szeretete sugárzott reája. Ezt az ere
deti Isten-képet elhomályosította a bűn. eltorzította az érzékiségbe és
a gőgbe kapaszkodó szenvedély, de az ösztönös vágyak szövevényes
bozótjának mélyén mégis ott rejtőzik Isten örök gondolatának kép
mása: az ember. természetének ontológiai érintetlenségében. az értelem
és az ákarás képesséqével, az ember, aki ura lehet tetteinek, mert sza-
bad akarata felemeli az összes teremtett földi létezők fölé. Erre az
ontológiai ..naturára" épül az isteni irgalom csodája: a hívatás. hogy
az ember az isteni valóságot nemcsak a teremtmények tükrében szem-
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Iélje és tükrözze vissza. hanem eleven hordozója legyen az Isten örök
kévaló. belső életének.

Az adottság és a küldetés drámai feszültségét érezzük ki szent
Tamás rétorikamentes szavainak felséges lirájában, Önkénytelenűl rá
döbbenünk. hogy a szernélyíséq legmélyebb értelmű fogalma áll előt

tünk: mélyebb és tökéletesebb. teljesebb és valóságosabb, mint Jung
és a modern lélekbúvárok bizonytalan tapogatózása és formális szemé
lyiségrajza. A s z e m é l y i s é g n e m a d o t t s á g. h a n e m k ü l d e
t é s. Az Isten teli marokkal szórja az emberre ajándékait. a természet
és a kegyelem kincseit: belátást és szabadságot. az istenfiúság életé
nek kimeríthetetlen mélyséqeít, de mindez csak lehetőség. küldetés és
feladat. amelyet az élet küzdelmes kibontakozásában kell valóságra
váltani. Szent Tamás nagyon jól tudja. hogy az ernber ontológiai sze
mélyíséqe, az értelemmel és szabadsággal rendelkező szellemi egyéni
séqközpont, csak kiindulás és lehetöség. Az erkölcsi személyiség akkor
lesz készen, amikor az emberi szabadság gyökeret ver a jóban és az
erények által birtokba veszi eleven, élményszerű formában az örök
értékeket. Az ember individuum. nem a tömeg egy mozzanata, nem
a környezet és a körülmények függvénye. Ha tudatára ébred önnön
magának, tudatára ébred annak is, hogy ő a nagy magános, aki eqye
dül lehet saját sorsának alakítója. Szent Tamás tudja azt is, hogy az
ösztönök világának mélyséqeíből titokzatos hangok szólalnak meg és
hívják az embert. Nem fél attól, hogya Summa húszegynéhány quaes
tiójában tárgyalja a lélek affektív életét, a passiókat. Nem volt mani
cheus, aki megtagadja az anyagot, nem volt sztoikus, mert nem hirdette
a affektiv élet kiirtásának szükségességét, de nem engedett az alan
tas világ kísértésének sem, mert azt kivánta. hogyapassióban is
érvényesüljön a jó, az "esse secundum ratíonern", az Isten képének
kisugárzása. Minthogy pedig hitt abban, hogy alélek és a test nem
két antagonista hatalom, amelyeket a vak véletlen, vagy valamely
transzcendens bűn kényszeritett össze a földi élet keserves ösvényein,
azért azt tanította, hogy a passió, - ami a mai lélektan fogalmazása
szerínt felöleli az irracionális, affektív élet egész területet, - az a
tényező, amely előkészít a nagy választásra, a végső értékek meqra-

. gadására is. A passió lehet a romlás forrása, de jelezheti az örök
értékek szépségét is és lendítő eröül szolgálhat az akaratnak az
abszolut értékek felé irányuló törekvésében. A pszichológiai élet játé
kos mozgalmassága felett pedíg sziklaszilárdan hitte, hogy az ember
"creatura", teremtmény, az emberi személyiség "ens partícípatum",
amely a végső. beteljesedését nem birja önmagában. Az emberi índí
víduum kifelé hajlik, a más felé nyilik meg és akkor lesz egyedül iga
zán önqama, ha belekapcsolódik az értékbe. amely minden értéknek
forrása és teljessége. Az eszes teremtmény épen azáltal éri el saját
teljességet; hogy belekapcsolódik a legmagasabbrangú értékek rend
jébe. A szeretet, amely túlmutat az· emberi személyiség szűk korlá
tain, felemeli és teljessé alakítja a törékeny teremtmény belső töké
letesséqét.
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· Szent Tamás. lelkében újabb és mélyebb hangon csendül meg az
elet nagy harmóniája, amelyet romantikus történetfilozofusok oly szí
vesen keresnek az antik világban. Ezt a harmoniát sejtették és szorn
jaz ták Platon és Aristoteles, Homérosz hősei és a Stoa bölcselől. Va
lójában soha nem volt meg, valójában az antik ernber szavában min
dig felcsendül valaini a lét reménytelenségének, a megváltatlan embe
riség tragikumának motívumaíból. Szent Tamás megkeresztelte és meg
szentelte az antik harmonia vágyát. Gondolkozásában egységbe olvad
az anyag és a szellem, a test és a lélek, a természet és a kegyelem.
Az ember, a teremtés koronája az a kis világ, amelyben a nagy vi
lág minden létrétege egymásra talál. Ez az egység nem pantheisztikus
eqyszerűsítese vagy összekeverése a lét rétegeinek. Az anyag és a test
saját törvényű, a szellemtől különbözö valóság, a természet, a terem
tés korlátolt lét, amelyet végtelen világok választanak el a kegyelem
életétől. A lét rétegei azonban egymásra simulnak, egymásra épülnek:
az alsóbbrangú kínyúlík, hogy befogadja a magasabbrangú teljességet,
a tökéletesebb pedig felhasználja azokat az értékeket, amelyeket az
alacsonyabbrendű rétegek szolgáltatnak. A test és lélek lényegi egy
ségének, a "gratia non destruít, sed supponit naturam'i-nak a tétele
fejezik ki ezt a harmonikus, de hierarchikusan rendezett lét-rétegező

dést. Ezért Szent Tamás metafizikai elvei szerint az emberi élet, a
lelki világ vizsgálata nyitva áll a .modern lélekbúvár számára.

Mit adhat a modern emberfogalom a tomizmus személyiség képé
hez? Mit nyujthat a személyiség kialakulásának problérnájához? Mínd
azt, ami a metafizikai elvek érintetlenül hagyásával empirikus igazság
az ember víláqában, mindazt, ami annak a nyersanyagnak mélyebb is-
meretére vezethet, amelyből a szellem és kegyelem kiépiti az emberi
személyiséget. Különösen pedig adhat dinamikus szernpontokat, a fej
lődés eszméjét, az alakulóban lévő személyiség egyes állomásainak jel
lemzését, a konfliktusok rajzát, amelyen keresztül az erkölcsi szemé
lyiség kibontakozik. Felhivhatja figyelmünket arra, hogy az ember tel
jessége nemcsak az ész és akarat kiművelése, hanem az egész ember
kibontakozása Isten gondolata szerint. *

Szerit Tamás több helyen idézi Aristotelesnek egy tételét: "qualis
unusquisque est, talis finis videtur ei." Mindenki a saját természetének
megfelelően választja meg céljait. Ha kiszakítjuk az összefűqqésből, ak
kor egészen megdöbbentő értelmet nyerhet ez a tétel: szinte úgy lát
szik, hogy szentesiti a modern relatívízmust, Jung elgondolásait: min
denkinek saját belső igényei szerint kell személyiséggé válni, mínden
kinek a saját tudatalatti, irracionális, ösztönös világában szunnyadó vá
gyakhoz kell igent mondani. Ha azonban Szent Tamás tételét a tomiz
mus összefüggésében nézzük, akkor felcsillan benne az a harmonía,
amely egységbe foqlalhatja Szent Tamás keresztény hitét nemcsak az
antikvitás, hanem a modern lélektan igazi értékeivel is. Mindenki olyan

* Az itt elmondottak részletesebb kifejtése túllépné jelen tanulmányunk
kereteit. Igy ezt csak útalasnak tekintsük egy más alkalommal megirandó önálló
tanulmányra.
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célt választ, amely természetének megfelel: a célra törekvés nem ősz

tönös folyamat, illetve nemcsak öszönös folyamat, hanem a szellemi
szabadság nagy misztériuma. Az ember, minden ember, az isteni ér
tékek irányában hangolódik. az emberi természet "milyensége" olyan,
hogy csak az abszolut értékben, az Istenben találhat megnyugvást és
beteljesedést. A modern lélektan hatalmas fejezetei negative igazolják
ezt a tételt, az irodalom és a művészet számtalan alkotása hirdeti,
hogy ténylegesen nyugtalan marad az emberi szív, amíg ezen a földön
keresi a teljességet, az igazit, a boldogságot. A végső cél végtelen töké
letesséqét egy ember sem képes kimeríteni. A boldogság olyan, mint
a fény: mikor a teremtés prizmáján keresztűl belép az emberi lét kö
zegébe. ezer színre bomlik. Az egyes embernek megvan a sajátos em
beri küldetése, földi rendeltetése: a végső tökéletességet szűk keret
ben, saját egyéni adottságainak és hajlamainak megfelelő terűleten tar
tozik művelni. Ebben a pontban érvényesülhet a modern lélektani ta
pasztalás, a dinamikus emberfogalom egész gazdagsága. Az Isten nem
közlí minden egyes emberrel kinyilatkoztatás formájában. szándékait.
Kevesen vannak a Szent Pálok, akik az isteni látomás ritka pillanatá
ban ismerik fel küldetésüket. Az Isten az emberi természetbe oltott
hajlandóságokat, lehetőségeket, ezek a lehetőségek jelentkeznek az irra
cíonális világ áramlásaiban és előkészítik az utat, amelyen a teljcsér
tékű személyíség kibontakozhat. Ha igaz az, hogy a test és a lélek lé
nyegi egységet alkot, ha igaz az, hogy a kegyelem ráépit a természetre.
akkor igaznak kell lennie annak a gondolatnak is, hogya szellem és
a kegyelem az irracionális világ síkjában is megszólalhat. Meqszólal
hat, mint hívó szó, útbaigazító, felkészítő hajlandóság. Bármilyen vágy
nak, hajlamnak vagy törekvésnek végső rnértéke azonban az "esse
secundum ratíouem", amelyet a hit felemel a magasabbrangú életlehe
tőség színvonalára. az "esse secundum Deum" nívójára. Az irracionális
világ hajlandóságainak nyersanyagából. a hit által meqvíláqosított ész
irányitása mellett a kegyelem szolgálatában álló akarat az a tényező.

amely az emberi személyiség kibontakozásában a végső döntést kezé
ben tartja és kialakitja az Isten-képet, az Isten legszebb álmát az em
berről, a megváltott és megigazult emberről.

Szent Tamás hisz az értékek objektív fennállásában. az isteni ér
ték abszolút érvényében. De hisz abban is. hogy az ember hanqolva
van az értékekre, nemcsak az ontológiai hajlandóság síkjában. hanem
a lélektani tapasztalás területén is. A lelki készségek, a habitusok oká
ról elmélkedve azt találja, hogy minden ember rendelkezik csiraszerűen

valamilyen alapvető hanqoltsáqqal, amely öt a jó és az igazság felé
irányitja. A szellemi lélek ennek a hangoltságnak a forrása. De ezen
túl minden egyes ember sajátos tulajdonságokkal is rendelkezik, egyik
inkább hajlamos a tisztaságra, másik a szelídségre. Ennek a sajátos
hajlandóságnak gyökere a "complexio corporea", Tegyük ennek a
középkori kifejezésnek helyébe az alkatot, a génikus. ösztönforrásokat.
BiZ írracíonálét és megtaláltuk azt a pontot, amelyen Szent Tamás ta
nításába harmonikusan beépithetjük a modern pszichológiát.

.........

289



Dante a purgatórium egyik felső körében találkozik Statíussal, fl

keresztény római költövel., aki már sietős léptekkel halad a végső sza
badulás felé. A római boldogan köszönti Vergiliust és míkor a mester
kérdezi, hogyan jutott el a keresztény hitre, tisztelettel feleli:

"Te mutattad meg a Parnasszus ormát
s itattál forrásából - szólt - te benned
találta lelkem világitó tornyá t.

Ugy tettél mínt kik sötét éjbe mennek
s fáklyát visznek. de nem látják a fényét.
csak az utánuk jövő örül ennek.

Uj század száll - daloltad - új reménység;
új nemzedék jön. égbül ereszkcdvén:
igazság és aranykor visszatér még!

Altalad lettem költő és keresztény." (Purq, XXII. 64.)

A modern lélektan Vergiliusa még nem született meg és azért talán
ez az idézet nem egészen illik megfontolásaink végére. De a tékozló fiú
makacs gőgje és dacos lázadása alatt mégis ott pislog a parázs. a szebb
és mélyebb élet. a teljesebb emberség vágya. Ha a tomista qondolat íé

nyenél nézzük ennek a modern embernek a lélektani képét. akkor el
simulnak a ráncok, kitisztul a szem és felénk sugárzik az igazi emberi
értékek, a személyiség szépségének ragyogása. A modern lélektan ad
valamit. új színt és új hangot. talán kissé elfelejtett hangot ahhoz. ami
teljessé teszi emberségünk... az emberi oldalt. Ha igy nézzük. akkor ta
lán ad valamit ahhoz. hogy általa legyünk ... ha nem is költők. de több
emberek és emberibb tudósok... és mivel G. von le Fort szava szerint
kereszténynek lenni több. mint embernek lenni. - iqazíbb. őszintébb
keresztények.

ÁLDOTT AZ OSTOROD

Aldott az ostorod,
Jobban üss. Édesern.
Foroqjon test-csiqám,
Sajogjak élesen.

Eqyszer csak változom:
Hang leszek. halk ige.
S füledbe elülök.
Mint búgó gerlice.

Holdsugár szőnyeqen

Járok akkor Veled.
S füleddel hallgatom
A szféra-éneket.

Harcos Ottó
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Newman kardinális:

A LÉLEK VÁGYA ISTEN
,

UTAN
Igazi fáradságba kerül. míg bensőségesen és elevenen tudatossá

válik bennünk, hogy van lelkünk; és semmi sem lehet végzetesebb té
vedés, mintha abban a balhiedelemben élünk. hogy megértettük, mit
jelent e tan. rnert használni tudjuk a szót, mellyel kifejezzük.

Bensőségesen megérteni, hogy lelkünk van. annyit jelent. mint érez
ni a látható dolgoktól való kűlönválásunkat, függetlenség ünket tőlük.

egészen sajátos létezésünket önmagunkban, személyes létünket. hatal
munkat, hogy saját eIhatározásunkból így vagy másként cselekedhe
tünk. felelősségünket azért, amit teszünk.

Egyetlen emberben sem válik egészen tudatossá. mit jelent az. hogy
lelkünk van. Még a legjobb is csak emelkedőben van ez egyszerű

igazság felé vezető úton.
Születésünktöl kezdve függünk a körülöttünk lévő dolgoktóL Lát

juk és érezzük. hogy nem élhetünk vagy nem juthatunk előbbre em
berek segitsége nélkül. A gyermeknek minden a világ: e világ részének
érzi magát. abban az értelemben. míként a gally a fa része, és ha a nél
kül vándorol át az életen. hogy fogalmai változnának. akkor élete vé
géig nincs igazi tudomása róla. hogy van .lelke. Az ilyen ember csak
a világgal összefüggésben látja magát; a világ a míndene, Jóléte ér
dekében úgy néz e világra, mint valami bálványra; és ha egyszer meg
kísérli, hogy ez életen túl is nézzen. képtelen meglátni a különbséget,
mert ezen életén kívül semmiről sincs eszméje és elképzelése. És ha
túlvilágként el kellene valamit képzelnie. akkor ezt az életet képzeli
el még egyszer. éppen úgy. mint a pogányok: ha elgondolkoztak ha
gyományaikról, melyek a másvilági életről szóltak, a holtak boldog
ságát csak a korábbi örömök míntájára, nap és kék ég alatt s a föl
dön tudták elképzelni, csak mindent ragyogóbban. mint földi életükben.

Ilyen a mi életünk: segítségért kiáltva ingó nádszálba kapaszko
dunk és megfeledkezünk igazi hatalmunkról a jelenben. amikor Isten
gondviselése nagy tervében helyünk igazi felismerésére szólít bennün
ket. És ha sújt minket, ha csak rövid ideig is. máris megzavarodunk:
lelkünk kénytelen meglátni e világ dolgoinak hívságát és elégtelenségét.
Vágyódunk valami után és nem tudjuk. mi után. de bizonyosak vagyunk.
hogy van valami. amit a világ nem adott meg nekünk. És azután oly
gyakoriak a világ változásai, oly hírtelenek. olyalattomosak: oly állan
dó e változás, sohasem szűník meg. mindig tovább változik, míg szí
vünk egészen belefájdul. végülis elvesztjük bizalmunkat a világban. Vi
lágos. hogy nem támaszkodhatunk rá tovább, hacsak meg nem békü
lünk vele és nem követjük változásait. Ezt azonban nem tudjuk: érez
zük. hogy mialatt változik. mi egy és ugyanazok maradunk; és így vi
láglik fel Isten áldásából némikép e világtól való függetlenségünk és
halhatatlanságunk tudata: és ha valami baj ér. (amint gyakran törté
nik). akkor még hamarább és még mélyebben meg fogjuk érteni e ví-
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lág semmiségét; akkor még inkább kénytelenek leszünk rá, hogy bí
zalmatlanok legyünk iránta és leszokunk a szereteféröl: míg végül már
csak úgy lebeg a szemünk előtt, mintegy ködfátyolként. mely színjáté
kaival sem tudja már elfedni a másvilági életre vetett tekintetünket.
Igy kezd bennünk lassanként tudatossá válni, hogy csak két igazi va-
lóság van az egész világmindenségben: a tulajdon lelkünk, és Isten, aki
teremtette.

A végén mindenki számára csak két dolog marad a világon: önma-
gunk és Isten. Mert amí e külsö színpadot illeti. élvezeteit és foglalatos
kodásaít, tiszteletadásait és gondjait, intézményeit és személyeit, király
ságait és serény rabszolgáinak tömegét: mí az a számunkra? Semmi!
"Elmúlik a világ gyönyörűségével." És ami azokat a másokat illeti, kik
közelebb állnak hozzánk, kiket nem számíthatunk e hiú világhoz, gondo
lok barátainkra és rokonainkra, kiket különösen szeretünk: végül ők

is semmik itt e földön nekünk. Nem tudnak valóban segiteni vagy hasz
nálni. Csak távolból, az érzékek közvetítésével látjuk őket és igy hat
nak ránk; nem tudnak lelkünkbe Iérközní, nem tudnak behatolni gon-

. dolatainkba, nem tudnak valóban a társaink Ienní. A másvilágon Isten
kegyelméből másként lesz. Itt azonban nem élvezzük a jelenlétüket,
hanem csák sejtelmét annak, ami egy nap majd beteljesedik; úgy, hogy
végül eltűnnek a tiszta kép előtt, mely először tulajdon létünkről, az
után a nagy Istennek, urunknak és bíránknak bennünk és fölöttünk való
jelenlétéről kialakul. bennünk lakozó helyettese, a lelkiismeret által.

(1833: Parochial and plaín serrnons, 1.:2.)

Az Isten néz téged, bárki légy, úgy amint vagy, személyesen. "Ne
veden szólít." Lát és megért téged, úgy ahogy teremtett. Tudja, mi
lakozik benned, ismeri minden érzésedet és gondolatodat, képessége
det és óhajodat. erőidet és gyengéidet. Lát örömöd napján és lát szo
morúságod napján. Veled érez reménységeidben és meqpróbáltatásaid
ban, részt vesz minden aggodalmaidban és emlékezésedben. szellemed
minden felfelé lendűlésében és lehanyatlásában. Valóban megszámlálta
hajad szálait és alakod méreteit.· Átölel és a karjában hord. Felemel
és letesz.•Olvas vonásaidban. mosoly van-e bennük vagy könnyek,
egészségtől virulnak vagy betegségtől hervadnak-e? Gyöngédséggel néz
kezedre és lábodra. fülel hangodra, szíved doboqására, még lélegzetedre
is. Te magad sem szereted jobban, mint ahogy Ö szeret téged. Nem
riadhatsz jobban vissza a fájdalomtól. mint amennyire neki fáj, hogy
fájdalmat viselsz; és ha rád méri, csak azt teszi, mit te magad is meg
tennél, - ha bölcs lennél, - nagyobb üdvösségedre.

(1835; Parochial and plain sermons, III.:9.)

Én Istenem, itt vagyok, hogy örökké éljek, ne egy ideig. És nincs
hatalmam létezésem fölött. Nem tudom magamat elpusztítani. még ha
oly gonosz lennék is, hogy kivánjam. Tovább kell élnern. lélekkel és
öntudattal örökké, magam ellenére. T e nélküled az örökkévalóság csak
más neve lenne az örök nyomorúságnak. Csak Te vagy, ki támaszom
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lehet örökre. Csak Te vagy a lelkem tápláléka. Csak Te vaqy kí
meríthetetlen, és mindig újat adsz megismernem és szeretnem. Millió
évek multával oly kevéssé foglak Téged ismerni. hogy úgy fogom érez
ni, mintha még csak kezdenélek ismerni. Millió évek multával ugyan
olyan (vagy helyesebben: nagyobb) édességet fogok Benned találni.
mint kezdetben és úgy fogom érezni, mintha csak a kezdetén lennék
élvezetednek. És igy míndörökké kis gyermek maradok, ki végtelensé
gedről, isteni lényedról az első elemeket kezdi tanulni.

(Meditations and devotíons]

LELKEMET EGYEDÜL

Lelkemet egyedül Te kerested!
Hüséged jogát ki akarja kisebbiteni?
Lelkem olyan volt, mint egy gyermek,
Melyet lopva kitesznek.
Lázára volt az élet mindzn asztalának,
Özvegy a szeretö karjaiban.
Fivéreim megvetették őt

S nővéreim elhaqyták a bajban.
Elárulták őt a világ bölcsei.
Ha szemjazott. vele elmúlá ,t itattak,
Ha félt. azt mondták: hiszen te nem is vagy!
Szivemhez küldték, mintha más sem lenne,
Mint annak egyik lüktető vércseppje.
Ertelmemhez küldték, míntha nem volna más,
Mint belöle egy gondolat.
Olyan volt, mint egy vad

söté.lö ö .ztönök erdejében
S mint riasztott madár

a halott mindenségben.
Olyan volt, mint, aki

haldoklik egy életen át,
De Te imádkoztál érte

s elkerülte a halált.
Áldozatod bemutattato-t

é, ő abból táplálkozott,
Sirattad őt, mint eHY dráqasá-rot,
Ezé-t a ricvedre ujjongást kiáltott.
Mint egy Királynőt felemelted őt,

Ezért he.ver a lábaid előtt.

Ki akarja hűséged jogát kisebbíteni?

Tüz Tamás
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Balanyi György

ISTENES SZENT JÁNOS ELINDULÁSA*
Igazán nem úgy indult, ahogyan a legendákban olvasni szoktuk:

hogy már kora fiatalságában érett komolyságnak és minden gyerme
kes szórakozástól való írtózásnak adta jeleit. Ellenkezőleg, életében
nagy időn át hiányzott mínden, ami csak távolról is a leendő nagy
szentre utalt volna. Életirói hamar észre is vették ezt a hiányt és igye
keztek megfelelő színezéssel eltüntetni. Előadásuk szerint szentünk szü
leteset kü'önös jelek hirdették: szűlöházára fényes tüzoszlop ereszke
dett s a közeli plébániatemplom harangjai maguktól megszólaltak. Ez
azonban csak jámbor kitalálás; semmi történeti alapja nincsen. De nem
is lehet. Hiszen. ugyanazon életíróktól tudjuk, hogy míkor szerintük
harmincévi távollét után, 1532-ben ujból megtért szűlövárosába, a por
tugáliai Montemayor el Nuevoba, ott egy öreg nagybátyján kivül senki
scm ismerte meg, senki sem emlékezett rá. következésképpen senki sem
tartotta számon azokat a rendkívüli dolgokat, melyeket a hagyomány
szerint egy jámbor remete ugyancsak születésekor jövendölt felőle. Nos.
ilyen hagyomány egyszerüen nem létezett, mert nem volt, aki fenntar
totta és tovább származtatta volna. Tehát itt is, mint szeritünk éle
tének számos későbbi fordulóján, a mesterséges legendaköltésnek, illetve
a vándorlegendák alkalmazásának tipikus esetével á.lunk szemben.

Ha tehát hívek akarunk maradni az igazsághoz, azt kell monda
nunk, hogy Istenes Szent János születése (1495) és gyermekkora sem
miben sem különbözött ezer és ezer kortársáétól. Hogy derék. kétkezi
munkás szülei ístenfé'ö nevelésben részesítették. abban szintén nem volt
semmi rendkívüli; önként következett a korból és a helyi adottságokból.
Ugyanezt kell mondanunk korán jelentkező irgalmas szeretetéről is.
Mert nem szabad felejtenünk, hogy a keresztény köztudat még a kö
zépkor alkonyán is épp oly komolyan vette a második főparancsolat

teljesítését, mint az elsöét.
Ha mégis valami szekatlan. a mindennapitól eltérő vonást akarunk

a kis János lelki alkatában felfedezni, nyugtalan vérét és kalandvágyát
kell kiemelnünk. Erre mutat, hogy nyolcéves korában egy náluk meg
szállt spanyol vendégpap unszolására minden aqqálycskodás nélkül
búcsút mondott a szü'őiiháznak és elindult Madridba csodalátni. Ezzel
a meqqondolatlan lépésével családi otthonának traqikus széthullását idézte
elő. Jámbor édesanvia míndössze húsz nappal elte túl eltűnését; atyja
pedig a lisszaboni Szent Ferenc kolostorban keresett vigasztalást.

A két vándor eleinte imádsággal. énekszóval és vidám beszélgetés
sel füszerezve rótta a madridi utat. Egy körülménnyel azonban nem szá
moltak: a sokszáz kilométeres út meghaladta a kis szökevény teher
biró képességét. Az első háromszáz kilométert még csak birta valaho
qyan. De azután ereje rohamosan fogyatkozni kezdett s végül egészen
felmondotta a szolgálatot. A Madridtól mintegy százötven kilométerre

* Halálának 400. évfordulójára.
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fekvő Oropéza városkában már annyira fáradtnak és gyöngének érezte
magát, hogy képtelen volt akár csak egy tapodtat is tovább menni. Mí
vel pedig útitársát halaszthatatlan teendőí sürgősen Madridba szólítot
ták, el kellett válniok egymástól. Még szép volt az idegen paptól, hogy
gondoskodott az immár apátlanná és anyátlanná lett kis árva tisztességes
elhelyezéséről. a városka egyik leqmódosabb gazdájának, Mayoral Fe
rencnek gondjába ajánlotta. Talán ily módon akarta jóvátenni köny
nyelmű és meggodolatlan tettét.

Az oropézai megtelepedéssel új korszak kezdődött János életében.
A szűlői ház képe és a benne nyert benyomások lassan-lassan elrnosód
tak lelkében s helyükbe a m a friss benyomásai léptek. A lelki áthan
qolódás annál könnyebben ment, rnívcl Mayoral tulajdon gyermekeként
szerette az élénkszellemű fiúcskát és nem annyira' a gazda, mint in
kább az atya, helyesebben a gyám szerepét igyekezett betölteni mellette.
Ennek megfelelően anyagi szükséqletei mcllctt szellemi igényei kielégí
téséről is gondoskodott s lehetővé tette számára az elemi tsmeretek:
az írás, olvasás és számolás elsajátítását. Természetesen még nagyobb
gondot fordított vallási és erkölcsi nevelésére; a hazulról hozott ele
ven vallási indításokat iparkodott még mélyebbre gyökereztetni lelkében.

A XVI. század spanyol légköre kiválóan alkalmas volt erre. Hi
szen a lelkekben még töretlenül élt azoknak az időknek hangulata,
melyekben a hitetlenek elleni harc széttörhctetlen eqyséqbe kovácsolta
a rendíthetetlen katolíkus hitet és a tüzes nemzeti érzést. Másrészt a nagy
Ximenes bíboros mélyreható reformjai épp akkoriban friss tavaszi áram
latokkal telítették a spanyol egyházat és minden ponton új élet zsendü
léset indították meg. Valóban, a XVI. századi spanyol életnek minden
rezdülése vallásos ihletést lehelt. Aligha járunk tehát mcssze az igaz
ságtól, ha feltesszük, hegy akis János lelkében az oropézaí évek alatt
halmozódtak fel azok a vallási indítások, melyek később, a külső aka
dályok elhárulása után olyan elemi erővel törtek felszínre és ragadták
őt az életszentség ormai felé.

De nemcsak befelé, hanem kifelé is kedvezően alakultak viszo
nyai. Gazdája családtaqnak tekintette és nem erőltette időnap előtt

külső munkára. Késöbb. a serdülés éveiben is nagy kimélettel bánt vele
és nehéz II unka helyett ny ájériak őrzését bízta rá. Szentünk jól fel
használta a szabadban való tartózkodás imádságra és elmélkedésre késztő

ösztönzéseit. Különösen a Boldogságos Szűz iránt viseltetett határtalan
tisztelettel. A szentolvasó mellett kedvelt áhítatgyakorlata volt 24 Mí
atyánknak és 24 Üdvözlé~ynek elmondása annak a 24 esztendőnek

emlékére, melyet a Szent Szüz a hagyomány szerint az Úr Krisztus
mennybemenetele után még a földön töltött.

Ilyen idilli körűlmények közt gyors egymásutánban múltak az évek.
János erényeinek hire egyre mcsszebbre terjedt. Ennek arányában nőtt

az emberek beléje vetett bizalma. Eleinte csak pásztortársai és a kör
nyék elesett szegényei fordultak hozzá tanácsért és eligazitásért. de
később már a távolabbi falvak lakói is bizalommal tárták eléje ügyes
bajos dolgaikat. Emellett hiánytalanul élvezte gazdája bizalmát. Mayo
ral körülbelül úgy, volt jámbor juhászával. mínt az egyiptomi fáraó
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Józseffel>: látta. hogy minden lépését Isten áldása kiséri s ezért napról
napra nagyobb részt juttatott neki gazdasági ügyeinek elintézésében.
Utoljára afféle jószágkormányzóvá tette meg. Sőt még ezzel sem érte
be. hanem folyvást azon igyekezett, hogy végleg magához. illetve csa
ládjához láncolja őt. Hosszas töprengés után úgy határozott tehát. hogy
vejévé s egyben - úqylátszik, csak egy lánya volt - örökösévé Io
gadja. Szándékával hamarosan elő is állott.

János azonban nem sietett elfogadni a kedvező ajánlatot. Eleinte
kitérőleg válaszolt. utóbb azonban határozott nemet mondott. Régi élet
írói kizárólaq aszketikus motívumokkal, így többek közt állítólagos szü
zességi fogadalmával okolják meg vonakodását. Ez azonban ilyen for
mában aligha állhat meg. Az aszketikus szempontoknál hason'Ithatatlanul
döntőbben hatott [ános elhatározására nyugtalan vére és loboqó szabad
ságszeretete. Mert a romantikus hajlamok még sokkal elevenebben éltek
benne. semhogy kedve lett volna egyszer s mindenkorra lekötní magát
egy még oly csábítónak igérkező házasság kedvéért. Mível pedig gaz~

dáía továbbra is erőltette a dolqot, véqre nem maradt számára más
választás. mínt búcsú nélkül továbbállni. Az elválás nem esett nehezére.
A jövő gandia egy pillanatig sem aggasztotta. Hiszen utolsó menedék
nek nyitva állott előtte a katonai pálya. Az alkalom színte magától
kinálkozott. Csak a kezét kellett kinyujtani utána.

Éppen akkoriban. 1521-ben indult meg V. Károly császár és I.
Ferenc francia király nagy mérkőzése, mely hosszabb-rövidebb megsza
kitásokkal egy cqé tz emberöltőn át feszültségben tartotta a nyugati vilá
got. A háború fő színhelye s egyben a vetélkedés fötárgya az olasz
félszíoet volt ugyan. de azért Franciaországnak, Spanyolországnak. Né
metalfö'dnek és Szavojának is bőven kijutott a pusztulásból.

A naqv harc Iánqiaí legkorábban a Irancía-spanvol határon fekvő

navarrai királvs áq területén csaptak fel. Itt az elégületlen városi pol
gárság felzendülése még jobban összekúszálta a helyzetet, rnert erejük
meqosztár ára kényszerítette a királyi és nemesi hadakat; eqyík részük
a lázadókkal, Irásik részük pcdio a fiatal de Foix András vezetése
alatt l-enyornult franciákkal volt kénytelen hadbaszállni. A 1eg,úlyosabb
harcok a főváros. Pamplona s a francia Bavonne, meq a srrmvol S.
Sebastlan között körülbelül feleúton fekvő Fuenterrabia körül dúltak.

A nehéz helyzetről önként következett. hogy a császári hadve
zetö iéq iparkodott míndcn rendelkezésére álló erőt megmozgatni. Igy
törbek közt Oropéza arófját is utasította, hoqy sebtiben ösczeszedett
hadával késedelem nélkü! induljon Fucnterrabía alá. A gróf sietett
eleget tenni a parancsnak. Toborzói minden épkézláb embert [elentke
zésre szólitottak fel. Csak természetes, hoqv olyan dali termetű. erős

testalkatú és hozzá marciális külseiű embernek. amilyen akkorihan szen
tünk volt, kétszeres becsülete volt szerr-ükben. Habozás nélkü! fel is
vették és azon nyomban útnak indították Fuenterrabía felé.

János íny a csendes pásztorkodásból egyik napról a rná-ikra a za-
jos hadi életbe csöppent. A hirtelen jött vá'tozás, ha talán törést nem is.
mindenesetre erős visszaesést idézett elő lelki fejlődésében.
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A szűlőí otthonban és Mayoral gazda házában mindenesetre kitűnő

vallási és erkölcsi nevelésben részesült, de még távolról sem volt az a
kiforrott. vasakaratú egyéniség, akinek élete utolsó szakában ismer
jük. Vallási élete még sokkal inkább környezetenek vetülete, semmint
keserves meqpróbáltatások, és kemény kisértések árán kihatcolt elíde
genithetetlen egyéni tulajdona volt. Buzgón. egyhen-másban talán az
átlagot meghaladó módon teljesitette vallási kötelességeit, mert környe
zetében igy látta és mcrt környezeti adottságai közepetr lehetetlen
vol t . máskén t cselekednie. Az életszentséq csirái talán már szunnya
doztak le.kében, de az életszentségtől még messze járt. Lelke egyelőre

még inkább a viasz, mint az acél benyomását keltette. Nem csoda te
hát, hogya tábori élet kísértései hamarosan mutatkozní kezdtek nála.
Eleinte természetesen inkább csak apróbb mulasztásokban. semmint po
zitív bűnökben. Irnádsáqait rövidebbre fogta, gyónásait meggyéritette s
a Boldog~á}Jos Szűz tiszteletére végezni szokott álútatgyakorlatait ho
vatovább egészen elhagyta.

Va'ószínű azonban, hogya Montemayorban és Oropézában nyert
mély benvon-ások emléke megóvta őt a súlyosabb erkölcsi eltévelyedé
sektől. Késöbb ugyan ocsmány bűnösnek mondta magát és legkeserűbb

könnveit katonakorában elkövetett hibái fölött sirta,de sziqorú önkrí
tikájában már sok volt a kibontakozóban levő szent mélységes bűnuta

latából és maqameqalázásából.
Kül-ö jelek szcrint nagyobb bukások nélkül tdt a katonaélete. de

il veszede'em állandóan ott settenkedett körülötte és mínd-n pillanatban
elsodrácsal fenyegette: csak idő kérdése volt, mikor rendűl meg ellen
állása.

Vitézi pályája azonban sokkal hamarább véget ért, mínt erede
tileq számította. Része volt cl-ben bizonvos kiábrándultsáqnak - az
áhított hadi babérok elmaradtak s a hadi szerencse hel vett a balsors
s7('f'őc1öít mcllée baltársul - de méc inkább két kü'ön'ös balesetnek.
melyek lehetetlenné tették számára a 'további maradást.

Az első egy élelmiszerportván történt. [ánornak véletlenülolvan
ló jutott, n-elvet csak néhány nappal előbb zsákmányoltak az ellen
ségtől. A ló először nem rnutatott semmi nyugtalanságot. Mikor azon
ban a Irancia titer lözelé l e értek, hírtelen Iclváqta a fejét és őrült

vágtatásba kezdett. Utját egyenesen az ellenséges tábornak vette. [á
nos kétségbeesett erővel próbálta meqíékezni a nekivadult állatot, de
sehogyan sem boldoqult vele. Aztán hirtelen kiröpült a nycrcqből, az
utat szegélyező szíklák közé esett s olyan súlyos zúzódásokat szenvedett,
hogy orrán-száján megindult a vér és elvesztette eszméletét.

Jó kétóra is beletellett. míg valamennyire magáhoztért ájulásából.
Tépett ruháit szenny és vér borította és hozzá állandóan attól kellett
rettegnie. hogy az ellenség a hazatalált ló révén felfigyel rá és elfoq
ja. Kétségbeesett állapotában esengve kerte a Boldog:ágos Szüz hat
hatós pártfogását. Es reményében nem csalódott. Kis idő múlva egy
jószívű pásztorlány - a legenda előadása szerint pásztorlány képében
.maga a szent Szűz - vetődött arra és készségesen segitségére sietett.
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Vizet kerített. megitatta a szegény szenvedöt s nagyjából kimosta se
beit.

Az inkább szíves. mint szakszerű .kezelés jót tett a betegnek. János
valamennyire összeszedte magát s rnivel az esés következtében komo
lyabb törést nem szenvedett, botra támaszkodva keservesen hazaván
szorgott a táborba. Bajtársai kitörő örömmel fogadták. rncrt szentűl hit
ték. hogy megvadult lova egyenesen az ellenség markába vitte őt.

Jóformán ki sem heverte az esés következményeit s máris ujabb
bajba kéveredett. Századosa egy értékes kincseket tartalmazó láda őr

zését bizta rája. Ö iparkodott is tője telhetőleg mr qfclclní a beléje he
lyezett bízalomnak. Mégis mcqtörtcnt a baj: a kincs scören-szálán el
tünt. A százados. mikor a dolüO~ól érte-ült, magán kivül volt dühé
ben. Felíndulácában szeritünket vádolta a kincs elsikkasztásával s mint
közönséqcs tolvajt halálra ítélte. A vádlott állhatatos bg:1dása éppoly
kevéssé indította meg. rnint barótainak .könyörgése. Már míndcn elő

készület megtörtént a kivégzésre. mikor ~gy váratlanul meqérkezctt ma
gasabb parancsnok közbelépett az elítélt érde\(:ben és kegyelmet esz
közölt ki szárr ára: de azzal a kikötessel. hogy haladéktalanul kilép a
hadsereg kötelekél.öl.

Nincs rá adatunk. hogy szcntűnk túlsáqosan saivere vette volna
él: kettős balesetet. Lelkének ru~ékcnys~:gát és a jobb jövőbe vetett
reményét semn:i esetre sem vesritette cl. JlvHuUlI1 szlvböl hálát adott
Istennek a bajokból való szerenesés kiszabadulácáért. 'habozás nélkül
Oropéza felé vette útját. Mayoral g3zcb a ré:gi sacretettel fogadta őt

és iomét , rábízta jószágainak iga::0é'tflcflt. Néhány nap elegendő volt
hozzá. hogy reinden a régi kerékvá;/,~b;} tcrelődjek. Mayoral és gyám
fia - talán leghelyesebben igy mondhatjuk - míntha a Iuenterrabíaí
kirándulás csak rossz álom lett volna, megint a legtökéletesebb eg}'et
értésben dolgoztak együtt.

Idilli viszonyukat Tsmét a házasság kérdésének felszínre vetödése
zavarta fel. Hiszen érthető. hogy az örc.jcdö gazda végre szeretett vol
na tiszta helyzetet teremteni családál.nn és szerette volna már színtcn
nem fia' al lányának jövőjét s vaqyonár.ak sorsát bíztos kézbe tenni.
Ezért talán az előzőnél is nyomatcleo alb rnódon biztatta Jánost az
igenlő válaszra, János azonban rés í állá-pontja mellett maradt. Meg
lehet•. hogy Iutólaq rnaqasabb hivatásának ösztönszerü megérzése is
Iclmerült lelkében. ez azonban határozott formát semmiesetre sem öl
tött. Elhatározúcéban még rrinó!] a czal.adcáq féltése játszotta a fő

szerepet. A végleges elválás 1531 vcqén, esetleg 1532. elején történt
meg. János örök'e búcsút mondott máscdík otthonának és ujból beállt
katonának. Ecú.tal a keresztes vitéz vértezdében jelent meg.

A doloq meqcrtésére tudnunk kell. hogy II. Szolimán szultán 1532
ben újabb nag'l támadást készitett elő Becs és a möqötte álló nyugati
keresztény vi;{:g ellen, V. Károly császár és öccse. L Ferdinánd ma
gyar király ide ;ében értesültek a készü'ő veszedelemről és mínden tő

lük telhetőt mcg~ettek elhárítására. Nagy erőfeszítéssel, levelezéssel, kö
nyörgéssel. kölcsönökkel sikerült is mintegy nyolcvanezer embert ösz-
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szehozniok. A ser~g a lehető legváltozatosabb összetételű volt: nérne
tek spanyolokkal és olaszokkal. protestánsok katclíkusokkal, császári
zsoldo.ok pápai seqélypénzen fogadott katonákkal elcgyedtek benne. Eh
hez a tarka cqyvcleghez csatlakozott János is, ezúttal is az oropézaí
gróf zászlaja alatt.

Az elért eredmény azonban távolról sem állott arányban a naqy
szerű elö.cészüiettel. A magyar történelemből ismeretes, hogy Jurisics
Miklós, a kicsiny kőszegi vár hős kapitánya, alig hétszáz emberével
több hétre Ieltartóztatta a szultán viláqhódító .seregét. Ez az idő nem
csak arra volt elegendő, hoqy a császári hadak befejezzék Ielvonulásu
kat, hanem arra b. hogy megbontsa a török sereg rendjét és meqlazítsa
fE:gyelmU. Szolímán ilyen körűlmények közt nem mert Bécs mcqtámadá
sára vái.ali.ozní. hanem megelégedett a nyugati magyar es a keleti
osztrák liatúrszélek végigdtilásával. A császár pedig ahelyett, hogy
pompás sereqcvel, mclyhez foghatóval sem az előtt, sem azután nem ren
delkezett, utána eredt volna il töröknek és megsemmisítő csapást mért
volna rá, eqyszcrűen szélnek eresztette embereit.

János iCY másodízben is kícsöppcnt a hadi szolqálatból anélkül. hogy
akár csak egyszer is tűzvonalba került volna. Pedig ezúttal sokkai kO;'IO~
lyd;b2'1 ro,! éi fel hivatáiát: a szerenescvadász kalandor helyett a keresz
tes vitéz lelkületével. Erre mutat, hogy útja végén a La Corunna-öböl
től elzarándokolt a közeli híres santiagói búcsújáróhelyre és ott kilenc
napot töltött el teljes visszavonultságban. Ájtatosan meggyónt, megál..
dozott s detíróinak állitása szcrínt egész ottidőzése alatt nagy épülé
sére szolqált a zarándokhely látogatóinak.

De alig hogy befejezte ájtatosságát, lelkében ujra felmerült további
megélhetésének gondja. Oropézába a történtek után nem térhetett többé
vissza. Ezért elhatározta, hogy szülövárosát keresi fel; legalább megtudja,
mi történt szüleivel. Monternayorban azonban, mint tudjuk, családi ott
hona teljes széthullásának szomorú hire fogadta. Rokonságából míndösz
sze egy anyai naqybátyját találta életben. Ez kész lett volna őt fiává
és örökösévé fogadni, de Jánost nyugtalan vére még míndíq nem enqed
te meqpihcnni. Különben sem akart Monternayorban maradni, ahol min
den szeglet gyerekes könnyelműségének jóvátehetetlen következményeire
emlékeztette. Egyheti ottidőzés után örökre búcsút mondott nemcsak szü
Iövárosának, hanem hazájának is. Jövőjét illetőleg még mindig nem volt
semmi határozott terve. Úgyszólván napról-napra. élt. Rövid ayamonteí
tartózkodás után, hol először ismerkedett meg a betegápolással, Sevíl
lál.a mcnt és ott egy bizonyos de Zuníqa Eleonora nevű asszonyság szol
gálatába szegődött.

Egyidőre úgy látszott, Sevillában meg újulnak az oropézai szép na
pok. A pásztorkodás ismét visszaadta szentünket régi magának. Ajkán
ujra felcsendültek a régi énekek és a régi imádságok s az elmélkedés
megint mindennapi kenyere lett. Gazdasszonya is teljes mártékben meg
volt vele elégedve. De Jánosban már néhány hét mulva ujhól feltámadt a
vándorösztön. Benső nyugtalansága még az eddiginél is nagyobb erő

vel lángolt fel. Eletéből immár közel negyven évet elvesztegetett és még
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mindig nem -sejtette, mit tartogat számára a Gondviselés. Ez bizony
több. mint elegendő ok volt a tépelődesre és az önmagával való elege
detlenségre.

A sevillai rövid intermezzo után János elsőnek Gibraltárt kerítette
sorra. Mi volt odautazásának célja, nem tudjuk. A későbbi események
szeműveqén át tekintve azonban egyenesen gondviselésszerűnekkell mon
danunk útját. Ott tartózkodásában ugyanis megismerkedett egy Almeyda
Lajos nevű portugál nemessel, aki feleségével és négy hajadon lányával
éppen útban volt az afrikai Ceuta Ielé. Nem a maga jószántából. hanem
kényszerűségből vállalkozott a nagy útra: III. János király. nem tudni.
mi okból. száműzte őt. A nyugtalan vándor szive megindult a nálánál
is elesettebb család sorcán s nierész elhatározással. egész eddigi élete
legérdemszerzőbb nekibuzdulásával szolgálatába szegődött.

Nagylelkűségének megmutatására nemsokára jó alkalom kinálko
zott. A száműzött család ugvani3 rnindjárt megérkezése után fölötte ne
héz helyzetbe jutott. Maga Almeyda búskornorsáqba esett. majd meg a
szokatlan éghajlattól súlyosan megbetegedett. Kéröbb felesége és lá
nyai is áqynakestek. Igy az eqész család ápolása János vállára neheze
dett. Pedig az igazi haj még cr ak ezután következett. Az orvos és a
gyógyszerek tetemes költséqe felborította a szegény család arnúqyís in
gatag alapokon nyugvó költségvetésének egyensúlvát. A betegség után
az éhséq és nyomor kezdtek zörgetni ajtajukon. Ha tehát nem akartak
éhen pusztulni. nekik maguknak kellett megragadniok a dolog végét: A
munka oroszlánrésze természetesen megint szeritünkre nehezedett. mivel
az egész társaságban ő volt az egyetlen teljes munkabi-á-ú ember. És
ő nem húzódozott a tehervállaláctól. Nappal a: város erödítésén dolqo
zott. éjszaka pedig odahaza végezte a szükséqes házi munkákat. Sőt

még tovább ment áldozatkészséqében: mikor egyidőre szüneteltették az
erődítési munkálatokat, sarát ruhadarabiainak árubabocsátásával te
remtette elő a család rríndennapí betevő falatját.

Iqv ment ez hónapokon keresztűl, míg végre Almeyda hosszas kö
nyörgésre kegvelmet nyert. Ekkor megmentőjét is szerette volna maqá
val vinni. De János még maradni akart. Egy hittaqadóvá, reneqáttá lett
ba-át-át szerette volna mindenáron megmenteni. Csak amikor meqqyő

zödött vállalkazása keresztülvíhetetlemé-rérö', szánta el martát a hazaté
résre. JVfindene~etre azzal a nvugodt tudattal haqvhatta el Afríkát. hoqy
a Centában töltött hónapokat jól felha-ználta, jobban, mint addi'] élete
bármely más korszakát. Talán ennek lehet tulajdonítanunk, hoqv benső

nyuqtalarr-áqa valamivel alábbhaqvott és naqv vonásokban [övőtének ké
pe is kezdett előtte kibontakozni, Annyit már látott, hOIlV Isten az ir
galmas szeretet művcínek Ilvakorlá~ára szemelte ki, de közelebbi mű

ködésí terét még sűrű homály fedte. Egyelőre úgy gondolta, a leqhasz
necabb szolgálatot jámbor olvasmánvok, imádságos könyvek és -szent
képek árúsításával teheti embertársainak,

Ezért Gibraltárban kis könyv- és kegytárgykereskedést nyitott s azt
ügyességével, szeretetreméltósáqával és igénytelenségével egykettőre fel
víráqoztatta. Életírói állítása szerint az akkor divatos lovagregények kö-
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zül is mindig tartott néhányat raktáron. de nem azért. hogy eladja. ha-
nem ellenkezőleg. hogy alkalmat nyerjen az irántuk érdeklődő fiatal
embereknek a lelkére beszélni. Később vidékre is kiterjesztette üzlet
körét. Időről-időre kiszállott egy-egy faluba és mindaddig ott maradt,
mig. a magával hozott könyveket, szentképeket, olvasókat ki nem árú
sitotta. Az üzletkötés könnyen ment, hiszen akárhányszor beszerzési áron
alul vesztegette el portékáját. különösen a szeritképeket.

A jámbor könyv- és képkereskedőnek már bizonyos hire volt Gib
raltárban és környékén, míkor egy benső hang ösztönzésére - a legenda
állítása szerint a szegény gyermek képében megjelent kis Jézus egyenes
parancsára - Gibraltárból Granadába tette át működése színhelyét.
Egyideig itt is könyvek és képek árúsításával foglalkozott. De talán még
több időt töltött a különbözö templomokban. Egyre forróbb vággyal
esedezett Lten megvilágositó kegyelméért. 153-7 január 20-án, Szent Se
bestyén vértanú ünnepén a szent nagy tiszteletben álló ősi templomában
végezte megszekott ájtatosságát. A templomban aznap nevezetes szó
nok, Avilai Boldog János prédikált, akit buzgó lélekgondozásáért már
életében az A nd a l.~ z' i a a p o s t o l a jelzővel ruháztak fel. A lel
kes szónok nagy hévvel fejtegette, hogy ha annakidején részt akarunk
venni isteni Mesterünk dicsőségében, hasonlókká kell hozzá lennünk a
szenvedésben, s megragadó színekkel állitotta szembe az erények tiszta
őrömeit és a bűn útálatosságát.

János kitárt lélekkel hallgatta a feléje szárnyaló igéket. Ogy tetszett
neki. mintha a szónok minden szava egyenesen neki szólt volna. És
minden szó újabb sebet ütött lelkén. Csak most döbbent rá. milyen el
hicázott és céltalan volt eddigi élete. mennyire felszínen mozgó isten
szo!gálata s felületes emberszeretete. A· sok homályos.' elfojtott vagy a
tudattalansáq örvényébe merített vallási indítás most mind egyszerre
tört felszínre és érvényesülést sürgetett. Abban a pillanatban a föld
kerekség legnagyobb bűnösének érezte maqát. A bűntudat és a nyomá
ban támadt szorongó érzés valóságqal a földre húzta. Mikor befejező

dött a beszéd. leroskadt és mellét verve kétségbeesetten kiáltozta: ...Ir
galom. Uram. írqalom!" A körülötte állók megrettenve tekintettek rá.
azt hitték, hogy szertelen felindulásában eszét vesztette.

Csakugyan úgy viselkedett. mintha nem lett volna beszámítható ál
lapotban. A templomból kijövet térden csúszott tovább az utcán, haját,
szakállát tépte. felvérezte arcát s olyan szigorú penitenciát tartott,
aminőt lehiggadt gondolkodású embertől nem lehetett várni. De ne
felejtsük, hogy délen vagyunk s délen nemcsak a napsugarak tüzesebbek.
hanem a szcnvedélyek is - jók. rosszak eqvaránt - forróbbak s a
cselekvések is önkéntelenebbek. Lám Assisi Szent Ferenc esetében is,
mikor furcsa öltözékében hirdetni kezdte a bűnbánat és a szegénység
evangéliumát. először mindenki n u o Va p a z z i á t. újfajta bolondsá
got emlegetett.

A szerit viselkedése kint az utcán természetesen még nagyobb feltű

nést keltett. mint a templomban. Csakhamar egész csődület támadt kö
rülötte. Az utcai gyerkőcök szüntelenül gúnyoltak és kővel dobálták.
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János azonban minderre nem hederített. Szeme előtt folyvást a szenvedö
Or Kríoztus alakja lebegett. Jóformán észre sem vette a sebeket. melye
ket kis hóhérainak ködobásaí ejtettek rajta. Odahaza első dolqa volt veq
kíárúsítást rendezni: a lovagregényeket széttépte, az imádságos köny
veket és szenrképeket szétosztotta, bútorait és ruhadarabjait pedig- a
szegényeknek ajándékozta. Igy sikerült néhány óra alatt tökéletesen a
szegény Krísztushoz idomulnia.

Ezzel azonban méq korántsem ért véget vezeklése. Isten iránti ha
tártalan szeretetének lángolásában szinte szornjúhozta ai emberek meg
vetését és gúnyát. Igazán elmondhatjuk Szent Ágostonnal: bűnbánat

tartásának csak egy mertcke volt: a mértéktelenséq. Otthoni dolqai el
intézése után ismét az utcára sietett. Mezítláb, hajadonfövcl.. egy szál
ingben és nadrágban jelent meg. A templom elé érve ujból a földre
vetette magát s haját tépve kiáltozta: "Könyörülj rajtam, Uram, könyö
rülj rajtam!" A körülötte állók közt többen megsejtették az összefüg
gést különös viselkedése és a délelőtt hallott beszéd közott s nem nyu
godtak addig, mig csak össze nem hozták öt a hires népezónokkal. János
atya természetcsen nagy érdeklödéssel fogadta különös látoqatóát. Finom
lélekismerettel azonnal észrevette, hogy az állítólaqos bolondcáq oka
nem az elme mcqháborodásában, hanem a lélekben megindult természet
fölötti átalakulásban kcresendö. A kettejük közt megindult hess-ú és
bizalmas beszélgetés még jobban megerősítette ebbeli felfogásában. A be
szélgetés eredménye az lett, hogy a lánqbuzqalmú apostol magára vál
lelta János lelki vezetését és egyben biztatta, hogy csak haladjon to
vál:b az önrncotaqadás és önmegalázás megkezdett útján. Mai szemmel
nézve talán különösnek tetszik, hogy Avilai János ahelyett. hoqy rnér
sékelní igyekezett volna lelki gyermeke kétségkivül túlzott buzqalmát,
rnéq lT'2na bíztatta különös vezeklése folytatására. De a kor sziqorú
aszketikus felfoqásának ez felelt meg. Az is lehet, hogy ilv rnódon akart
mecqyözödní János megtérési szándékának őszinteségéről és mélysé
géről.

Akárhogyan áll a dolog, bizonyos, hogy Jánosnak nem kellett
kétszeres biztatás. Mível eltékozolt éveinek kiengesztelésére tökéletesen
Istené akart lenni. még az eddiginél is mohóbban kereste a szenvedés
és a mcqalázkodás .alkalmait. Örültként rohanqált Granada utcáin, szün
telcnül Isten irgalmáért esedezve. Olykor a földre vetette mnqát, kővel

verte mellét s íqv kiáltozott: ,.f~n szerencsétlcn, vétkeztem Isten ellen,
meqérdemlem, hogy nyomorult bűnösként megvessetek és mint leqna
gyobb gonosztevővel bánjatok velem." Az állandóan körülötte sü-qölödö
suhancokat és gyerkőcöket nem kellett npqyon bíztatní. Né-nelyek ar
cába köptek. mások sárral szórták be, vagy kővel dobálrák meg: is
mét mások azzal szórakoztak, hogy Jézus nevének kimondásával a föld
meqcsókolására késztették.

Két jószívű ember, aki meg volt győződve János meqháborodá
sáról, kimentette kínzói kezéből és felvétette őt a királyi kórház elme
beteg osztályára. Csakhogy ezzel még rosszabbra fordult sorsa. Mintha
a: tisztítóhelyről a pokolba jutott volna. A kor durva és érzéketlen be-
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tcqápolóí ugyanis nem gyámolításra szoruló elesett embereket láttak a
lell-j Ixtcgek!:cn, hanem ellcnsé.qet, akit csak állandó veréssel lehét el
méjénd~ használntára vísszatérítcní. János visszaborzadt ettől az ernber
telen bánásmódtól és védelmére kelt szerencsétlen betegtársainak; de
csak azt érte el vele, hogy azontúl őt is olyan brutálisan kezelték, mint
a töbl.ít. Szlnte cl se hinnők, ha Avilai János határozottan nem állí
taná, rogy néhány hetes kórl-ázi tartózkodása alatt több mint ötezer
ütleget kapott. Végül egész teste merö seb lett és annyira elgyengült,
hogy alig volt jártányi ereje.

János atya értesült lelki gyermeke :iralmas helyzetéről kerülő úton; a
hir vétele után azonnal Granadóba indult és ott igyekezett legjobb tu
dtca szcrtnt elrendezni 8 dclgot. Egyrészt megdicsérte ]ánostkitar
tácácrt, másrészt meg figyelmeztette, hogy ideje immár végét szakitani
színlalt örültséqcnck és valamilyen Intennek tetsző munkakör vállalárával
meqszcntclní életét. Szentűnk, aki ama nevezetes sebestyénnapi prédí
kácíó Ó::G tn<:gszokh, hoqy lelki vezetö-e ruinden rerdr:'ke::és::ben Icten
akaratát )6S:8, most is k~:;zségescn enocdelmeskedett. Felhagyott magára
erö szakolt l.cqarns szckásr.íval s minden tekintetben nyugodtnak és
megfentoltnak mutatta marját. .

Ápo'ói eleinte nem tudták míre vélni a dolgot de hamarosan belé
nvuqodtak a változásba s legalább azzal igyekeztek jóvátenni durvasá
gu!c<Jt, hogya tőlük telhető lcqncqvol-b gyönfTédsécrge1 iparkodtak be
gvágyít,mi az ü'I: gcik l1Y0'1lÚn támadt fájó sebeket. Fáradozásukat gyors
siker H':érte.Jfnos néhánv nap alatt annyira maoához tért, hogy most
már ő n'20a láthatott hozzá betegtársainak ápolásához olyan szere
tettel, amilyenben neki magának része nem volt.

E-:7d be i<; feje7őclött HId vá'ráo-r. Az úgynevezett fi e g t é r é s
folyamata kevés szent életében tanulmányozható olyan tisztán, mint
az övében. Úgyszólván míndcn jelentősebb mozzanata lépésről-lépésre

követhe.ó. Látjuk, míként hatalmasodik el fölötte a benső nyugtalan
ság, az önmagával és addigi életével való elégedetlenség s míként keríti
hat<l!'f~a lell-ct a jövő fi 7 on; tvl<1n ::- ú(T i'nak qyőtrö érzése és a nagy
sZ:1'T'adástól való rettegés. Úgy érzi, mintha sötét éjszaka szakadt volna
rá: vissza nem fordulhat, előre nem mehct. Ebben akinos bizonytalan
sá"[~:,m hasít lcll,ét:e a sebcstycnnapi prédikáció megrázó élménye, s
vilá"it rá addigi életének értelmetlenseqére. A hatás azonban egyelőre

inkább neoatív, mint pozitiv: a hirtelen felvillant villám fényénél in
kább bűneinek és mulasztásaínak ijesztő tömegét. semmint a kccvelrnes
Istenhez vezető ösvényt látja. Az emberfölötti súllyal ránehezedő bűn

tvc~t, mint láttuk, kíscé Ircg is zavara elméjét. Bizonyos, hogy visel
kedésében, lcqalúbb kezdetben több volt a· spontán elmezavar, mint a
tudatosan ,keresett önmecalázás. Kéröbb. főleg a kórházban töltött he
tek alatt viszont az utóbbi került túlsúlyba. Általában meqállapíthatjuk,
hogy megtérése olyan viharos erővel ment végbe s olyan gyökeres
volt, hogy ebben a tekintetben talán csak Egyiptomi Máríáé és Cor
tonai Szent Margité fogható hozzá.

A megtérés teljesen új embert formált [ánosból. Míntha csak kícse-
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rélték volna. Bizonytalan ingadozása és környezetétől való állandó füg~

gése egyik pillanatról a másikra elenyészett s helyébe hajthatatlan cél
tudatosság lépett. A lágy viasz acéllá keményedett; a jámbor. de [ám
borságában sem nem kítartó, sem nem következetes ember sem jobbra.
sem balra nem tekintő szentté nemesedett és azontúl nyilegyenesen
haladt előre a szentség nehezen megközelíthető ormai felé.

A megtéréssel életének benső tartalma is gyökeresen meqváltozott,
E tekintetben a kórházban töltött hetek vol tak rá a legnagyobb hatás
sal. Ott és akkor eszmélt rá, hogy Isten őt a szegény és elhagyott be
tegek ápolására szemelte ki. Szamaritánus tevékenységet mindjárt ott a
királyi kórházban megkezdte; ott szívta mapfiba a betegeknek azt a
szenvedélyes szeretetét és ápolásuknak azt a kifinomult művészetét,

mely ídövcl a felcbarátí szerétet utolérhetetlen hősévé és a modem
kórházi szolqálat elsö szakavatott mcsterévé avatta. Mikor elhagyta
a kórházat. lelkében már ott hordozta az újkor legnagyobb hivatásos
betegápoló rendje. az írcalmas rend megalapitásának ha még nem 15
tervét, míndenesetre csiráit.

Ennyiben az 1537 január 20-án megindult átfordulási folyama'
nemcsak a szent egyéni .életében. hanem a keresztény karitativ tevé
kenység történetében ís mélyreható változást idézett elő.

E GY V AC SO RA E M LÉ K É RE

Sűrűsödík az alkony, kék homály
lebeg a párás, őszi ablakon,
baráti szó szelíd zenéje szá'l,
marasztaló szók s jól' esik nagyon.

Maradnál is. de menni is akarnál.
Közeledik a vacsoraidő.

Fontolqatod, hogy minek is maradtál
ilyen sokáig, mégsem lépsz elő,

hogy most már indulsz. Hivnak vacsorára.
szabadkozol, .aztán elfogadod
a rneqhívást, de úgy nézel a tálba,
és úgy nézed az ízes falatot.

mint kisgyerek, kit megszidott az apja.
Benned saiort vala-ni félelem:
zavart okoztál mégis itt maradva
s talán nem is hívtak meg szívesen...

Aztán elindulsz. s kint az éjszakában
k~yul1ad benned panaszlóri a vád:
nem érted még az igaz eqyszerűséq,

s az alázatos szeretet szavát?'
Csanád Béla
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APÁM Irta Fekete István

Ogy emlékszem. mintha késő május lett volna. mert kertünkben ré
gen elvirágzottak már az almafák és a szornszéd háza tetején a kis gó~

tyák nyaka állt ki a Iészekböl, amikor valaki felkapott a földről. mert
a vályúnál tülekedő jószág megvadult és dübörögve rohant az istálló
felé.

Azt. hogy május volt és hogy azért lehetett május. mert elvírágez
tak az almafák és fiagólyák voltak fészekben. csak úgy visszagondolva
mondom, rnert akkor nem tudtam még .mi a május. mi a fészek. gólya.
vályú. jószág. csak azt tudtam. hogy az a nagybajuszú ember. az az
erő. oltalom. jóság. aki felemelt. az az Apám!

Három- néqy :éves lehettem akkor; nevetve néztem az istállóajtó
előtt torlódó állatokat. nevetve. a magasból. mert félkarján tartott az
Erő és a Törvény. Mi bajom eshetett volna?

Bal karján tartott - csak úgy mellesleq, - később se csinált nagy
parádét belőlünk - és jobb kezéből az ostorral keményen odaváqott,
ha valamelyik csikó a másik hátán akart előbb a jászol elé érni.

Nagyon tetszett nekem. ahogy az ostor megvonaglott a levegőben

s a kígyózás a sudaránál. mintha egyszerre erőszakosan megszakadt vol
na. hangos csattanással valamelyik állat bőrén.

- Én is! - mondtam - én is!
Apám szó nélkül letett a földre és kezembe adta az ostort.
- Na. gyerek!
(Ó. hánvszer mondta azt később örömök és szorongások idején!

Lesújtva és felemelve. vigasztalva és megróva. Betegségben és könnyel
müséqben, örömben és elesettségben. kérdezve és parancsolva. dícsér
ve és korholva. A hangsúlynak ezer árnyalatával. a hangulatnak derűs

símogatásával vagy komor feddésével: - Na, gyerek!)
- De Árpád!
Ekkor megint felnyílt a szemern és a kibontakozó értelem eddig

homályosan pergő filmjén egyszerre megláttam a nagyanyám. Tudtam
eddig is. hogy van. éreztem. láttam is. de most megláttam. Szeme ret
tegő és büszke volt egyszerre. tagadó és engedő; visszahúzott és kül
dött, mcrt szerette volna látni. mít csinál a kis gyerek a nagy ostor
ral; mit :csinál. hogy mer az ő fiának fia.

- De fiam!
Apám azonban csak nevetett.
- Hagyja. édesanyám. a lovaknak több eszük van.
Több is volt!
Igaz. én is cinján bántam az ostorral. rnert akkor egyszerre tele

lett a szive nr a csikók szeretetével: amikor szabad lett volna megütni
őket. A föld porzott a fiatal izmok dobogása alatt. a combokun és
inakon játékosan csillogott a tavaszi szőr, a szemekben talán ugyanaz
volt. mint az enyémben: ébredő. ámuló, felelőtlen szeretete a tavasz
nak és felismerése az életnek.

T öbb eszük volt a lovaknak. szepen kíkerültek, én pedig - kicsi
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ember. - ott álltam közöttük és nem tudtam mit kezdeni az ostorral.
Azóta se bántottam tudatosan állatot, hogy rászabaditottak: és

sokszor eszembe jutott, egymást marcangoló, epébe, vérbe ful.aaztó, bör
töntartó emberek láttán, akiknek egyetlen örömük az, ha más ember-
nek nincs öröme; sokszor eszembe jutott, és ma is hallom apám hang
ját:

- Hagyja Édesanyám, a lovaknak több eszük van!
Hát: nincs?

* * *
Aztán múltak az idők. A tavaszok elfordultak múló naptárlapo

kon. de vissza is iöttek, mint a szerelern és tudtam már, mi a fészek,
a vályú, a ;ószág' és tudtam sok, mínden egyebet - például azt is,
hogya "Gólyanéni" azaz özv. Agas Ambrusné nem azonos a gályá
val, amikor, Görbic PUa bácsival lucernát kaszáltunk a réten. Nem
eqészcn a réten, inkább a szántok aljában, de ez most már egészen
mindegy.

Görbic Pista bácsi kaszált, én pedig néztem a dölö rendeket és be
lélekzettem a füvek nyers, édes,. halódó illatát. Fürödtem a tavaszban.
ösztönös zrenqcséqcmben és gondolatoimban, melyc'c éppen olyan fia
talok és édesek voltak, mint a füvek csorduló, zöld vére.

A kocsi - kicsit meqsüppcdve a fris-en kaszált tarlóri - ott
alltmeí'ettem, én pedig hallgattam a lovákat. amint rágták a füvet, meg
a kaszát. ami úgy hallatszott, rr íntha valalcí ezer escet mcndott volna
eqyfo'ytában: amikor eszembe jutott, hcqv tulajdonképen lovaqo'hatnek
is. Itt van ez a két ló, az Elemér meg a Fokos, valamelviken lovago'ok
egy kicsit. Utána visszamennek a saroqlyához és tovább rágják a lu
cernát.

Pieta bácsi közben kaszált.
Egy lépés, egy suhintás.
- Sss - 5S8 - S55.

Komoly munka ez, tudtam, és qondo'kodtam, szólhatok-e? Ha meg
állna - az más. Ha elővenné a tokmányt és a kaszakövet. az h más.
De igy, csak lép, csak suhint, dől a rend; egy-egy lepke Ijedten libbent
fel, amikor kidőlt aló'a a virág; nöl a sor, a nagy csizmák önmagukba
lépnek, mint a törvény; nem mertern szólní.

Vilárrosan tudtam, hogy vannak dolgok. amelyelect megállitani és
vannak dolgok, amelyeket siettetni nem lehet.

Vártam.
Néha a kasza sorvetésére néztem, néha az égre, mely abban az

időben imádságosan magas volt, és a felhők olyan vidám komolysáq
gal jártak-keltek, mint kitanult postások az emberek között, akiknek
eljegyzési és halálhireket egyforma közvetlenséggel kézbesítenek; ami
kor Pista bácsi végre, de minden harag nélkül azt mondta:

- A radaí rosseb egyen meg!
- Mi bal van?
Nem is válaszolt. Otthagyta a megkezdett rendet és kaszáját fél

kézzel tartva ballagott mellérn.
- Megette a fene már a vaddisznót is! Már úgy értem, a vad-
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dísznos cégérű kaszát - rnondta magyarazoan - ami helyénvaló volt,
mert hétéves létemre .nem lehettem tisztában a kaszamárkák tulajdon
sáqaival. Ebben az esetben a "vacdisznó" védjegyű kaszát hamarabb
ke.lett kalapálul a kelleténél és ez keltett Görbic Pista bácsiban méltó
haragot.

Leült rncllém és elkezdett kalapální.
Én csak néztem és arra gondolt3m, hogy mclyík lóra kéredzked

jem fel. Az Elemér egy kicsit bogaras vo.t, és a Fokos néha - de na
gyon ritkén - egyszerűen nekiment a nagyvilágnak. Hogy míért, ezt
most már nehéz lenne mcqtudní. de előfordult, hogy Gölleben kezdett
boroná'ní és Llzdon fogtá.1< meg, ami elég szép teljesítmény, tekintve,
hODY közben nyo'c kilométer nádas, rét, leqelö, szőlö és a jó Isten
tudja még mi volt.

Néztem a Iovakat és úgy gondoltam, mégis lovagolni fogok.
- Pista bácsi!
- 1'·Jo!
- Nem ülhetnék fel a Fokosra?
Verte továl.b a vasat. Azóta sokszor gondolkodtam azon, hogy ez

a kemény csattcqás míért nem bántotta a mezök csendjét. Mert nem
bántotta. Igaz, hogy ccattant. de abban a pillanatban eloszlott, mínt a
kiáltás és kemény daral.káí permetezve hulltak szét a tájon.

- Csak itt a kocsi kőrűl -'- esénetem.
Az öreg Görbíc mcqtapoqatta a 'kusza élét, pendített egyet rajta

és lá:hc:tó12U nem törődött az én szívbéli óhajtásommal. Hclyreíqa-qatta
a kaszát, véaignézett a harlácon. mímha célozna, aztán pipára gyujtott.

- Van két szívarom is, Pista bácsi ...
- Lopta?
Kicsit clpirultam erre a tacíntatlansácra, de mivel a szóban nem

volt sen-mi l1'r-fJlovás, bevallottam. hogy:'"
l'v'éq Lúcsúkor.
Ab! - bólintott, színte helyeselve. mintha az lenne a vílág

renc:j~, hogy búcsúkor szívart Ion az ember.
Hát én nem bánom, - állt fel, - de ha leeszi a fene: engem

ne "l-dion ...
Fokos gyanútlanul rágta a lucemát és kelletlenül nézett hátra, amí

kor az öreg Ee.tett a hátára, s arnikor a zablát is a szájába nyomta,
Fokos Indulatcsan dobbantott.

- Csak lépésben itt a kocsi körül, hallja! de ne úgy üljön, mint
a macska a köc iöqszárítón,

A ló elindult s én azt gondoltam, hogy alulról nem is látszott, mí
lyen fene m.agas ez a Fokos. Elláttam egészen a rnalomiq, aztán for
dultunk, akkor meg -három falu tornya ís felállt a párás messzeségben.

Megveregeitem a ló nyakát.
- Fokos - bíztattam - Fokos, - hogy lépjen egy kicsit gyor

sabban, mert ez mégse lovaglás.
Fokos csendesen üqctni kezdett. míntha most már ö is kedvét le1né

régi mesterséqében - hiszen huszárló volt valamikor, - én pedig amí-
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kor megta'áltam a ritmus és az enyhe sebesség összhangját; mérhe
tetlen gyönyörűséggel "szeltem" a levegőt.

- Csak lassan, lassan -' aggódott pártfogóm, - de nem hals-
gattunk már rá sem én, sem a ló. Főleg a ló. '

- Fogja, fogja a Ponciusát!!... reszel je a száját, - orditotta 
reszel jeeee...

Reszelhettem! Kitanult öreg csont volt a derék Fokos, fogára kapta
a zablát, nyeritett egyet vidám gyönyörűséggel, míntha trombita zen
dült volna gyülekezőre, aztán olyan vágtába csapott, hogy egy szóf
se szölhattam a gyorsaság ellen.

Irány: hazafelé! ,
Leugrani most már nem mertem. Ráhasaltam a ló nyakára, s csak

ijedt ködön át láttam a felém rohanó falut, az egymásnak eső házakat,
szétrebbenő líbasereqet, a meghökkent embereket, akik riadtan néztek
az utánunk gomolygó porfelhőbe. mintha tűzvész hirét hoztuk volna.

Fokos szép ívben kanyarodott a kapunk elé, én pedig arra gon
doltam: otthon van-e az apám? Ma- sem tudom, hogy az öreg huszárló
látta-e, hogy a kapu zárva van, vagy parádés 'megállást akart produ
kálni, mert a kapu előtt megtorpant, mint a cövek.

- Én pedig - akár a hulló csillag - át a ló fején, át a kapun
és nagy puffanással hasra, mint a béka egyenesen apám lába elé. In
dult valahova éppen.

Nem éreztem semmi fájdalmat, csak rettenetesen ijedt voltam, s
a kapuban a ló nyihogott.

- Meqiöttél. kis fiam? - mondta apám - csekélv, érdeklödéssel
- majd nyisd ki a kaput, ha .Jcíheverted magad". A Fokos is be akar
jönni...

***
Hát ilyen ember volt az apám. Nem csinált parádét senkiből és

semmiből. sem önmagából, sem másból. legkevésbbé gyermekeiből s még
ezek között is legkevésbbé belőlem. Sokáig azt hittem. talán nem ís
szeret engem; soha meg nem csókolt, csak nagyon későn, s akkor már
erre kevés időnk volt. De akkor ott a földön. elnyú'va, arra qondol
tam. hogy ha agyonütöttem volna magam, talán szigorúan elhidegült
volna a szeme. és elment volna az asztaloshoz.

- Majszter uram, csináljon ennek a bitang kölyöknek egy jóravaló
koporsót. hát nem kítörte a nyakát?

Ezen aztán e.1sirtam magam. Ilyen szívtelen apa! Szinte láttam a
qyászmenetet, ahol engem vittek ::- Berta Jancsi. manaara tartotta a
fekete keresztet - és zokogva nyítottam ki a kaput Fokos előtt. aki
nem volt tekintettel gyermeki bánatomra és kapálva követelte a bebo
csátást.

-Akkor este messzíröl láttam, hogy apám hosszabban beszélgetett
az öreg Görbiccel, aki széttárta a karját jelezve, hcgy idegen erők mű

ködtek a dologban. de nekem nem szólt egy szót se, csak rám né
zett, arrikor úgy mentern a vacsorához. mint ha minden csontom srófra
járt volna.

De azért másnap már ujra a réten voltunk Görbic Pista bácst-
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val. Most már igazi réten, nem holmi vetett csalamádén. :en kék-
zöldre ütött tagjaimat gyógyítottam a napon. az öreg pedig megínt
kaszá't a sásos, virágos mezöben. A lovak a saroqlyánál, mint teg
nap. de már eszembe se jutott a lovaqlás, Elég volt. Nem is tudtam
elképzelni. hcgy én valaha lovagolni akartam.

A nagy rétség fölött mclcqcn reszketett a levegő. a sás és a réti
virágok szaga fuIlasztóan édes volt, a patak apró loecsanásai elhord
ták a tegnapí bánatot és a rétí-héják úgy híntáztak a nádas felett.
mint a súlytalan remény, amikor az öreg is lassú ballagással oda te
lepedett mellérn.

- Hát énrólam is levették a körösztvizet - mondta - csak ip
pen hogy meg nem bérmáltak. Hun az a két szívar?

Igy növögettem látszólag a Ia'u és mezök puha ágyában, való
sáqban pedig az apai akarat szíklás zatonyaí es a szabad lehetőségek

virágos mezöí között. Néha - most már a kegyelet és a végtelen
ségbe hulló szeretet szavával mondom - majdnem gyülöltem az apámat.

Eqvszerüen azt mondta, hogy: n e m, és akkor kénköves fő'din
dulás jöhetett, vagy körvadászat: a n e m nem maradt míndörökké. :es
akkor sirhatott az anyám, duzzoghatott anagyanyám. átöhetctt nagy
anyai naqybátyám. az öreg pap: nem változott semmi., Kinlódtunk 
és látszólag - küzdöttünk ez ellen a hatalom ellen. de amikor várat
lanul és önmagától lcdö't, néma sirásba csuklottunk valamennyien, mert
vele eqvü.t magunk is összeroskadtunk és a dübörgő hantok túlvilági
takarodója, után nem maradt semmi, csak a szetetet és a vágy még
egyszer az alatt a hatalom alatt élni.

Ekkor már ví'áqocan láttuk, hogy az a n e m mindig i g e n t je
lentett. de kiskorúak vo' tunk mellette és azok is maradunk mindvégig.

Úgy látszott néha. hcgy csak az eredmények érdeklik és az elís
merések, a kézzelfoqható materiális valósáqok, amikor eqvszer - Pes
ten jártunk éppen rrind a ketten - a Lánchídon mcntünk keresztül
és szemünkbe úgy imbolyogtak a sirályok, mint valamikor a lágyröptú
fehér lepkék a göllEi réten.

- Én .nem tudom - mondtam (katonaviselt ember voltam már
ekkor. akinek saját véleménye is lehetett) - én ilyen nagy viz me.lett
mindig szerelmes vagyok. Nem valakibe. nincs neve ennek a szerelern-
nek, de érzem. tele van vele a szívem. .

Azt hittem. az apám talán elnevetí magát. de nem nevetett. Men
tünkben a várunk egymáshoz ért.

- Én is! - rrondta csendesen.
És akkor - először - szép lett a város. A távoli gyárkémények

füstje nem nyomorúságról beszélt. a villamosok robaja nem robot
ról, s az emberek hajszolt rohanása mintha vidám sietség lett volna
ajándékvásárló karácsony felé.

És akkor - a Duna felett tisztán és világosan éreztem, hogy
az apám - én vagyok.

Egyek vagyunk mi ketten, az idegen vér csillapító, köd:ő puha-
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sága akármit hozott belém; és a hideg n e m-ek egyszerre meleq pa]
zsok lettek önmaguk ellen és az emlékek cinkosai közösek. mínt maga
az elmúlt idő.

És akkor egyszerre hálás lettem a régi verésekért. keqyetlcnséqnek
látszó útbaíqazításokért. könyörtc.cn megtagadásáért mínden álomnak,
mert megértettem, hogy önrnaqától óvott, egyenes folytatásától annak
az életnek, amelyhez nem tartott elég erősnek.

Ekkor jutott eszembe, hogy első ciqarcttazásom és első vereke
désern meg tor ása után -- arnikor elővet.c a moqyorópálcát --- miért
ment este a legbelső szoba magányos sötét'éégébe, mintha önmagát vi
gasztaltavolna a jelen értelmetlen kcmcnyséqéért, a jövő víqasztaló
tisztasága reményében.

Ez a szel-a eqyébként is titokzatos volt akkor, és az is maradt
most már míndörökké. Bolthajtácos volt - régi maradéka egy zárdá
nak ---'--- és lépcsőn kellett belépni, mint amikor a multba lép fényes
nappal az ember.

A zsalugáter álmos delutan-ain itt olvastam elöszőr Petöfít, és itt
láttam n:cg Arany költészetének lTély;:é gdt. A szavak itt zendültek
mfg clőczör a szívcmben és a versek itt tették ünneppé a hétköz
napokat. Ez a szoba volt a má.nap és ez a szeba volt a remény, mert
amikor megérkeztek a varjak és a cínl.ck kde kabátkaja bujkálva Hint
elő a Tícíum hajlós ágain, egyszer crak zárva találtam ennek ét 5Z0

bának ajtaját. de kulcslyukán crnk {ny l'Ő' t ki a fenyő gym,t3s, ün
nepi illata és tudtuk, hogy közclqctt immáron a karácsony betlehemes,
bársonyos valócáqa.

A kulcslyuk feletti kilincset rra is látom és ha ilyen régimódi ki
lineset .Iátok valahol, az apám jut eszembe.

Aztán - átugorva az időket és emlékeket, váratlanul, a megdöb
bentő valócáqot meg sem értve, rr:cg sem mérve - apa lettem ma
gamis. Persze nem olyan, mint az. apám, csak árnyéka a réCli apák
nak, de azért megátalkodtam a rcrncnvbcn, hogy ha annnkídcjén több
eszük volt a lovaknak, talán mcst több lesz az embereknek is. Falun
laktunk akkor és tanítónk meg]{~t('rat(1tt bennünket, s ilyenkor meg~

hánytuk-vetettűle a világ sorát ]\tti'Mól napjainkiq: amikor ebbe bele
fáradtunk, elővettük a hazai allapotokat és kemény véleményt mond
tunk a kül- és belpolitikáról. saínházról, Itlmröl közqazdasáqról, a
helybeli tűroltó-áqról, egyszóval míndenröl, ami nem ránk tartozik.

Igy érkeztünk a tej-kérdéshez.
Újabban iskolánkban ingyen-tejet osztottak a gyerekeknek s azon

tanakodtnnk, miképpen lehetne az adoqokat felemelni.
- T"Ján -,~ eröcebbektöl el kellene venni?
- Nem lehet - ingatta fejét tanítónk, - a gyerek mind egyfor-

ma és iqazsáqcrzetében rendülne l1wq. ha egyiknek más rnértékkcl mér
nénk, mint a másiknak. Itt van például a Pista (ez az én fiam), tudom,
hogy idehaza jut neki elég, de azért ő is megkapja a pohár tejét, mint
a többi...
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Mérhetetlenül felhaborodtam.
- Tanító úr. ez tévedés lesz.
- Dehogy kérem. Úgy issza. mint a vizet. Egy hajtásra. El nem

engedné a világért sem.
Alia vártam. hogy egyedül maradjak. Megállj, gazember! Mínden

gyerek önző, és a hétéves esemetctől nem várhatok csodát. hogy vé~

konycsontú kis pajtásai javára lemondjon. de azt elvárhatom, hoqy ak
kor idr haza is mcgigya a tejet.

De idehaza nem issza meg. Vagy eqyszerűen otthagyja az asztalon.
ha nem né; ünk utána, vagy örro kutyánkkal szövetkczík s az issza'
meg hc'yctte. Miután ezért tettleg léptem közbe. kávét kért. mert ó
rem birja lT.cginni a tejet. Undorodik tőle.

És meet! Mint a vizet. Egy hajtáera. Megállj. lókötő!

Kír..cntcm él kertbe. hogy meqíelclö pálcát váqjak. Nagy híve va
gyo!c eg;'~:1 él lelki nevelésnek. de a lelket előbb fel . kell ébreszteni.
Hogy rcc'ig erre a rnoqyorópálca nagyon alkalmas eszköz. ezt ta
pasztalatból tudom. abból az időből. amikor még bennem ébresztqették.

A gyerek Dég nem volt otthon. A pálcát a sarokba támasztot
tam és vártarn. Haragom kicsit ellanyhult már. mert alkonyodott. Abla
korr:on árnyékok jöttek látcqatóha. Szerettem a késő délután árnyé
kait. rrcrt pvhak és finomak. Nem feketék. nem fehérek. nem élők és
nem holtak. Olvanok, mint az emlék.

Sür{:södt('k' az árnyékok és én ujra elhatároztam, hogy a gyereket
meqvcrcm.: Elírsza a tejet azok dől a szegény kis esettvállú pajtásai
elől.

Nőttek az árnyak.
MC(Jvcrem! Keményen.
Jöt'ick 22 emlékek.
Mcqverern!
Ör":! órúnk csendben hatot ütött. Régi óra. A gyerekségem ez lát

ta. ál r aír.kr..~ ez vigyázta, lakodalmakat és sírásokat ez temetett.
Ütött az öreg óra.
- Ne bántsd a gyereket - mondta. - Nézz egy kicsit magadba

és emlékezzél.
* * *

Én is hétéves lehettem akkor. Tél volt. havasarcü, békéstüzű ka
rácscnvváró tél, és mi pásztorjátékra készültünk a qöllei Isko.ában.
Én voltam az egyik angyal. Ma sem tudom. hogy gondoltak rám ennél
a m(g~isztclő szerepnél, mcrt az .ördögök is tanulhattak volna tőlem

egyet s n-ást, de angyal lettem a világ színe előtt s ehhez mért ko
moly~2.r'qal tanultam szerepernet.

Közben - mint angyal - behóqolyóztam Puskáék ablakát és be
szakadtam a malomgát vizébe. ahol azután majdnem angyal lettem a szó
legszorosabb értelmében. Zörgőre fagyott ruhában loholtam haza és
édesapám nem volt tekintettel fagyos lelkiállapotomra.

Ezen előzmények után elérkezett a várva-várt nap. Szárnyakat
kötöttem, fehér ingbe bújtam és hatalmas izgalommal vártam a jelené
sem.
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A színház - azaz iskola - zsufolásigtele. A nagy gózben a lám
pa nagyon gyengén mérte a fényt, de a görögtűz segített a dolgon és
a közönség áhítatos csendben leste a fejleményeket. .

Én is angyalhoz mért komolysággal daráltam el mondanívalóírnat
és az előadás végén még egyszer meqqyujtottuk a görögtüzet, mert
- mi tagadás - ez tetszett a legjobban.

Utána meghatott csend. A tapsot nem ismerték akkor még Göl
Iében és csak nagynénim tapsolt, ami- vidámsáqra fakasztotta a gye
rekeket s eqy öregasszony megjegyezte, hogy ő már ugyan sokat
megért - Pécsett is volt egyszer, - de el nem tudja gondolni, hogy
a pesti nagysága mért csapkodta össze a tenyerét.

Ezzel zárult aztán a szindarab. A közönséq kitódult az utcára s
ta lámpa mindjárt vidámabban éqett, pedig akkor már nem volt rá
szükség. Letettem a szárnyakat, levetettem az angyali inget és haza
mentem a karácsonyfa alá, hol a tenyérverdeső nagynéni jóvoltából
volt mínden, ami csak megterem a pesti bazárok árterrvzékében. '

Az ünnep azután elmult. A játékok hamar beadták á derekukat.
A furulya berekvdt. a von-it ruqóia elsz-ikadt, apuskáhm: elfoqyott a
kapszlí 's a labda kipukkadt, mert ráál1ítottam az ebédlőasztal egyik
lábát, hogy kíbírja-e? Nem birta ki!

Iátékaírn romjai tehát nem érdekeltek, de annál jobban vártam
a másnapot, Ez a nap errvike volt azoknak a kivételes napoknak.
amikor szívesen mentern : iskolába, mert akkor osztották szét a "szí
nészek" között az előadás [övedelmét.

Narrv csendben vártuk az eredményt. Volt aki húsz krajcárt re
mélt, volt aki harmincat, sőt akadt elvan, aki egész koronára gondolt.

Természetesen a Főszerep'ők többet- kannak.
Sokáío latolnattam. hoqy egy anqval föszereplö-e és anqvalkollé

qárnmal oda döntöttünk, hoqv az anqvalok míndenképpen Iö.izemelyek,
tehát a rr i fontossaounk se Ir het kétsépes. .

És ha'álos csendben kezdödött a jutalmak kiosztása.
Esküdt Lajos mint Szent József egy koronát kapott. Jó. Neki volt

a Iöszerepe.
Csima Ferkó neqvven krajcárt.
Angyal-társam harminc kraícárt.
Megkapta míndenkí a magáét.
Rólam szó se esett.
A szívem elnehezült. Mindenki engem nézett. Ráborultam apadra

és sírtam, sírtam keservesen.
- Nem szégyenled magad - korholt otthon édesanám. - elven

néd a szegény gyerekek elől a' pénzt? Hát mííéle gyerek vagy te? Rá
szorulsz te arra?

Nem tudtam válaszolni. Igazságérzetem, a felnöttek csalhatatlansá
gába vetett hit összedőlt bennem, könnyeim a szivemre folytak és nem
tudtam megmondani, miíéle gyerek vagyok én.

Most már tudom, éppen olyan voltam. mint a többi: gyerek vol
tam.
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Közben besötétedett. Az öreg óra halkan járt a szebában és bö
longatva azt mondta: bizony - bizony - bizony...

A gyexek tej részét azután elküldtem az iskolába. A pálcát össze
törtem s a tűzbe dobtam. Nehezen égett s olyan lángja volt, mint
azoknak a tüzeknek, melyeket gyerekkoromban a göllei árokparton
raktam - .és csodálatos, melengető kis lángjaik lobognak még ma is.
Lobognak. lobognak az élet elröppenő melegével és tükröt mutatnak
ma. mint ahogy lángjuk hegyével írták akkor azt, amit itt leírok.

Vége lett a nyárnak, ősz kezdett már sepregetni októbe!' aggle
gény-portáján. amikor előrevetette koszorúlenqetö, búcsúzó fényét mín
deuszentek ünnepe.

Nem olyan fényt, mint mondjuk az Urnapja égigvillanó lángja,
vagy a Feltámadás tavaszi, virágos nagy világossága, de nekünk ünnep
volt ez is. az Ösz és a temetönk ünnepe.

Az iskolábajárás ilyenkor ugyan már megkezdődött, de délután
és alkonyattal ott bújócskáztunk a temetőben. A lábdobogás talán el"
hallatszott az alvókhoz és némelyik magyar fel is neszelt rá, átszólva
a szornszédhoz:

- Hallod. András, zsiványoznak az unokák.
- Hallom. Péter. hadd játszanak.
- Persze, hogy hadd játszanak. Mink is játszottunk.
- Játszottunk. de az elmúlt.
- Elmúlt. Péter. hát akkor aludjunk.
A föld már nem nehéz, a testet már szétszívták a. bokrok és fák.

de azért álmuk ott van. ahová letették őket.

Almodnak az öregek egyszerű, nyugodt álmot és ez meg is lát~

szik a temetőn. Tavasszal kivirágzik magától, nyáron idejár pihenni a
csend. de a kakukfű illatában részegen dongnak a méhek.

Itt nincsenek kisértetek, nincsenek semmiféle rémségek; tavasszal
itt lombosodnak ki elöseör a cseresznyefák és nyáron itt furulyázik
legszebben a sárgarigó. fiait oktatván a népizene igazi művészetére. A
kápolna padlásán baqlyok és verebek költenek ünnepi békességben
és a vén diófák odvában mókusok alusznak télen. ha lehull a hó és
a szánkók csilinge1ése úgy táncol végig a sirok szelíd fehérségén. mint
ha az emlékek régi sarkantyúi pengenének az élet elmult lakodalmán.

Itt nincs hullaház. mert csak halottak vannak, akik felett az otthon
virraszt. amig rájuk nem símul a föld. és a hullaháznak készült kis paj
tában Banai bácsinak. a sírásónak a szénája van. illatos temetőfü

vekböl, amelyek különben teának fe1főzve torokfájás ellen is nagyon
alkalmasak.

És ez a leqjobb búvóhely az egész .temetőben; itt csókoltam
meg először Kovács Ilonát, mire Futó Katinéni - ott van eltemetve
közvetlen a pajta mellett - meg is csóválta a fejét.

- Na. ezek a taknyosok is elég korán kezdik ...
De ünnepe a temetőnek mégiscsak a Míndenszentek voltl A Irís

sen gereblyézett .sirok földszaga összekeveredett az őszirózsa álmos.
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özvegyi illatával. később a gyertyák nehéz lélegzetével s amikor le
bukott a nap, az apró lángok késői tüze mellett úgy ültek könnytelen
öregasszonyok, mint a fakuló emlékezet.

Nekem két kis tesvérem is aludt odakünt, és estefelé, mikor szü
leim hazamentek, megdöbbenve láttam, hogy a kicsik sírján színte utol
sót lobbannak a gyertyák. Nem sokat tanakodtam. Hazaloholtam. eilop
tam a bolti könyvet és - lesz ami lesz - három csomag karácsony
fagyertyát vásároltam a javából. Ebből aztán olyan kivilágítást ren
deztem a két síron, hogy angyalIá lett testvéreim igazán meg lehet
tek elégedve ünnepelve gyászoló buzgalmammal.

A sírok négy sarkára ültetett fenyők csendesen: zsongtak az őszi

sötétben, pedig a szél se mozdult, s az aranyló kis lángok meg~

meglibbentek, míntha elcsitult sóhajok szárnyaltak volna felettük.
Szép este volt nagyon. de csak látszólag lett vége azon a na

pon. Hónap vége felé ugyanis apám elővette a bolti könyvet, hogy
sűrű Iejcsóválások között összeadja- az eredményt s egyszer csak azt
mondta.

- Három nagycsomag színes gyertya - és anyámra nézett, -
miféle gyertya ez?

Nagyon melegem lett egyszerre.
- Én nem hozattam semmiféle gyertyát - mondta anyám.
- Hívd be a Rozit - nézett rám.
Kimentem a konyhába Rozíért. Nem, Rozi se hozott gyertyát.
- Te hoztad? - és rám nézett.
Akkor már sok volt a rovásomon; úgy éreztem, összedől a ví

lág körülöttem.
- Gyere be!
Sokszor hallottam, hogy egyes gyerekek elfutottak a verés elől,

de én ezt soha meg se kiséreltem. Lenyügözött valami kegyetlen aka
rat és én mentem a vesztőhelyre. Ez a vesztőhely a sötétszeba előtt

volt. A szekrény tetején a pálca. Még láttam, amint anyám ellöki maga
elől a tányért és rettenetesen sajnáltam magamat.

Apám levette a pálcát.
- Most már nem csak hazudsz, hanem lopsz is. - Kinek adtad

l!l gyertyát?
- Senkinek, nem adtam senkinek.
- Hát akkor mínek kellett?
Hallgattam, a temetőre gondoltam és csendesen elsírtam magam.
- Beszélj! - és felemelte a pálcát.
- A kicsik sírjára... Mindenszentekkor... - Eltakartam az ar-

com, és szeréttem volna én ís kin t lenni a temetőben.

Akkor hallottam, hogya pálca koppanva hull vissza a szekrény
tetejére, csukódik az ajtó és egyedül maradtam. .

És ezekről a gyertyákról soha többet nem esett szó, de sokszor
gondoltam rájuk és amikor legutolsó könyvemnek a "Tíz szál gyertya'"
cimet adtam, csak később döbbentem rá, hogy hiszen még ezeket is
az Apámtól kaptam. emlékeztetve, hogya szerete] gyertyái túllobog
nak a sírok titkos világán is és el nem múlnak soha, de sohal
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KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Azok közül a tanulmányok közül, amelyekkel rovatunkban foglalkoz

tunk, olvasóink részéről a legtöbb ellentmondást Ida Friederike G ö r
r e s, Joseph V i a l a t o u x, André L a t r e i II e és C. S. L e w i s írá
sai váltották ki. Mí magunk is el voltunk készülve erre, hiszen mind
a négyen a kereszténység elevenébe vágó kérdéseket tettek szóvá: ho
gyan ítéljük meg az. utolsó évtizedek egyházi és vallási életét, mílyen
álláspontra helyezkedjünk a laicizmus irányában, míként fogjuk fel az
emberi történet értelmét s mít tekintsünk a szükséges és időszerű ka
tolikus maqa.artásnak? Problémák, amelyek állandóan gyötrik nálunk
is, másutt is a gondolkodó íöket. S nemcsak állandóan, hanem keser
vesen is, miután megoldásuk, mint a vísszhanqokból is kitűnt, a ma
gunk bírálata kapcsán sok régi beidegzettség, természetesnek tartott
hiedelem elejtését követeli s emellett még tudatos bátorság is kell hozzá.
Hogy azonban nem az ellentmondók, hanem a bemútatott írók járnak
a helyesebb úton, azt tanúsit ják most Jacques L e c l e r c q tanulmányai,
amelyeket közben a Szeritszék lapja, az O s s e r vat o r e R o m a il o
is bő kivonatban nyilvánossága elé adott.

Leclercq nevével már találkoztak rovatunk olvasói, amikor a há
zasság általános válságáról és a keresztény házasság belső nehézségei
ről szóltunk. Leclercq a louvaini katolíkus egyetem tanára, aki teoló
giai és szociológiai munkásságával ma már világviszonylatban is a ka
tolikus szellemi élet irányítói közé számít. Idevonatkozó írásai egyikét
"A történeti érzék és a keresztény gondolat" címmel a V i e I n t e l 
l e c t u e II e, másikát "Szemléleti változás a kereszténységben" címmel
az É t u d e s tette közzé,

* * *
Már C o n g a r hatalmas értekezése; amellyel legutóbb foglalkoz

tunk, meggyőzhetett bennünket arról, hogy milyen döntő szerepet visz
a modern ember tudatában a történetiség és a társada.misáq érzékelése.
Lec1ercq is ebben látja az emberi szellem egyik alapvető változását.
Rádöbbentünk arra, hogy a magunk szerény egyéni életét sem függetle
níthetjük soha a társadalmi alakulástól. Helyzetünk mindiq "történeti
helyzet". Körülöttünk és velünk semmi sem áll meg önmagában, semmi
sem szílárd, semmi sem marad, minden mozgásban van. Valójában azon
ban atörténetiségnek ez a ténye, amely sokszor félelmes számunkra.
őseredeti keresztény igazságon nyugszik, mert ha egyszer megértettük,
hogy Isten létezik, akkor meröben viszonylagossá válik míndaz, ami nem,
Isten. Rajta kivül núnden egyebek viszonylagossága éppen az Ö egyet
len és hiteles abszolút voltának jelenlétéból kapja meg a Viszonylagos
teljességét. S naqyon találóan jegyzi meg Leclercq, hogy éppen a nem:'
keresztények juthatnak szellemi zavarba, amikor nem ismervén el az
igazi Abszolutumot, tájékozódási kényszerükben nagyon is viszonyla
gos dolgok számára igénylik a megrögzített örökkévalósáqot. Benne van
ebben az egész ..historícízmus" krítíkája is, úgy ahogy annakidején Lewis'
tanulmányának ismertetésében fokról-Iokra kibontottuk. A hístorícísták
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gyökeres gyöng.eJe· ugyanis éppen az, hogy ők míndent mulandóságra
szánnak, kivéve egyet: a maguk elméletét. Leclercq a példák tömegét
hozza fel erre, fejtegetéseinek ebből a részéből azonban ennyi is elég.
Tudósok közt nincsen és nem is lehet vita arról, hogy mínden történet
az "esetleges" események láncolata: a történet olyan alakulás, amely
másmilyen is lehetett volna. Minél pontosabb az események kutató
vízsqálása, annál könnyebb megállapítanunk azok víszonylaqossaqát.

Már most kétségtelen, hogy a k e r e s z t é n y s é g i s t ö r t é n e t~

k é n t j e l e n i k m e g e l ő t t ü n k. Igaz, hogy a szempont különbö
zősége szerint mondhatjuk, hogy a kereszténység míndenekelött vallás
vagy tanítás vagy életforma. "Ami lényeges, a dogma" ~ állít ják egye~

sek, "inkább az erkölcs" ~ vélekednek mások. Míndez igaz bizonyos
értelemben - feleli rá Ledercq -, de. mítscm változtat azon az iqaz
saqon, hogy míndaz, amit a kereszténység tartalmaz, a történetben lép
elénk. Az Ószövetség míndenekelött történet: a teremtés, a bűnbeesés

és a kiválasztott nép története, amely Krisztus, vagy a megváltás
történetébe torkollik. Az Apostolok Cselekedeteiben több apostoli be
széd jelöli meg az első igehirdetések mintáját s ez a minta szembetű

nően történeti; összegezi az Ószövetséget és bizonyítja annak beteljese
dését Krisztusban.

Míndez annyira nyilvánvalónak látszik, hogy .ma szinte nem is
értjük, miként mehetett veszendőbe a tekintetek elől. Pedig ez kö
vetkezett be - állapítja meg Ledercq. Mihelyt az egyház bizonyos
szilárdságra tett szert, azt hitték, hogy megszünt a mozqás, hogy a
fogalmazások, a szociális keretek, sőt maga az élet sem fejlődhetik

to'{ább. Ogy gondolták, hogy ha a kereszténység történetnek felelt
meg a multban, akkor ez a történet immár befejezéséhez ért s nincs
többé semmi fontosabb változás, amire számítani kellene. Pedig a dol
gok közben is mozogtak, és tiszta talány, hogy észre nem vették.
Mindenki tudta. hogya Szeplőtelen Fogantatás dogmáját 1854-ben ha
tározták meg, a pápa csalatkozhatatlanságát 1870~ben, a feleszmélést
azonban ez sem indította meg. Az egyház méltóságteljes kőszikla be
nyomását keltette, amelyben semmi sem mozog és nem is mozdulhat
meg. A történetiség érzékelését azonban, ami annyira fontos lett a
modern kor tudatában, az egyház sem kerülhette meg. Értsük meg
jól: nem volt és nem is lehetett ujdonság előtte. Sőt éppen, mert bö
ven buzoghattak fel a régi források s ezek némelyike tisztátalan volt,

.gyorsan támadtak elsíklások is, amelyeknek csak egyik Válfaja lett a
modernista közjáték.

A történeti érzék azóta ellenállhatatlan erővel járja át a keresz
tény gondolkodást és újít ja meg azt.

A történeti érzék lényeges hatását abban a felismerésben kell lát~

nunk, hogy az emberi életfolyamatok semmiféle mozzanata sem ma
gyarázható meg az eredetek feltárása nélkül. Másként kifejezve: ismer
nünk kell azoknak a tényeknek egymásrakövetkezését, amelyek lehe
töve tették és előidézték a tapasztalt jelenséget.
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A történeti érzék ad így különösen erős és egészen új hangsúlyt
annak a megkülönböztetésnek is, amelyet a klasszikus metafizika a
"szükséges" és az "esetleges" között tett. Esetleges mindaz, ami nem
szükséges, ami tehát éppen mivel nem "szükséges", más is lehetett
volna. Ebből következik azonban, hogy az esetlegest nem is ismerhetjük
meg másként, csak ha meg tudjuk fejteni: hogyan lépett elő és milyen
befolyások tették azzá, arnivé lett. Ha pedig most hozzávesszük ehhez,
hogy mindaz. ami nem Isten, csupán esetleges lehet, akkor nyilvánvaló,
hogy a keresztény gondolkodásnak szakítania kell azzal a régi szel
lemi maqatartással, amely kizárólag az "isteni szükséqesböl" . indult ki
s ebből próbálta levezetni a természetét míndannak, ami létezik, víqyáz
va arra, hogy túl ne lépje soha e "szükségesnek" keretét.

Hogy régebben ez volt a szellemi magatartás, általánosságban nem
is csodálhatjuk. A tudomány akkor még merő spekuláció, lényegeben
filozófia volt, a filozófusok pedig nem szeretík az esetleqest. mert, esz
mekapcsolásaik futamát és szépségét csak késlelteti és rontja a té~

nyek figyelése. A tiszta reflekszió azonban csak a szükségesre vonat
kozhatík, míg az esetleqesek rendjében az elmélkedés' mindjárt téves
vágányra visz, míhelyt nem tapad hozzá a kellően megfigyelt és elem
zett valósághoz.

A bölcselők eszménye az, hogy rnínden megismerést néhány szűk

séqes elvből következtessenek ki, amelyeket egyedül az ész fedez fel.
Ez az eszmény szökött kupolába Descartes-tól Kaiitig abban a filozó
fiában, amelyet ma klassziku-nak hívunk. de éppen e bölcselet racíona
Iizmusának merevséqe okozta azokat a visszahatásokat is, amelyeknek
a XIX. század ó'a tanúi vagyunk. Mert hiszen kézenfekvö - s itt
találkozunk meqint a történeti érzékkel --, hogya mai gondolkodó előtt

magának a .vszükséqes" kate-góriáját felállító szellemnek élete is tapaszta
latí ténykéct jelenik meg, amelyet színtén csak akkor ismerhetünk meg.
\1'1 úgy kezdjük vizsqální, min l az időben adott valósaqot s nem mint
értelmi következtetés gyümölcsét. A szellem életének vizsgálata is meg~

követeli tehát forrásainak és fejlődésének vizsgálatát, s ilyen rnódon
ennek a vizsgálatnak b a történeti nézőpontot kell elfogadnia.

Történet - mint mondottuk - csak akkor van, ha van eqymás
rakövetkezés, utóbbi csak akkor, ha van változás. Ugy,mígy bizonyos
azonban az is, hogy az egymásrakövetkezés feltételezi a változások
lancolódását, ez pedig csak akkor foroghat fenn, ha az esctleqesektől
függetlenül egyes elemek, a szükséqesck megmaradnak a változások
közepette is.

* * *
A kereszténység is történeti valóság, olyan valóság tehát, amely

egymást követő állapotokon halad keresztül. Egészen bizonyos és ter
mészetes, hogy az egyház, ahogy ma áll előttünk, !!'em mindenestül azo
nos azzal a kereszténységgel, amely az Üdvözítő halálakor volt. ".Nyil~

vánvaló - írja Leclercq - S' mégis kérdezem magamtól, gondoltam~e

rá valaha is, mondjuk ... l Q30 előtt? Azt hiszem. hogy ami ma nyílván
valónak látszik, becsmérlőnek tűnt volna fel itjúkorornban. és félek,
még ma is annak hangzík a régi iskola nem egy neveltje fülében." Llqyan-
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úgy. mint már egymagában is a •.történeti kereszténység" kifejezés.
amely szintén ujkeletű. Mert erről sem beszéltek, akkoriban. A közfel
fogás az volt. hogy van egy kereszténység. az eqyetlen és egyedűli.

egyszerűen "a" kereszténység. amely Jézusé és a : katolikus egyházé.
Ha az egyház tovább fejlesztette vagy 'bővebben kifejtette a tan bizo
nyos vonatkozásait. megszerkesztette a szertartásokat vagy intézménye- .
ket, mindez szerintük kizárólag abban a vonalban történt, amelyet
Krísztus húzott meg. olyan belső szükségesség szerínt, amely csak eqyet
len utat tür meg. Az egyház - mondották - isteni terv szerint halad,
amely kizár minden esetlegességet. Nem tettek külöbséqet ama síkok
között, amelyek valóban belső szükségességnek feleltek meg, s amelyek
az esetleges körébe estek. Az ő szemükben minden mozzanat a szük
séqesnek vonalán nyert igazolást. Csak egyes nagy és bátor szellemek,
l1'jDlt N e w m a n, mertek olykor óvást emelni ez ellen az egyetemes
beállítottság ellen, amely igy vagy úgy, de az összes esetlegességeket
kész volt "beleintegrálni" a szükséqesséq területébe.

Tévedések persze nem terebélyesedhetnek szét bennük rejlő igaz
ságok nélkül, Hogya növény a maga egé~zében foglaltatik a magban,
igaz is, meg nem is. Igaz az. hogy a növényt eleve meghatározza a
mag. de az, hogy mi lesz később belőle, függ a talajtól. amely táplálja.
a napfénytől és azesőtöl, a hötöl és hidegtől. A növény a kibontako
zott mag. De kibontását nemcsak a belső erő munkálta, hanem a táp
láló anvaqok is, amelyek kivülről jutottak hozzá s amelyeknek hatása
különböző lehet.

* * *
Az egyházon! belül éppúgy, mint rajta kívül. a történeti érzék elő

ször abban az érdeklődésben nyilatkozott meg. amely a történelem. mint
tudomány felé fordult. A XX. század teológiájában színte minden tu
dományos fejlődés a történelem sik ján vagy annak segítségével ment
végbe: exegézis, teológia-történet vagy "pozitiv teológia", eqyháztör
tenet. Nyomában az egyháznak olyan arculata rajzolódott ki. amely
nagyon összhangzatos az evangéliummal. de nagyon különbözö attól,
am.elyet még az imént festettek. ró'a, mert a történeti kutatásokból ví
láqosan kiderül. hogya Krisztus által elvetett mag, ha meg is maradt,
a hosszú századok ezer befolyása alatt a nemszükséges és a gyakran
előre sem látható módozatok szerínt feílödött tovább. Sok mozzanatot
nem-keresztény, olykor pogány tényezők, mint Aristoteles filozófiája,
váltottak ki. nem egyszer emberi szenvedélyek, háborúk vagy politikai
rendszere-k húzódtak möoöttük. És a bí'nnek is megvolt a maga hatása.
Még a XX. század egyháza is bajlódik a XV. és J.\.VI. század ama
kelevényeinek szívárqásával, amelyek nagyban okai lettek a nyugati
eqyhazszakadásnak.

Igy alakult ki a "történeti kereszténvséq" fogalma, a keresztényséqé
úgy. amint megjelenik az emberi összefüqqésekben, amelyek között az
élesztő szerepét viszi. S a hasonlatot folytatva meqieqyezhetiűk, hogy
az élesztő munkája nemcsak a salát bel-ö értékétől függ. hanem a tész
taanyagtól is. amebybe helyezik. A történeti kereszténység éppen ezért
bizonyos értelemben többé-kevésbbé mindig romlott - állapítja meg
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Leclercq. De ne riadjunk meg a kemény szetól. A romlottság - mint
Leclercq nyomban rámutat. - csupán annak következménye, hogy a
kereszténység tömegesen találkozik az emberi tényezőkkel. amelyek
nek értéke nagyon különbözö. S éppen ennek a történeti keresztény
ségnek felismerése alapozta meg és hordozza azt a győzedelmes eszmét,
hogy az egyháznak mindig szüksége van tisztulásra .s hogy az egyházon
belül mindig kell lenniök újító törekvéseknek, amelyek az evangélium
szellemének teljesebb meqvaló rítását sürgetik. Tudomásul kell vennünk
továbbá. hogy egyház is benne áll a történetben, tehát maga ís szünet
nélkül változik.

A XIX. században az egyház "stabilizáltnak" látszott. Általános
volt a nézet. hogy az. egyház tanításának. fegyelmének és szervezetének
minden részlete elmozdíthatatlanul rögződött. ha pedig valami mégis
változott - hiszen a változások. soha nem szakadtak meg -, akkor
a szellemi eröleszítések mínd annak a bizonyítására irányultak. hogy
változások voltaképen nem történtek. A történeti ismeretek 'hiánya is
belejátszott ebbe. A XIX. század teológiai oktatásában például a morál
uralkodott, amely a kazuíszríkára csökkent. "Tanuló éveimben - írja
Leclercq - senkisem mondta meg. hOC/yez csak legújabb jelenség. s
azt sem. hogy ez csak válasz az időhöz kötött társadalmi reakciók
együttesére. S közülünk az tdöebbek még emlékeznek, milyen ellen
állásba üköztek azok a meqsejditések, hogy Szent Tamást. aki mégis
csak a XIII. században élt, a maga korának látószögéből kell magya~

rázni és nem szabad nála olyan kérdések megoldását keresni, amelyek
fel sem merülhettek az ő idejében."

Az 1900-as évek katolikusa mindazt szűkséqe-ként védelmezte.
aminek meglétét tapasztalta az egyházban, a legjelentéktelenebb részle
tekig. Minthogy "semmi sem állhatott elő Isten kifejezett akarata nél
kül" -ime '9 hamis hístorícízmusl -. bármiféle valóság ettől a felté
telezett isteni akarattál egyképen megkapta a szükségesnek . jellepét.
Néhány esztendő múlva - írja Leclercq - csak ámul ni fognak azok.
akik a mo ,t végéhez járó korszakot történetileg tanulmányozzák. hogy
mennyíre átrnerevítették benne a víszonylaqosráqokat az abszolút sík
jára. Hasonló lesz érzésük a míénkhez, amikor emlékezetünkbe idéz
zük azt a szerepet, amelyet a papok szakálviselése vagy a kovászta
lan kenyér használata játszott a keleti egyházszakadást bevezető ví
tákban..

A történetiség érzékelése és a történeti érzék felébredése ezek sze
rint nagyban rnódosította szemleletünket a leqkü'önbözöbb területeken,
Nem csodálkozhatunk így azon. hogy a saját köreinkben is bizonyos
zavar mutatkozik. Egyesek. a konzervatív hajlamúak. eretnekséget szí
matolnak még a szavak meqváltoztatásában vagy alkalmazásuk új for
máiban is. mások viszont. akiket rabul eitett az uidonsáo sznobízrnusa,
azt hiszik. bOGY azzal tanúsíthatják modern szellemí-éqüket, ha min
dent vízbe haiitanak, ami nem szigorúan a XX. század hozománya.
Ilyenek például, akik oda következtetnek, hogy miután Szerit Tamás
8 XIII. században élt. tőle már semmit sem kaphatunk. dobjuk lom
tárba írásait és már csak azon az egzisztencialista nyelven beszéljünk,
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amelyet H e i d e g g e r és S a r t r e csiszolt elébünk. Az efajta el
síklások ellen szállt síkra a "Humani generis" enciklika is, amikor fi
gyelmeztet mínket a hagyomány Iontossáqára,

LecIercq is, mínt annyi nagy katolikus teológus és bölcselő, lelke
sen és felszabadult lélekkel hajt fejet az előző korszakot záró és az újat
nyitó körlevél előtt. Nem lehet történeti érzékünk. ha nincs érzékünk a
hagyomány iránti. A történet ugyanis eqymásrakövetkezés és folyto
nosság. és ezt az igazságot vennők Iátatlanba, ha akként csatlakoznánk
a mához, mintha a világ most kezdödött s nem a multból nőtt volna ki.

A történeti érzék segit hozzá mínket annak a különbségtevésnek
megfejtéséhez is, amely szokottá vált "katolikus" és "keresztény" kö
zött.. Végtére is valamikor a kettő egyet jelentett s különösen az el
lenreformáció teljes tüzével igyekezett hangsúlyt adni azonosságuknak.
Nem voltak előtte valódi keresztények. csak a katolikusok. s annál ke
resztényebb volt valaki. mínél katolikusabb. Mára viszont felismertük.
hogy ez igaz is, meg nem is.

Két módon lehet valaki katolíkus - állapit ja meg Leclercq. Lehet
valaki katolíkus azért, mert keresztény és hogy teljesen keresztény le
gyen, míután az egyház a letéteménycse az isteni üzenetnek. És lehet
valaki katolikus azért, mert tagja egy "emberi" intézménynek, amelyet
katolikus egyháznak hívnak s amelyhez azért tartozik, mert ez szokás
abban a környezetben. ahol él. vagy része annak az örökségnek. ame
lyet születésével kapott. Kétségtelen tény - folytatja Lec1ercq -, hogy
igen sok katolikus csak az utóbbi módon kapcsolódik az egyházhoz,
anélkül hogy törődnék Krisztus követésével." Van egy bizonyos kato
Iíkus szellemiség -- s éppen nem kizárólag a világiak körében -, amely
el is térit annak kutatásától, hogy mi a keresztény hívatás: "Mi szük
ségtek keresni? Nincs itt probléma semmi: tegyétek. amit az egyház
mond, s rendben lesz mínden," A katolikusnak nincs míért Krisztushoz
fordulnia - hangzik tovább e felfogás -, hacsak nem az ájtatosság
formájában. az érzelmek síkján, hiszen Krísztus az egyházra bízta, hogy
muríkál]a tovább rnűvét. a hivőnek nincs egyéb dolga. mínt az enge
delmesség. S igy tolonganak elő szép számban hívek, akik inkább ka
tolikusok, mínt keresztények. mert szorqoskodók egyedül az egyház,
de gondtalanok Krísztus irányában.

Nem nehéz megérteni napjainkban. azoknak a lázadását. akik sze
retík magukat keresztényeknek nevezni, rnindenekelőtt keresztényeknek,
és csak azért katolikusoknak. hogy keresztények lehessenek. Az egy
ház az ő szemükben a lépcső, amelyen Krisztushoz emelkedhetnek. de
a cél: Krisztus. Azt mondották nekik: ..Nem találjátok meg Krisztust
az egyházon kívül." Kell tehát nekik az egyház, rnint Krísztus elérheté
sének első feltétele. Tapasztalják azonban. hogy lehetnek bent sokan
az egyházban keresztény lelkület nélkül, s ha az egyházhoz tartozás a
feltétele is a Krísztushoz való teljes odatartozásnak. lehet az egyház
hoz tartozni más okból is. mint Krísztusert. Ime, innen a formula: nem
csak katolikusnak, de kereszténynek is kell lenni.
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Ezzel azonban megint sikos talajra léptünk, ahol könnyű a csu
szamlás. Mert ha tévedés is hinni, hogy azzal az ürüggyel: "katoliku,:,
sok vagyunk", figyelmen kivül hagyhatjuk Krísztust, azt sem kevésbbé
tévedés hinni, hogy miután Krísztust követjük, szabad, hogy ne érdekel
jen az egyház tanitása. És ha a magyarázatot meg is találtuk - szögezi
le Leclercq -, csak fájlalhat juk, hogy bevette lett a "katolikus" és a
.,keresztény" szembeállítása, mert hiszen egyik fogalom sem lehet meg
a másik nélkül. Nem kis veszedelem rejlik ebben a tan szempontjából
sem. de bizonyos félresiklások márís kisértenek a liturgikus és az er
kölcsi hagyomány ellenében.

* * *
A mai katolicizmus is történeti katolicizmus. vagyis a keresztény

séget olyan> emberi értékek együttesének keretében nyujtja, amelyek el
fognak múlani. Ebből hárul reánk a feladat. hogy iparkodjunk külön
választani az emberi részt. amely esetleges: és átmeneti. és az isteni részt.
amely folyvást megtalálható a történet bármely szakaszában. Világos.
hogy ez csak akkor sikerülhet, ha nagyon szorosan tartjuk magunkat
az Uj szövetseqhez és ha állandóan tanulmányozzuk az egyházat a maga
történeti fejlődésében.

Száz évvel ezelőtt az volt az általanos benyomás. hogy az egyház
. belső kíépűlése véget ért. már csak a pogányok megtéritése van hátra.
Ma a figyelem "a menetelő egyház alkalmazkodási problémáira" tere
lődött, ahogy egy minap kiadott könyv címe is mondja. Az egyház
"menetel", s' ez a kifejezés nemcsak a katolikusok számbeli növeke
dését jelző mennyiséqí, de a belső, a minőségi fejlődésre is utal. Meg
állás nincsen és nem is. lehet. Az egyház örökösen fejlődő szervezet,
amely állandóan: új elemeket hasonít magába. szünet nélkül igazodva az
új körülményekhez és c.új kérdésekhez, amelyeket ai: emberi és társa
dalmi alakulás minduntalan hoz magával. Küzdenie is örökké kell. mert
az emberek soha nem lesznek tökéletesek.

Az alkalmazkodás parancsa persze nyugtalanságot is kelthet ben
nünk. mert abban a nagy együttesben. amit egyháznak és keresztény
ségnek tekintünk, megőrzésüket várják a maradandó értékek. s vajjon
hol szabjuk meg ezek határát az örök hullámverésben? Leclercq vála
sza az, hogy mindezek az értékek bennefoglaltatnak a magban. Krisz
tus tanításában és Krísztus életében. Ha manapság a keresztény lélek
akkora lendülettel fordul Krísztus felé. éppen azért cselekszi, mert a
kibontakozott történeti érzék int arra. ami lényeges és örök. A Szent
lélek tevékenységének pedig az egyházban az a célja és feladata. hogy
biztosítsa: a lényeges mindig épségben marad. S ez domborít ja ki leg
élesebben a z e g y h á z i t a n i t ó h i vat a l f o n t o s s á g á t. aminek
tudata soha a multban nem lehetett ennyire eleven. Hiszen ha egyszer
tisztába jöttünk azzal. hogy az egyháznak állandóan alkalmazkodnia
kell, s hogy az egyház folyton .mienetel". akkor a helyes út elhagyá
sának veszedelme is sokkal fenyegetőbbnek rajzolódik elénk. mint akkor,
amikor az egyházat fölséges mozdulatlansáqban képzelték el. Aki egy··
helyben áll. annak nem probléma a helyes úton haladás. Ha a mai egy
ház már nem mindenestül az az egyház, amilyenként Krísztus alapí-
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totta, hanem történeti egyház. akkor a Szentlélek segítsége még na
gyobb szükségként lép elénk. hogy meglehessen bízonyossáqunk arra
vonatkozóan: ez a történeti egyház valóban Krisztus vonalában halad
és valóban Krisztus egyháza maradt. Emberi okoskodások. tudomá
nyos kutatások soha nem lennének elégségesek ennek az abszolút bí
zonyossáqnak megadásara. Több kívántatik hozzá. Az az isteni mellé
állás. amelyről Krísztus kezességet vállalt.

Az egyház történetisége tehát nem kell. hogy nyugtalanítson mínket.
Hogy állunk azonban a saját magunk. a ki; keresztényemberkék tör
ténetiségével. s micsoda következtetések adódnak abból? Lec1ercq másik
tanulmánya erre fog felelni. .

Mihelics Vid

SZEMLE
. A PO~KÖSD UTÁNI IDŐ GONDOLATVILÁGA

A régebbi Iiturgisták pünkösdi ün
népekről beszéltek; az újabbak helye
sebben csak két ünnepkört különböz
tetnek meg: a Megváltást elökeszítö
karácsonvit és a Megváltást végre
hajló husvétiti ennek betetőzése a pün
kösd . ünnepe. Pünkösd mint valami
gneiszhöl és gránitból rakott ösheqy
ség emelkedik a Megváltás két cik
lusának végén és érthető. hogy róla
kezdték számolni az utána követke
ző vasárnapok idejét: a •.dom-nteae
per annum" szakaszát. Színte féléve
az egyházi évnek. a liturgia ciklusá
tnak ez az idő, mely majdnem moz
dulatlanra van lehorqorryozva az idő

tengerében. Csak kissé függ a Hus
vét ciklusától: lehet. hogy csak 23
vasárnapja van. de legfeljebb 28; at
tól függ. mikorra esik Husvét ünne
pe. Véglegesen csak 1570-től, a Mís
sale Romanum kiadásától nevezik pün
kösd ut:í'1i vasárna-iokna': ezt az időt:

a középkor második felében nagyon
gyakori volt a ..Dominieae post Tri
nitatis". azaz' Szentháromsáq vasár
napja utáni vasárnapok elnevezése.
Luther is ezt használta. s igy a pro
testánsok is igy mondíák a mai napig.
Még korábban. a VIII. század kö
rül pünkösd utáni vasárnapokról. Pé
ter-Pál utáni. Szent Lőrinc utáni és
Szent M'hály utáni vasárnapokról be
széltek. Mindez mutatja, hogy tlJJincsen
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egységes elgondolása ennek az idö
szaknak. bármennyire kutattak is egy
séges qondolatmcnetet benne a közép
kori liturqisták és az újabbak, mint
például [oscf Kramp. A pünkösd utá
tni idö liturgiája úgy ..alakult ki". az
az egységes gondolat ki tüzése nélkül
fejlődött. Ami tervszerűség volt benne,
az c':Upá'11 Iorrnalícztíkus valami. Igy
például világos, hogy a pünkösd utá
ni vasárnapokon a szentleckcket a
..lectio continua" , a folytatólagos ol
vasás alapján váltották ki: az első öt
vasárnapon az uj szövetséqi ..katolíkus
levclekböl" • az utána következökön a
Vulgata sorrendjében Pálból (Róm..
I. Kor., II. Kor.• Gal., Efez., Fílípp.,
KoL) Hasonlóan az introitus énekénél
is: egymásután vették, kihagyásokkal.
a zsoltárokat. A szeritleckék és evan
qéliumok, még ha egybe is lettek vol
na hangolva.. eltelódtak. rnert az ötö
dik vasárnap eredeti szöveqe kiesett és
helyette az evangéliumok eggyel elő

re nyomultak: tehát az ercdeti'eq har
todik vasárnapé van az ötöd.ken és
igy tovább; a szeritleckék viszont meg
maradtak, azon a helyen, amelyell
voltak. Sok imádságos szöveg állo.t va
lamikor rendelkezésre. igya Sacramen
tarium Leonianumban egész sereg pün
kö"d utáni misének imáit olvashatjuk.
csak [úliusra negyvenötöt: ez tudniil
lik váloqatásra való qyüjtemény volt,



tizenhárom közülük mai missálénkban
ls benne van.

Ebből mégsem következik, hogy ne
találhatnánk tanulságokat a pünkösd
utáni vasárnapok miséínek szöveqében.
A véletlenek kavicsait mozaikszcmek
ként az Isten rakja egybe: az egyházi
év alakulását is, bár látszólag az eset
legesség irányította, valójában az Is
ten Lel.cének gondviselő szorqoskodá
sa vezeti és irányítja. Mindennél vi
lágosabban mutatja ezt a pünkösd
után rögtön következő három nagy
ünnep szerepe. melyek négy-négy év
század időközében rakodzak rá a pün
kösd ünnepe utáni hetekre és me\J'~

harmóniku san eqybeillenck. kifejezik a
pünkösd utáni idő qondolatvíláqát és
csodálatosan beleillik világukba a nyol
cadukba cső vasárnap. A X. szácad
elején került a Pünkösd utáni első va
sárnapra a S z e Il t h á r o m s á g t n
n e p e, melyet Stephanus, Liege pűs

pöke vezetett be eqyházmeqyéjébe, a
már mcglévő (Gelasianum. VII. s"á
zad) míséhez szép zsolozsmát is szcr
kesztve. A mindent elpusztíto norruaun
barbárság ellen védöünnepül _ renjelt
oaoot másutt csak lassan vették at, a
xm. századig azonban mindenütt pol
gárjcgot nyert. - Négyszáz év múlva,
a gótika korában, 1264-ben lett ün
nep a Szentháromságot követő hét
csütörtökjén az Ú r n a p, Lüttichi [u
líanra ismert látomása nyomán. mely
már 1209-ben meqtörtént. Ennek a kor
nak szükséqe volt az Eucharisztia fo
kozottabb tiszteletére, mert az albigens
és waldí eretnekség többek- között az
Eucharisztia valósáqát is tagadta, hi
szen Krísztusnak csak látszat-testet tu
lajdonított. Újabb négyszáz év múl
va, a XVII. században a [anzenízmus
szíqorúsáqa nehezedett az Egyházra;
a hiveket távoltartották a szeritáldo
zástól. nehezen oldozták fel őket. Ek
kor 1670-ben Eudes Szerit Iános, Jé
2;US Szivének lángoló tisztelője ünne
pet eszközölt ki szerzete számára, a
rennes-t püspöktől augusztus 31-re a
Szerit Szív tiszteletére, sajátmaga ké
sz.tette misével és zsolozsmával. Eb
ben az időben Alacoque Szent 'Mar
git. akit némelyek tévesen a [ézus-Szí-

ve-kultusz egyedüli előmozditójának te
kintenek, még be sem lépett a paray
Ie-rnoníalí zárdába s még nem részesült
látomásaiban. Természetesen rnéq hosz
szú ideig tartott, míg J é z u' s S z í v e
ü n n e p e általánossá lett; az egyete
mes Egyháznak, csak IX. Pius írta
elő 1856-ban; elsőosztályú, oktávás ün
neppé csak XI. Pius tette 1928-ban;
Ö egyúttal új zsolozsmát és mise szö
veget írt elő és saját praefatiót szer
késztetett részére. Ez az ünnep Jé
zusnak a bűnösök iránti irgalmas sze
retetét tárja fel az emberek előtt, melv
főképpen a bűnbánat szentséqében nyil
vánul meg.

A látszólag véletlenül egymás mö
gé zsufolódott nyolcados ünnepek a
leqtökéletesebb öcszhanqban állanak
egymással és eszméikkel kifejezik és
tovább fejlesztik az őket megelőző

Megváltás-ciklus alapgondolatait. A
husvéti ünnepkörben a kereszténység,
a Megváltás szentséqe állott a közép
pontban. Kézenfekvő tehát az ünnep
kör lezárása után való vasárnapon,
"pünkösd oktaváján' a Szenthárom
ságra gondolni. kinek nevére keresz
teltek, kinek ajánljuk életünket és ha
lálunkat és kinek látására igyekezünk
az örök hazába. A Szcnthárornsáq ma
nap is használt praefatióját már a Ge
lasianumban meqtaláljuk, tehát ez a te
ológiai elmélyedés szempontjából soha
felül nem múlt rnódon költöi és mégis
precíz szöveg 1400 éves. Hálaadás a
Szentháromsáq ünnepe és egyúltal a
lé1ek elökész ítése az Eljövendőre 
(Gratiarum Actio és Praeparatio). A
következő nagy ünnep, az eucharisztia
ünnepe, az Úrnap, újabb nagy gon
dolatot Ictt ki. A kereszténységben az
emberi lélek "odafent való életre" szü
letik ujjá, ahogy Jézus mondocta Ni
kodémusnak. Az életre azonban nem
elég megszületni; ahhoz, hogy növe
kedni is tudjunk, sziikség van táplá
lékra is. A lelki életben való növeke
dést az Eucharisztia adja meg. Méltó
és helyes tehát, hogy a Gondviselés
a jelentéktelen lüttichi apáca látomá
sa által éppen a husvét utáni idő

első szabad csütörtökjére tette ezt az
ünnepet, me1y az eucharisztiára emlé-
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keztet bennünket. Nem véletlen az sem.
hogy Alacoque Margittól Jézus azt
követelte, hogy az Úrnap nyolcadát
követő péntekeni legyen az ő Szent
Szivének ünnepe, mert utóbb mégis erre
a napra rögzitödött az ünnep. Hogy
az eucharisztiát magunkhoz vehessük,
ahhoz a kegyelem állapotában kell
lennünk, azaz "szenteknek" kellene ma
radnunk, ehhez pedig rninden bűnt le

_kell vetnünk magunkról. Az irgalmas
és megbocsájtó szerezet ünnepe méltán
egésziti ki az önmagát piciny ostyába
rejtő hatalmas Úrnak, az euchariszti
kus Jézusnak ünnepét.

Annak a két vasárnapnak evangéli
uma, mely Úrnap és Jézus szive ün
nepének nyolcadába esik, már a VIII.
században meg volt határozva, tehát
ötszáz évvel az Úrnap és kilencszázzal
a Jézus Szive-űnnep előtt már ugyan
azt az evanqélíumot olvasták ekkor,
mint most. Az Úrnapnryolcadába cső.

pünkösd utáni második vasárnapon
halljuk Jézus példabeszédét az ember
röl, aki nagy vacsorát szerzctt és so
kakat meghívott. Mi más ez a va
csora, mint a szertmise teritett asztala,
melynek királyi böségéhez Jézus mind
azokat meghívja, akik éheznek és szorn
juhoznak az igazság után. A pünkösd
utáni harmadik vasárnap ősi evangéli
umi szöveqe pedig gyönyörüen illik
1928 óta is a Szerit Szív ünnepének
nyolcadába, hiszen arról szól, hogyan
közeledtek a bűnösök Jézushoz, hogy
hallgassák "és zúqolódtak a farizeusok
és irástudók. mondván, hogy ez a bűnö

sökkel társalog és velük eszik." ponto
san úgy, mint a janzenisták és késöi utó
daik, akik a szegény, esendő embert.
eleve és szinte kárörömmel akarnák
kizárni az Isten országából. Ebben az
evanqéliurnban mondja [ézus, hogy
sokkal nagyobb öröm lészen mernyck
ben egy megtért bűnösön, mint kilenc
venkilenc igazon, akinek nincs szük
séqe bűnbanatra.

A következő huszonnégy vasárnap
nak a szövcqben rejlő gondolatvilága
olyan. mint a polymytha, Józsefnek.
Jákob fiának tarka köntöse. A tarka
ság nem jelent értelmetlenséqet, mind
össze rendszer nélkül mozgó, de mégis
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mély értelemmel biró célszerüséqct, Eb
ben a félévben, nem játszódik le a hi
vök szeme előtt olyan Ieoséqes dráma.
mint il karácsony és a husvét két
ciklusában, ahol folyton növekszik az
érdeklődés, az izgalom. Itt különbözö
színes epizódok együtteséből szott hi
mes szőnyeg - stromateis, szönyeqek.
ahogyan Alexandriai Kelemen egyik
müvét elnevezte - qördül le a hi
vők szeme előtt. Meghatóak, dicső

ségesek. szenvedésröl és küzdelemröl
beszélök. Mindegyik hozzáadja a ma
gáét ahhoz. hogy a világban és az
emberi lélekben, az Egyház megépít
se a Szeritlélek templomát. Éppen ezért
szeretnők ezt a félesztendőt. "a Szerit
lélek ünnepkörének" nevezni. Az iste
ni Vigasztaló leszállott az, égből, el
jött, hogy uralkodjék lelkünkön és
igazgassa ujjászü!etett életünket. Ezt
a csendes, szinte földalatti, sötétben fo
lyó teremtő-munkát, amikor a semmi
ember az Isten fia lesz: a földi élet
keresztény idejét jelképezi a pünkösd
utáni idö. Nem egyedül mccctelünk a
keskeny ösvényen,. amely meredcken,
egyre fölfelé vezet. Sokan vagyunk,
akik "bolondok vagyunk Krisztusban",
ahogy Szent Pá] rnondta. anyánk, az
Egyház, vezet bennünket, őt pedig a
Szeritlélek élteti. Az, Egyházon ke
resztül kapjuk a Szeritlelek erejét. mely
kimondhatatlan mísztér lnmokban műkö

dik bennünk, miközben nemzedékek
váltják fel egymást azon az úton, me ly
megsz,ámlálhatatJan századokon át az,
örökkévalosáqba vezet. Az, egyes lé
lek a maga üdvével vagy kárhozatá
val nincsen egyedül, az Egyházban
vall és ha Krisztus misztériumai sze
rint él. nem véti "I az útat.

A sokszori pesszimizmus és remény
telenség ellenére is a remény útján ha
ladunk: "Z Egyház immár körülbelül
kilencszáz év óta ezért rendelt..~ ezek
re a vasárnapokra, az esztendő felé
re mintcqy, Iíturqikus sz inűl a zöldel.
"Viridis", "zöld": a szó a v e r, (ta
varz ) latin qvökéböl származik. A
zsendülő és beteljesülést igérő tavasz
nak a sz.ine a liturgia sz ine a pün
kösd utáni vasárnapokon. Knsztus je
gyese, az Egyház nem tehet mást. rui.nt



reménykedik. mert tudja. hogy életét
abszolút biztos kezekre bizta. Ván
dorlása egyszer véget ér. azon a na
pon. melynek már nem lesz estéje. A
pünkösd utáni időkben valóra válik az
Apocalypsis titokzatos szava: ..A Lé
lek és a Jegyes együtt mondják ne
künk: jőjjetek!"

A liturgia kutatói szerint a pünkösd
utáni idö liturgiájában leginkább há
rom rnozzanatot találhatunk meg. Az
egyik motivum a multba tekint vissza:
a m -e g v á I t á s t S? e m l é l i. melyet
az előző két ünnepkör dranatlzált mó
don kiemélt. Ezt a liturgia a maga
szokásos módján a szentírási aceomo
datíóval, azaz a szentírás szövegeinek
és eseményeinek szímbólikus alkalmazá
sával éri el. Ezért szer-epel annyiszor az
Üdvözítö, mint csodatevő. gyógyító:
ahogyan földi életében közvetlen je
lenlétével érte el ezeket a hatásokat.
rnost, a világ végéig futó koro), folya
mán. mel yet pünkösd utáni idő jel
képez. közvetve éri el őket: az Egy
ház által kiszolgáltatott szentségi vi
lág révén. Igy érthetjük meg. hogy a
hatodik vasárnap evangéliuma a cso
dás kcnvérszapor ításról beszél, amely
előképe és hítr icsítö pecsétje volt az
eucharistiának Igy értjük meg. hogy
a már megtőrtént meqváltásra utal a
tizenegyedik vasárnap szentlecké]e:
"Krisztus meghalt a mi bűneinkért az
irások szerint és ettemették és fel
támadott harmadnapon az irások sze
rint .. , És ezért Isten kegyelméből

vagyok az. ami vagyok." Ugyanennek
a vasárnapnak az evanqéliuma a si
ketnéma meggyógyítását mondja el. ami
semmi egyéb. mint a keresztség által
az isteni világ felé megnyíló lélek fel
tárulkezása a csodálatos és meqsejthe
tetlen titkok felé. A tizenkettedik va
sárnap evangéliuma az irgalmas'
szamaritánusról beszél. aki a liturqia
szirnbolikája szerint maga Jézus. aki
megkönyörül a bűntől megsebzett em
beren és a gyógyitás olaját. a szerit
atyák magyarázata szerint a bünbocsá
natot, és a szetetet borát. azaz önma
ga vérét önti ajkai közé. A tizenhar
madik vasárnap evangéliuma a tíz bél
poklos Jézus által történt meggyógyi-

tásában a gyonas misztéríumát állit
ja elénk. mely földi életünket végig
kiséri: a tizenötödik és huszonharma
dik vasárnap evangélium. a naimi ifjú
és Jairus leánya feltámasztásábao
ugyanezt a Jézust. mint a lelkek fel
támasztóját mutatja be; a tizenhatodik,
vasárnap ugyanezt akarja mondani a
vízkóros ember meggyógyitásának el
beszélésével. éppen úgy. mlnt a tizen
nyolcadik. az inaszakadt csodálatos
qyóqvítasánál mondott szavakkal: ..Bíz
zál fiam! Megbocsájtatnak neked ba
neid".

De vannak a pünkösd utáni litur
giának jelentős számban olyan szöve
gei is. amelyek ai k ü z d ő E g y h á z
m o t i v U m á t domboritják ki. A li
turgia ezt. mint minden jó szónok, el
lentétekkel szemléltetí. Az Isten orszá
gával állandóan. amig véget nem ér a
világ. szemben áll a Sátán országa. A
pünkösd utá'n~ ídö liturgiája kimondja.
hogy ne csodáljuk. ha a világ gyülöl
triinket (második vasárnap). A meg
okolás nagyon eqyszerű. ál negyedik
vasárnap szentleckéjének qondolata:
..Azt tartom. hogy amiket most szen
vedünk. nem rnérhetök össze a jöven
dő dicsöséqqel, amely meg fog nyil
vánulní rajtunk" A világ végéig fenn
álló ellentétet hirdeti a hatodik vasár
nap evangéliuma. mely a hamis pró
féták és az igaz hívők ellentétét állit
ja szemünk elé, akárcsak a nyolcadik
vasárnap. mely a világ fiairól és a Ié
nyesséq fiairól szól, akik a maguk ne
mében alulmaradnak a világ fiaival
szemben. Mindettől nem kell félni. mert
az Isten hűséqes, ..akí nem fogja meq
engedni. hogy erőnkörv felül szenved
jünk kísértést. hanem akisértéssel
együtt a kimenekülést is megadja. hogy
elviselhessük" (kilencedik vasárnap).

A pünkösd utáni idő végsö szakaszá
nak vasárnapjai a jövőre is utalnak. A
Parúziát. Jézus eljövetelét
hirdetik; . erről szól már a kilencedik
vasárnap evangéliuma. egyelőre még
csak burkoltan - contenuto - amikor
elmondja, hogy eljönnek majd a na
pok. amikor körülveszik a várost el
lenségei és megszorongatják és földre
tiporják Jézus eljöveteléről énekel a
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tizennyolcadik vasárnap szentleckéje:
mindnyájan várjuk Jézus megjelenését,
aki meqerös.t minket mindvégig, hogy
feddhetetlenek legyünk a mi Urunk Jé
zus Krísztus eljövetelének napjan. A
tizenkilencedik vasárnap evangéliuma
arról szól, hogy mindenki hivatott az
örökélet lakomájára, azaz az üdvös
ségre; de a liturgia egyúttal figyelmez
tet arra is, hogy vegyük fel az Isten
fegyverzetét és álljunk ellen a gonosz
napon (huszonegyedik vasárnap).
Ugyanez a vasárnap evangéliumában
a számadó Istent mutatja be, mint ki
rályi embert, aki elkezdi a számvetést
szolgáival: a külön itéletet az egyes
lelkekkel. A liturqía folyton figyelmez
tet rá, ne elégedjünk meg a rninimiz
mussal, hanem válasszuk a jobbat, hogy
tiszták és kifogástalanok legyünk
Krisztus napjára, telve az igazságnak

Jézus Krísztus által szerzett gyümöl
csé wi az Isten dicsőségére és dicsére
tére. (huszonkettedik vasárnap). Arra
int minket ez a pünkösd utáni idő.

úgy vándoroljunk, hogy hazánk nem
a földön, hanem a mennyekben van,
onnan várjuk üdvözítönket, Jézus
Krisztust (huszonharmadik vasárnap).
A pünkösd utáni utolsó vasárnap a~

utolsó itélet megrázó képével fejezi be
ezt a gondolatkört.

~étségtelen, hogy a karácsonyi és
husvéti ünnepkör után, me ly körülbe
lül fél évet tölt be. ez az idő egészen
más [elleqű, Az előbbi dinamika, e~,

sztatíka. De szükséqünk van erre aa
időre, hogy megtanuljuk, hogyan jus
sunk át az ünnepek képében tükröződő

partokról az igazi ünnep, az örök élet
világosságába.

Radó Polikárp

JEGYZET KÉT SZOCIÁLIS HÉTRÖL

Az elmúlt év második felében kato
líkus- szakemberek két konqresszust is
tartottak: rnindkettön korunknak s jő

vönknek egy katolikus szempontból
fontos problémáját vitatták meg. A
nantesi francia Szocíális Hét a pa
rasztság kérdésével foglalkozott, a
francia mintára ezúttal először meg
rendezett bécsi Osztrák Szocíálís Hét
témája pedig az volt, hogyan lehet
biztositani a szabadságot az emberi
személy számára korunk világszerte
egyre totálí-abb s az életnek rnind
több és több területére kiterjedő állami
organizációja közepetr. Érdekes Iölszó
lalasok hangzottak el a kongresszu
sokon is, utánuk is: de G. Allónak
a domonkosok nagytekintélyű folyó
iratában. a .La Vie Intellectuellel-ben
megjelent cikke kivételével mintha va
Iamennyit egy bizonyos passzív szem
lélet, meglehetősen term-ketlen véde
kező álláspont. majdhogynem hípnoti
záltsáq jellemezte volna. Azt, hogy mik
az emberi személy értékei, a föl szöla
lök alaposan és meqbízhatöan fejtet
ték ki: míhelyt azonban e személy jö
vőbeni helyzetéről s érvényesülést le-
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hetöséqeíről esett szó, javaslatajk
nyomban kissé abrándszerűen hatottak.
Észrevették a világnak és müvelödé
sének mai nagy átforrnálódását, a "kúr
fordulót" , amelyet katolikus és nem
katolikus gondolkodók egyaránt hang
súlyoznak: az emberi személy garan
ciáját azonban többnyire inkább ke
resték a hanyatló társadalmi és gaz
dasági rend hagyományaiban, mint a
jövő alakuló s részint máris kitapint
ható formáinak hogy úgy mondjuk
"perszonalizálásában". Vannak azután
egyesek, akik egyenesen úgy vélik 
s nem helyesen -, hogy a régi for
mák védelme azonos a kereszténység
mai föladatával. Holott a keresztény
föladat személy és társadalom terü
letén ma nem a mult korszakokban
talán kitűnöen bevalt. a történelmi fej
lődés folyamán azonban hovatovább
kiüresedő szerkezetek védelme és fol
dozqatása, hanem - anélkül terrné
szetesen, hogy egyetlen örök elvétől

csak [ottánylra is eltérne, vagy hogy
a hagyományban rejlő valódi emberi
értékeket elvetné - az alakuló új
strukturák meglátása. megismerése és



bennük is. mint minden eddíqíben, a
keresztény értékek érvényesítése. Az
újkor végetért - mint Romano Guar
dininak. korunk egyik legnagyobb ka
tolíkus teológusának és filozófusának
új könyve jelzi már címében is - s
már alakul világszerte. már itt is van
küszöbünkön az új. A keresztényséq,
az Egyház azonban nem ért és nem
érhet véget azújkorral: mlsszió]a az
idők végezetéig szöl. Éppen ezért 
hangsúlyozza Guardini s vele együtt
szarnos mai katolikus bölcselő mint
~gy leltározní kell valódi értékeinket
s meg kell állaptanunk, mí az, ami
pusztán csak egy-egy kor járuléka s
örökséqei nehogy abba il téved -sbe
essünk, hogyamegszokott járulékok
oltalmazása kedvéért lemondunk vagy
megfeledkezünk keresztény történeti
hívatásunkról: az új strukturáknak és
formáknak az örök keresztény lényeg
gel való áthatásaröl il keresztények
életért, példáján, alkotó rnunkáján át;
s ami a tudományt illeti: az örök ke
resztény értékek meqvalósításí. élés!
lehetőséq-nek kídolqozásáröl a történe
lern adta új keretekben. Az emlitett
két konqresszus azonban míntha ép
pen ezzel a kétségkivül nehéz és ké
nyes föladattal nem nézett volna szem
be elég bátran és határozottan.

A nautesi Szociálís Hét. mint emlí
tettük, a francia parasztság problé
máit boncol ta. elsősorban azt a kér
dést. amelyet a gépnek a mezöqaz
daságban egyre fokozódó szerepe s en
nek qazda-áqi és társadalmi következ
ményei jelentenek a hagyományos pa
raszti életforma és qazdálkodásr mód
rovására. A Hét a családi üzemek
mellett föqlalt állást. ami a francia
katolíkus parasztifjúság többségében
bizonyos vís-zatetszést keltett: ők úgy
vélik. róluk döntöttek. de nélkülük. és
nemcsak meqkérdezésűk nélkül. hanem
némi részrr-hajlással is il régi formák
iránt. A Hét - mondják (igy fog
lalja őssze gondolataikat G. Allo a
"La Vie Intellectuelle" cikkében. me
lyet más katolikus lapok is bőven is
mertettek. mint a francia s általában
az európai parasztkérdés katolíkus
szemléletének egyik jelentős és tanul-

ságos dokumentumát) . - a Hét nem
egészen a tényeknek meqfelelöen ábra
zolta a helyzetet, A paraszti családi
üzem ugyanis a katolikus akció pa
raszt-fiataljai szerint korántsem idill,
hanem ~- idézzük Alla tanulmányából
- "a puraszt számára soha véget
nem érő rnunkát jelent, szabadságot
se asszonynak. se gyereknek nem ad,
korán kimerít minden erőt s csak na
gyon, kicsiny lehctöséqet ad arra. hogy
az üzemet technikailag meqfelelöen föl
szereljék" .

Egyáltalán nem kívánjuk itt Iölvetní
sem a paraszti családi kisüzemek ren
tabilitásának és konkurencia-képessáqé
nek bon.yolult kérdését: míndez szak
emberekre. közgazdászokra . tartozik;
sem a maqántulajdonnak, jogosultsá
gának s határainak keresztények közt
is annyit vitatott problémáját nem
óhajtjuk érinteni. Annyit azonban a
keresztény perszonalizmus - és éppen
a keresztény perszonalizmus - .szem
pontjából meg kell [eqyeznünk: érzé
sünk'szerint a nantesí Szociális Hét
katolikus bírálói jogocan állapítiá'c meg.
hogya Hét Felszólalói akaratlanul is
mintha túlráqosan, túl szervesen ösz
szekapcsolták volna az emberi személy
s egy bizonyos szernélvi vagy csalá
di tulajdon, elsősorban földtulajdon fo
galmát; ami elvileg már csak azért
sem helyes. mert a személy az érté
kek rendjében halhatatlan' Iclk-ivel és
hivatásával mérhetetlenül fölötte áll
bármiféle tulajdonnak s lényegében
attól függővé nem tehető. A személy
eredendő, lényegi, személy-mivoltát adó
transzcendenctáiaban elsösorban a
transzcendens világból nyerheti táplá
lékát s ha kell védelmét. nem pedig a
bármiféle vagyon vagy tulaidon szük
séq-zcrüen, lényegében evilági erőitől,
amelyek a személyt tekintve még csak
nem is szükségszerü",n, építő erők. A
tulaidont mínd'o használata mínösítí a
keresztény fölfogás szerint pozitiv
vagy negativ értelmúv"; s a negatív
ha-ználat végeredményben személyelle
nes kisértése alól a nanteslak értelmé
ben való üzemforma ép" úgy nincs
mentesítve, mint a tulajdonnak és a
gazdálkodásnak bárminő egyéb mödja
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es formája. G. Allo nagyon világosan
rámutat ezekre a keresztény szempont
ból éppen nem lebecsülendő veszélyek
re, amelyekkel a nantesi Hét sajnos
egyáltalán ,Dem foqlalkosott. Ez az
üzemforma például hajlamos lehet a
sok földnek egy kézben való összpon
tosítására s ennek következtében ka
pitalista szellemre és magatartásra,
ami azután másokat napszámos, agrár
proletár sorba szorít: tehát amit az
egyik oldalon biztosítani látszik a sze
mély szabad érvényesülésére, azt el
veheti a másik oldalon. De ennél a
szecialis jellegűnél nem kisebb az er
kölcsi jellegű veszély sem. A Hét el
képzelésében - mondja G. AlJo 
a döntő tényező a családnak és föld
tulajdonának egy bizonyos azonosita
sa. Am ha ez igy van, akkor a föld
-- vagy a rá alapított üzem érdeke
sokszor beleszólhat a legszemélyesebb
és. legmélyebben erkölcsi jellegű emberi
döntésekbe: például a házasság vagy
a gyermekáldás kérdésébe... Ez. pedig
- jegyzi meg az író - gyökerében
támadja meg a szernélyt s abban ásva
alá, ami fölfogásunk szerint lényege;
üdvösségre hívatottsáqában, Istenhez
való viszonyában. Természetesen nem
arról van szó, hogy ez míndcnűtt

szükséqképpen igy is van, hanem ar
ról, hogy ez a veszély míndenütt
fönnáll s elkerülése egyedül a szemé
Iyen, a személynek vagyoa, anyag és
haszonfölötti értékek mellett való állás
foqlalásán múlik: ami viszont mínden
nél ékesebben bizonyítja a személy
nek egyrészt függetlenségét, másrészt
fölsöbbrendüséqét.

S éppen ez a lényeg __o hangsúlyoz
za G. Allo: a struktúrákat kitöltő

szellemi magatartás. A falusi ember
értékeit - mond]a - nem ilyen vagy
olyan, szerkezet előnyben részesítésé
vel menthetjük meg, hanem a z é r t é
kek hierarchiájának bizto
s i t á s á val. Leeelőször is a kanita
lizmus szellemét kell - XIII. Leóval
- elítélní. amely míndeníéle formába
befurakodhatík: bátran meg kell pró
bálni új keresztény strukturákat kíala
kítaní. illetve a kialakuló újakat ke
resztény tartalommal meqtöltení. A
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nantesi Szocíálís Het is beleesett ko
runk keresztény gondolkodásának egyik
gyakori hibájába - rnondja G. Allo:
- hogy tudniillik egyrészt megreked
a valóságba át nem vitt plátói - vagy
akár evangéliumi - iqazsáqoknál, ahe
lyett, hogy szocíális meqvalösításuk út
jait dolgozná ki a rnost adott és hol
nap beköszöntő világban; másrészt úgy
hivatkozik a keresztény szocíolöqta
egyes eddigi tételeire. nuntha a való
ságban egyedül azok volnának lehet
ségesek. Végül G. Allo fölveti a kér
dést: il Szocíálís Hetek. melyek il

multhan oly bátran néztek szembe az
előitéletekkel s oly hasznosan. annyi
gyakorlati érzékkel vitatták meg a
francia élet sokszor egyetemes érdekű

problémáit, ezúttal megtorpantak vol
na a hagyományos - és il technikai
fejlődés következtében lassan eltűnő - ..'
régi értelmű paraszti világnál? s ke
resztény oldalról ma talán épp oly
vakok volnánk a falusi lakosság átala
k~lásával, a falu nagy forradalmával
kapcsolatban. mint voltak annakidején
a munkássáq történelmi föiiépése iránt,
ahol "a keresztények lemaradtak" 7

***
Az osztrák Szociálís Hét első föl

szólalója, Ferdinand Westphalen Jé·
nyegében színtén a szcmélyíséq jövo
jének kérdését boncolqatta, Az embe
rek többsége - mondta - a rendet
ma már el sem igen tudja képzeln!
másként, mint az életnek jóformán
minden területére kiható teljes orqani
záltsáqot: s példaként az utópisztikus
"Zukunftsroman"-ok divatjára s :1 lö
vőnek bennük anticipált képére utalt.
Előttünk áll - mondta - az új kor,
a "technokrácia". melyben mínden ter
vezett és szervezett. s az egyes ember
nem egyéb, mint egy óriási gépezet kis
részeeskéje.

Mínt ma már az egész világon mín
deniitt észlelhető tények megállapítása,
míndez többé-kevésbbé meg is állja a
helyét. A kérdés rnost már az volna.
hogyan lehet. és hogyan kell a tech
nokráciát humanlzálni, a gépi munká
nak emberi értéket s az újfajta em
beri munkának magas erkölcsíséqet ad-



ni. vagyis - ami ezzel egyet jelent 
hogyan lehet a jövő gépi és technikai
müvelödésébcn előmozdítani az emberi
személy érvényesülési lehetöséqeít
anélkül. hogy ezek a lehetöséqek szem
beszegülnének az új művelödésscl vagy
tagadnák azt. Tisztában kell uqyanís
lennünk vele - mint ahogyan a leg
több jelentős mai katolikus gondolkodó
tisztában is van -. hogya jelek sze
rínt más lehetőség a jövő számára, mint
ez a technokrácia, nincsen. Ez a fej
lődés sokaknak tetszik. sokaknak nem;
akár tetszik, akár nem. a fejlődést

"visszacsinálni". a gépeket tengerbe do-
bálni, a mezöqazdasáq qépesítését meg
akadályozni, a fejlődésnek egy régeb
bi. meghaladott fokára visszatérni nem
lehet. Azt kell tudomásul vennünk, ami
van. azt a jövőt kell szemlelnünk s
arra kell fölkészülnünk. amely a sze
münk láttára alakul szerte a világon.
Az embernek lehet ugyan veszedelme.
de egyáltalán nem szükséqszerü végze
te, hogya gép zsákmányává és ál
dozatává legyen. Ellenkezőleg: minden
istenadta képessége megvan rá. hogy
szolqájává, barátjává, jobb sorsának
rnunkálójává tegye a gépet. A géppel
végzett munkának épp úgy megvan a
maga sajátos erkölcse és erkölcsi tar
tama, mint volt és van a kézi mun
kának, az iparos rnesterséqnck, az
"ars"-nak. A személy jövőjének kér
dése nem kis részben annak kérdése.
mennyiben tudja mcqtalálni, megélni.
meqvalősítani a legújabb kor embere
ezt a morált, mennyire tudja a gépi
munkát emberségével és közösséqí fe
lelösséqtudatával átlelkesíteni, önnön
emberi telíe-séqe. önnön szernélyiséqe
k.alakításácak esz'cözévé, egy új hu
mánus és testvéri világkép elemévé
tenni.

Ferdinand Westphalen, akárcsak
egy másik előadó, [ohannes Messner.
meqlátta ugyan az alakuló legújabb kor
fő vonásait, de rníntha - szamos mai
gondolkodó jellegzetes védekező moz
dulatával - nyomban vissza is fordul
na előlünk a mult felé. A Szociális
Héten mintha túl sokat beszéltek vol
na védekezésről és nagyon keveset ar
ról, hogyan kell a keresztény küldetés-

nek koroktól független, mert örök for
rásokból táplálkozó optimizmusával elé
be iriennie a jövőnek. Ehhez az elébe
menéshez azonban az kell, hogy minél
kevesebb poggyászt vigyünk; első kö
telességünk nem az, hogy megpróbál
[unk kompromísszumot kötni a régi meg
az új strukturák között, hanem az, hogy
a lényeget, melyröl történelmi öltözéke
- vaqyls a meghaladott struktura 
la-ssan leválik, teljesen, veszteség és el
alkuvás nélkül vigyük át az új vliaqba,
mert hiszen ez az új tészta is a ke
resztény kovászra vár.

Az embernek egyébként a kétikon
qresszus után az az érzése. hogy az
útmutató szót a keresztény s eqyálta
lán az emberi személy technokrácia
beli szerepét, hivatását és lehetőségeit

illetően elsősorban taláru nem is a szo
ciolcqusoktól, hanem a teológusoktól
várhatjuk. Míndenekelött a munka új
keresztény értelmezésének kidolgozásá
ra volna szükséq ~ minthogy a mun
ka formája. szerkezete megváltozott~
vagy másként szólva: a munka keresz
tény Ioqalmának a fejlődés mai állapo
tában való realizilására: ez viszont
még inkább a teológus föladata. mint
a szociolöqusé. Aztán ezt a munká
ja keresztény értelmére ráeszméltetett
embert illúziók nélkül, színte kopár
tárqyílaqossáqqal, ott kell látni. oda
kell helyezni, ahol valóban él: a
technokrácia szükséqszerüen közösséqi
jellegű viláqba, abba a társadalom-.
ba. rnely mint óriási - ha tetszik
gépi - szervezet vagy szerkezet dol
gozik a természet meghóditá~anak

végeredményben mégsem prometheflszi.
hanem minden szekularizáltsága ellené
re is eredendően Isten-rendelte müvén.
Elsősorban a teológust érezzük hiva
tottnak rá, hogy a modern fejlődésben

is. melyet egyesek szeretnének a de
humanizáciő korának bélyegezni. föl
fedezze és megmutassa a Gondviselés
útját, az emberi történelem isteni ér
telmét. tehát az Isten által megszantelt
humanitásnak azt az értékét, amely
rnindenféle történelmi mozzanatban,
alakzatban és korban ott rejlik, s ami
nek meglátása, kiemelése. tudatositasa
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és megélése a keresztény ember törté
nelmi hivatása.

A két szocíális hét megnyilatkozá
saiból - bírálóik után ítélve - mint
ha hiányoznék ez a jövővel nyiltan
szembenéző bátorság s az a lendület,
amely változó szel kezetektől függetle
nül valóban az emberi személy véqsö,
lényegi értékeiből és rendeltetéséből fa
kad. Annál örvendetesebbek vízzont
azok a nagyon komoly hanqok, ame
lyek nem a fejlődés elöl elzárkózva ha
'nem abba beleállva, azt tudomásul vé
ve hirdetik az örök keresztény értékek
rr.eqva'ósí.hatóságát a leg.ijal:b kor első

látszatra ..személyeIlenes" világában is.
Mert végtére nem a személy halálá
ról van itt szó, mínt egyes sztoikus
kultúr-pesszimistáknál. ha .ern ..újraföl
fedezéséröl", új érvényesülési, kibon
takozási, meqvalósulásí formáiról az új.
gépi civilizáció közösségi jellegü kul-

túrájában - ahogyan T. H. Oldham
kifejti; nem arról van szó, hogy Irtóz
va ford tsunk hátat a természet fölött
uralomra törő rnodern ember ..pogány"
vakrneröséqének, hanem arról. hogy
Isten teremtő terve szerínt meqszentel
jük s olyan magas erkölcsi::éggel. olyan
emberi s olyan Isten iránt való fele
lősségtudattal telítsük ezt a hódítást,
mely lehetetlenné teszi annak he'ytclen
használatát s erköcstelen. ernberellenes
alkalmazását - ahogyan Henri de Lu
bac hirdeti; nem arról van szó, hogy
a lehanyatló korral elsirassuk a "ha
lálraíté.t" emberi scemélyt i', ra lern ar
ról, hogy meglássuk és elfogadjuk a
legújabb korban az emberi személy
nagy újjászületési lehetö.éqet, meqtisz
tulásának. önnön lényegére és hivatásá
ra való ráeszmélésének ístenad.a alkal
mát - ahogyan Romano Guardini ta
nitja, (r. gy.)

MIRŐL SZERETNE li\LLANI A HÍVŐ?
(Hozza-zólás r. gy. cikk ehez.j

Becsülettel meg kell vallanom. hogy
kissé meqütődvc olvas am a V i g i I i a
ha.onlö cimü cikkét. és ha öszin.e aka
rok lenni, meg kell azt is mcudanom,
hogy ez az enyhe rosszalas m~g most
is bemnem rezeg és bizonyára so.c pap
társamban is. Hegy ennek mi a for
rása? Az, hogy az Isten igéjének hir
detcsér a szentelésben kapott hatalom
nál fogva a papság kapta kötelessé
gül és éppen ezért ..házi" üqyün'ccek
hittük, - és most úgy érezzük, rnint
ha egy hosszabb ideje meqo'dazlan
ci aládí ügyet a szemszedek próbálná
nak tanácskozása'kkal meqo'da:ií. Más
részt scq.tí előidézni e mcq rtödé it az
is, hogy az Isten igéj"nek b.rálha.at
lansáqáböl mi maqur.k is szerctünk
részesedni és most beszédcink b
rálátában az Isten igéjének bíralatát
látjik.

M ndez persze emberi gyarlóság, s
ezen az őszinte beszéden csa" az bot
ránkozik meg. aki azt hi~zi. hogy tör
térelmí korszakek által kitermelt
pszichikai beállitotLágokat egy csa-
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pásra meg lehet váltóztatní. Nem vol
tunk hozzászokva. hogy számot kell
jen adnunk a hivek nagy tömegei előtt

is az igével való sáfárkodásunkról. Ez
azért nem jelenti azt, hogy nem haj
lunk meg a reális követcl.aényck előtt

és azt sem. hogy ez az érzülett dep
resszió süketekké tesz bennünket az
Irásba Icqlalt Istení Igén kivül a tör
ténelmi korok hangjában is szóló Is
teni Ige rneqhal.ására. Vox t e m p o
r i s vox D e i - ez rnínd g komp
lex érzéseket vált ki. egy vonakodet
és egy cselekvöt. Nem biztos, hogy
aki azor nal igent mond, az állni is

,fogja igenjét. rnint ahogy az evangé-
lium szerint is az Atya szavára azon
nal igenne! felelő fiú nem rnent a szö
löbe, de aki előbb vonakodoct. ..utóbb
megbánván elméne" (Ml~é 21. 29).

Ebben a szellemben talan nem lesz
ártalmára senkinek sem, ha a felve
tett kérdést kis,é széle ebb alapokon
próbáljuk taglalni a Vigiliának na
gyobb részben r-ern a papi rendhez
tartozó olvasói elö.t. Reméljük, hogy



ezáltal betekintést nyujthatunk az iqe
hirdetés problémájába és egy kis íze
lítöt nyujthatunk . azoknak a műhe

lyeknek a titkairól is, melyekben a
mai prédikációk készülnek.

1. Az első kérdés: fel lehet-e egy
általán vetni a vitát elindító kérdést?
Magyarán mondva: számításba jöhet-e
az igehirdetésben az a szempont. hogy
a hívek .anit s z e r e t n é n e k" halla
ni a szószékröl? Úgy látszik. hogy
nem lehet ilyen szempontokat figyelem
be venni. V észtjóslóari cseng a fülünk
ben Szent Pál szava: "Lesz ugyanis
idő, amikor az emberek nem viselik
el az egészséges tanítást, hanem s a 
j á t k í v á n s á g a í k szerint sereg
számára szeréznek maguknak tanító
kat. rnert viszket a fülük" (Il. Tim. 4.
3). Azután a másik: "Ha meg a z
embereknekigyekeznémte~

s z e n i. Krísztus szolqája nem vol
nék!" (Gal. I. 10). Hogy ez Szent
Pálban mílyer» tudatosan élt, azt mu
tatja a korinthusiakhoz írt kijelenté
se: "f:s beszédem nem állott az emberi
bölcsesség meggyőző szavaiból. hogy
hitetek ne nyugodjék emberek böl
csesséqén, hanem Istennek erején" (I.
Kor. 2. 4 sk). És nem kis szarkaz
mussal állapitja meg az ugyancsak a
Szent Pál szellemi légkörében irt
Apostolok Cselekedetei az athéniek
ről: "Az athéniek ugyanis míndnyá
jan és az ottlévő jövevények semmi
egyébbel nem foglalkoztak, csak azzal.
hogy valami újat mondjanak vagy
halljanak" (17,21). Végeredményben
mindezek azt rnutatják, hogy a hall
gatóságban m-itatkozó "tetsz<>~". kí
vánság. érdeklődés elutasítandó az Is
teni Ige hirdetésében. Teológiai okát
is megjelöli Szent Pál. "Mivel ugyan
is nem ismerte meg a világ a böl
csesség által az Istent. úgy tetszett
Istennek. hogy az igehirdetés oktalan
sága által üdvözítse a h.vöket" (L
Kor. 1. 21). És az új hírt hirdetni
"nem a szó bölcsesséqével" kell. "hogy
meg ce hiúsuljon Krisztus keresztje"
(u. o. 1, l7). Mintegy a kereszt
népszerütlenségének sorsában osztozik
az igehirdetés is és é P P e n e z á I 
t a I teljesiti az emberiség meqváltását.

Hozzájárul a hallgatóságból jovo
kívánalmak elhanyagolandóságához az
is, hogy az eretnekség szülöanvja
mindig a válogatás a hit tanitásaiban
(hairesis = válogatás). másrészt a ka
tolikum mínd'q - mint neve is mutat
ja - az egész és teljes igazságot kép
viseli. mely igazságok között vannak
időszerűtlennek látszok is, elméjetieknek
tartottak is. A konkrét ember ugyanis.
mint Pauler Akos mondja, a végletek
ben jár, vagyis az eqvoldalúsáqokban.
Az egyoldalú ember számára a teljes
ség mínd.q elbírhatatlan. nincsenek meg
hozzá a szükséqes értelmi és pszichikai
erői. Lévén ped.q a katolikus hitreu.I>
szel' éltető lelke Isten. a leqelvontabb
vagy leqídöszerütlenebb hitigazságban
is benne ragyog a kinyilatkoztató Is
ten jósága és okossága. "A világosság
a sötétségben világít" (Ján. I. 5). Amit
mí az érdektelenség. avultság. elméleti
ség sötétjének tartunk. abban is világit
Isten bölcsessége és szeretete.

Van tehát valami exisztenciális adott
sága az igehirdetémek. amit megkerülni
nem lehet, 'gyeltagadni sem. ami urin
d'g népszerütienné és időszerűtlerne le
szi, vagyis a hallgatóság kivánalmait ki
nem eléqítövé. Ez nemcsak abban áll.
hogy ami az egyik korban időszerű, az
a másikban nem az; hanem úgy is, hogy
egy mai hallgatóság előtt hirdetett be
széd egyik hallgatónak lehet aktuális.
másiknak nem Mária szüzeseégét a
szülés előtt, szülésben és szülés után
kifogásolta például az egyik rneqkérde
zett. Neki ez időszerűtlen volt. de nem
tudja, hogy hány szektásoktól megin
gatott léleknek adott feleletet; és az a
prédikáló pap is bizonyára nem azért
vette elő ezt a míndenképpen kényes
témát, mert prédikációs salabakterében
ez következett soron. hanem mert vagy
gyónói panaszkodásából vagy másün
ncn értesült hallgatóságának eféle ké
telyeíről.

2. De ezeken az el nem hanyaqol
ható szempontokon túl azért mégis iqa
za van a V i g i I i a cikkében foglalt
kérdésnek. és ezért félretéve mínden
megütödést és neheztelést. kellöképpen
méltatnunk kell a vita elindítását. Bi
zonyos mértékbcn helyt kelJ adnunk
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hallgatóságunk kivánalmainak és fő-

. ként befogadó készségének az igehir
detésben. Maga a kinyilatkoztatást
véqző Isten is fokonként adta elő iqaz
sáqalt. Az Úr Krlsztus pedig utolsó
vacsórai beszidének a véqé.i nyiltan
megmondja: "Még sok rnondanivalóm
volna nektek. de most nem vagytok
hozzá elég erősek" (Ján. 16. 12). :izent
Pál is. aki - mint láttuk - a leg
energikusabban képviseli a fentebbi ál
láspontot, gátolva érzi magát hallga
tói hefoqadókészséqétől: ,,~n sem be
szélhettem nektek. testvérek. mint lel
kieknek. hanem mint testleknek: mnt
kicdedeknek Krisztusban, tejet adtam
nektek inni. nem eledelt, mert még
nem birtátok volna el, sőt még most
sem birjátok el. mert még testiek vagy
tok." (I. Kor. 3. l sk). És uqyanczt
a gondolatot ismételve mondja: "Er
ről sokat kell mor-danunk. amit nehéz
dolog megmagyarázni. mert hanyagok
lettetek a hallásra: mert noha ezidő

szerint tanítóknak kellene lennetek, is
mét arra van szükséqtek, hogy valaki
titeket tanitsen Isten beszédeinek el
ső elemeire. olyanok lettetek, mint akik
nek tej szükséqes és nem szilárd ele
del" (Zsid. 5, II sk.}.

Ebben a szellemben rnínden időben

keresték a szentbeszédek népszerű for
máit. És nyugodt lélekkel mcoállapit
hattuk, hogy ma a szeritbeszéd forma
válságának idöszakát éljük é, mai
szenrbeszédeínk a formakeresés jegyé
ben készülnek. Az ilyen korszakok ha
sonlitanak egy francia festőnek a fel
támadásról készitett hatalmas képéhez.
ahol némelyek még a halál dermedt
ségében feküsznek. mások az Élet an
!lyala által megérintve ébredeznek és
vannak, akik már majdnem feltámad
tak.

A szentbeszéd divatjamult formájához
tartozik az itt-ott még mindig jelentke
ző filippika, a társadalmi és egyéni
bűnök és hibák ostorozása. Sokan nem
tudják, hogy erre annakidején a pap
ság kötelezve volt és a plébániai vizs
gálatok jegyzökönyveiben hivatalosan
feltett kérdés volt: N u m p a r o c h u s
contra vitia populi de p u l >

p i t o d e t o n e t? És. hogy a 18. és
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19. századi detonációs szeritbeszédek
milyen inertékben járultak hozzá a tő

rök hödoltsáq megszünte után tapasz
talható éi az <,dd gi lclkloásztorkodás
ziláltsáqai következtében beálló erköl
csi eldurvulas meqszüntéhez, azt nem
ártana egyszer szorgos vizsgálattal ki
deriteni. Az is valősz nű, hogy ennek
a feddő prédikációnak is része van
benne. hogyasvábságból, melyet
1780 körül a plébános m~g mulatozó
nak. az erkölcsi rendet botrányaival
meqbontónak, a munkat kerülönek és
Ielelötlenül költekezönck jellemzett. dol
gos. takarékos, kemény vallási feqyc
lemben élö közössé q lett. De nem kell
messzíre monnünk: a neqvvcnes évek
elején rnondotta egy eléggé világi éle
tet élő pesti férfi, hogy az egyik fő

városi templomban kialakulóban van
egy "Savonarola-típusú" szenek. aki
a déli mise közönéqének fejét ala
posan meqrno-sa és láthatóan mind na
gyobb tömcqeret vonz magához. A ka
rizmás elhivatottság. a prófótai kül
detés mísztikuma mindq hamarabb
gyullad ki egy f;lippikázó ember feje
fölött. és a Főldöntúli aszkézis szele
könnyen íqézctbe sodorja a vilag út
ján botladozókat. Az apokaliptikus ak
centusú "vész"-prófétáknak mindig
mcqvan a mapuk varázsa.

Egyes ma elhangzó szónoklatokban
könnyen fö'ismerhetné a közvetlen
előttűnk járó nemzedék nagy magyar
szónokainak beszédformáit. Blztos.
hogy Prohászka mélységeket megnyitó
és 'élményeIt maqatererntette stilusában
hallgatósága elé táró beszédei. Bangha
páter szíkrázó elméjű vitazasai és Tóth
Tihamérnak a mindennapi életből szó
ló gyakorlatiassága nem múlhatott el
példamutató hatás nélkül. Ha kisebb
tehetséqqel, de mégis az általuk ta
posott ösvényen járnak azok a be
szédforrnák, melyeket ma sokan már
időszerűtlennek éreznek.

Mindezek rnellett nem kell azt gon
dolni, hogy az Eqyház a kinyilatkoz
tatott Ige fensöbbséqébe burkolózva
nem keresi maga is azokat a módokat,
ahogyan a mai emberhez eredményesen
szólní lehetne. Egész teológiai irányza
tok alakultak már éppen ezeknek a



próbálkozásoknak a jegyében. A mult
század végén az úgynevezett amerika
nizmus, a század elején a modernizrnus
és mcstanában a kérygrnatikus teoló
gia is ennek a korszellemhez való al
kalmazkodásnak a csillagzata alatt szü
lettek meg. De nem vévén alapul mirid
azokat a korlátozó szempontokat. ami
ket cikkünk elején elsoreltunk. téves
utakra kerültek és az Egyház megbé
lyegezte őket. A kérygmatikusok közül
ugyan csak egy-két szerzö került in
dexre. s maga az irányzat igen sok
termékenyítő munkával ajándékozta
mcq teológiai irodalmunkat. Több cikk
jelent meg róla annakidején a T h e 
o l ó g i a CÍmü folyóiratban és az
E van g é l i u m hitszónoklati lapban.
Lényege annak keresése. hogyan le
hetne a katolíkus dogmákat életszerűen

elöadni és a hívők életét mozgató va
Iósáqolcká tenní..

A világegyház e nagy áramlatai
mellett hazai viszonylatban is sok pró
bálkozás történt a préd.kácíók moder
Ir!~zálására,. Az utóbbi évtizedben nem
egyszer hivták össze a hitszónoklattan
tanárait, s a lelkipásztori konferenciá
kon. egy-egy napot majd mindig a
prédikációnak szenteltek. Több meqyé
ben a legutóbbi ídőkiq müködtek ho
míletíkus bizottságok, melyek hivatva
voltak korszerü prédikációs anyaggal
ellátni a lelkipásztorokat.

Hogy mindez járt-e eredménnyel
vagy nem, azt még kérdő vekkel is
bajos eldönteni: az azonban biztos,
hogy sem egyetemes változást nem ho
zott, sem kiérett prédikációs formával
nem ajándékozta meg papságunkat. En
nek a lassú ütemnek sok magyarázata
van. Egyes tényezöket nem említve,
csak az alábbiakra utalunk:

a) Elsősorban számitásba kell ven
nünk a történelmi tehetetlenséget, mely
az élet egész vonalán, igy az Igehir
detésben is, érezteti sulyát és átsugár
zik minden próbálkozáson. Előző ko
rok kiérett formái vagy sikerült típu
sai akkor is felszínen maradnak' még,
amikor már belsőleg nincs mozgató ere
jük.

b) Jelentős tényező maguknak a
hiveknek a gátló magatartása. Minden

szönok köré felnövekszik egy a hall
gatóságból alakuló, eléggé kis létszá
mú, de annál erősebb qyürü, mely el
ismerésével, sőt sokszor a rajongá
sig emelkedő lelkesedésével elzárja a
való élet elől a szokványosnál valami
vel is többet produkáló szónokot. Igy
körülvéve e "p'dchikai veszteg-zár
ral" - mely alól méq az is nagyon
nehezen tudja magát kivonni, aki tu
datában van ennek (és hányan nin
csenek tudatában!) - a szónok meg
marad a tetszéssel fogadott beszéd
forma mellett és nem vállalkozik a
forma-keresés kin okkal és gyötrelmek
kel teli munkájára, Kérlelhetetlennek
lenni önmagunkhoz és kegyetlenül rá
szorítani magunkat a valóság teljes
szernléletéböl származó követelmények
teljesítésére: ez az átlag-embert mr-qha
ladó feladat. Ezen a ponton sokszor
nagyon is kíűtközik, hogy igen-igen
gyarló emberek vagyunk.

c) Igen hátráltatja a formakeresés
munkáját az az általános meggyőző

dés, hogy különbség van városi és fa
lusi közönség. intelligens és kevésbbé
intelligens hallgatóság között, és az
egyiknek "magasan", a másiknak pe
dig küzömségesen kell beszélni. Igaz,
hogy a példákat és a mcqviláqitó ha
sonlatokat a hallgatóság átlagához kell
ugyan szabni. de szent vallásunk mé
lyebb igazságaihoz csak annyival van
közelebb nézetünk szerínt az egyik a
másiknál, mint amennyivel a főldön he
verőnél van közelebb a naphoz a né
hány létrafokkal feljebb álló. A fran
cai tudós példája, ki a breton parasztok
hitéhez hasonl.totta a magáét, vilá
gosan mutatja, hogy ilyen különbsé-.
get nem kellene tenni. Prohászka kon
ferenciái után mondta egy egyetemi
professzor: Amikor mondja, világos
előttem és értem, de utána szavakban
beszámolni nem tudnék róla. Ugyanezt
mondták bérmaútjain elhangzott beszé
deire a falusi hivek is.

d) Nem utolsó sorban nehezítí a
forma rneqtalálását az a sok feladat is.
amelyeket a mai szeritbeszédnek meg
kell oldania. Altalános felfogás, hogy
nem szabad hosszúnak lenni a szentbe
szédnek és a vele kapcsolatos szerit-
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misének, mert ez a mai embernek nem
vág. Sok helyen mínden órában van
szentmtse, már csak ezért sem nyujtható
a beszéd. A beszédre szá.ihato fél
órát megrövidítik ak okvetlenül nagy
gonddal eszközlendö hirdetések. melyek
nemcsak az egyházközség akon heti kő

zösséqi cselekedeteire vonatkoznak, ha
nem relöteuk és jó. ha felölelik 
a heti ünnepek vagy szentek meqernlí
tését, esetleg harottaink évfordulóit
vagy házassaqi jubileumokat. vagy az
azon héten kereszteltek nevér, Ha
mindezt nem sablonszerüen csináljuk,
hanem egy-két láttató vagy meleg SkÓ
kíséretében, akkor már fogy ak időnk

erősen. Pedig ezt minden misében. meg
kellene tenni, mert a közösséqí él
ménvt és az. összetartozás érzeiét ezek
m~nÍ<álják. A megmaradó idő alatt kel
lene azután a napi evangéliumot meg
magyarázni, hítok.atást végezni, hitbeli
kételyekben elíqazítaní. liturgia magya
rázatot adni stb. Azt sem tudjuk. hogy
míhez kezdjünk. melyíket vegyük elő.

hiszen míndeqyik igen sürgős. A tenni
valók e tömkelege elveszi kedvünket
is, nyuqod.saqunkat is attól, hogy a
formák érlelesen munkálkodjunk.

Míndez természetesen nem lehet
memségunk. nem is annak szánt1;lk. és
csak azért hoztuk fel. hogy az osszes
közremüködő hatóerőket lehetőleg tel-
jes mívoltukban feltárjuk. ..

Rázérve ezek után arra a kérdésre.
milyen is legyen az új prédik~c~ós st~
Ius, a V i g i I i a cikkében közölt ve
leménykutatást örömmel üdvözö.jük. Hi
szen arról győz meg a valóság erejével.
amire horniletikus mozgalmaink eddig is
törekedtek: több szentírásí maqyaráza
tot a szószékre! Legyen ez homilia
formájában. vagy Iíturqiarnaqyarázat
képpen - (hiszen a liturgia bibliai szö
veqezésű}, - mert a hiveknek is ez az
igényük.

Mondanívalóínkat a Biblia nyelvén
kell megfogalmaznunk. és elfoqadottá
kell tennünk azt a prédikációs mödot,
mely a Szent.rással kezében hirdeti az
igét. Hiszen olyan frappáns szőveqré

szek vannak szinte mínden kérdésre.
hogy jobb fogalmazást mi sosem tudunk
adni nekik. Igy legalább a Szeritírás
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ismeretlenebb helyei is elhanqoznának
templomainkban. Ezt eqyébként az a
szempont is javallja. hogya szent szö
vcq szavai szentelmény-jelleqüek, tehát
maga az áhitatos felolvasás is kegyelem
közíö a kegyelmi hatások mínden bő-

ségével és gazdagságával: tisztit. vilá
gosit. felemel. segít. gyógyit. ..Eleven
az Isten szava - mondja Szent Pál 
és hatásos. és athatöbb mínden kétélű

kardnál. és behat az elmének és lélek
nek. az ízeknek és velöknek eloszlá
sáig. és megítéli a sziv qondo'ataít és
SZándékait" (Zsid. 4, 12). Jézus is
utal az evangéliumi szö tiszttó jelle
gére: ..Ti is tiszták vagytok az ige
által. melyet szólottam r.ektek' (Ján. 15.
3). ..Az igék. melyeket én szólottam
nektek. azok szenem és élet" (Ján. 6.
64).

Szenemi rádíumozásnak vagy kvar
colásnak is lehetne ezt mondani, ami
vel annyiféle bajban küzdö hiveinket
kellene kezelni. Ha nunden kérdésre
és mínden akut problémára nem is ad
azonnali gyógyulást. mégis b'zalommal
kell lennünk iránta. mínt ahogy bi
zalommal vaqyunk abesugárzásokkal
szemben is. noha semmi látható nem
történik a beteg testrészen.

Az igaz. hogy ez nagyon le fogja
egyszerűsíteni beszédelnket. Félünk is
kissé tőle. mert nagy mestere'nknél nem
míndiq láttuk azt a rad'kális bibliai
bőséget. amit ma kell alkalmaznunk.
Prohászka, Bangha és Tóth Tihamér
beszédei - ez nem vád akar lenni.
csak ténymegállapítás - ezekben elég
gé szükölködnek. Épp ezért egy-egy
általuk szerkeszt-tt be-zédhez k-oest az
új szónoklat talán nélkülözni fogja. a
gondolat szárnyalását. az elmeél szik
rázasát és az érzelmek .költőí lendüle
tét, De gondolnunk kell arra. hogy az
emberi szö- és gondolat-ala'dtás mű

vészetének ez őncsonkításszerű gyöt
relmét megélte már Szent Pál is. ki
a kifinomult görög világ szellemi igé
nyeivel szemben tudatosan hirdeti az
evanqéliumot ..nem a szó bölcsessé
gével. hogy meg ne hiúsul jon Krtsz
tus kere-ztje" (l. Kor. 1. 17): bár
maga is bevallja. hogy ..a beszédnek
vagy a bölcsességnek, fönséqével" (L



Kor. 2. 1) nem bővelkedő tanítása mi
att igen aggódott: "És én nagy qyön
geségben és félelemben és nagy ret
tegésben voltam nálatok" (u. o. 3).

Valami olyat kell tennünk. mint Dá
vid tett. mikor Góliáttal szemben le
tette Saul aranyos Ieqyverzetét és ha
talmas kardját és csak "a folyóból ki
vett öt jó sima kövel" indult feladata
megvalósítására (I. Kir. 17. 8--40).
Vagy olyasmit. ami komolyan veszi az
Üdvözítö apóstelekat küldö mondá
sát: ..Úgy küldelek titeket. mint bárá-

nyokat a farkasok közé" (Luk. l O, 3).
A feladato" és lelkipásztort teendők

Iar..a nyira növeked le fe.emé ztéssel fe
nyegetik bárány-qyönqe.séqű Ielké
szültséqeínket a lélekkezelés mai pro
blémáinak megoldására. De az igehirde
tési feladatra és annak megoldására
való gyarló felkészültségünk kiáltó el
lentétében is bátran vállalnunk kell a
bárány gye::ge szavát, eqyszerüséqét
és látszólagos erötlenséqét.

Annál is inkább, rnert h.veínk is
ezt várják tőlünk. B e Ion G e l lé r t

A M\GYAR IRODALOM BIBLlOGRAFJÁJI\ 194.5-1949.
Össze -ll.toua KOivc"a oáudor, [Közoktatási Kiadó Vallalat. IRA!.)

A Közoktatási Kiadó Vállalat könyv- kultak ki viták. irodalmi harcok, mi-
alakban jelentette meg az ötéves íro- lyen könyveket kisért élénk krítíkaí
dalmí bíblioqráfíát. Az olvasó meq:a- érdeklődés. milyen írókkal. milyen kor-
Iáíja a könyvben az 1945/49-ben rneq- szakokkal foq.alkoz.ak az írodaiorntor-
jelent szépirodalmi müvek, irodalmi ta- ténészek.
aulmanyox, életrajzok, meqem.ékezé- hu";v.sa Sándor új bíblíoqrá ííája is
sek, kézikönyvek, lexikonok és bíblí- tanulságos keresztmetszetet ad az 1945
oqráííák viszonylaq teljes címjeqyzé- utáni első öt év magyar írodalmáról.
két, valamint az ezekre a művekre vo- Kik voltak ebben az oreves periódus-
natkozó krítíkák, könyvísmertetések, ban azo.c az irók, ak.kröl a req.öbbet
folyóirat- és napílapcíkkek, sz.nhazi írtak, kiknek művei a legnagyobb
szemlék b.blíoqráííaí adatait. Jelentős vis.zhanqot keltettek? A Petőfi-iroda-

tény, hogy végre k ű I ö n k ö t e t b e n, lom ugnk ki elsőnek, 16 lapnyi bíb-
könyvalakban jelent meg irodalmunk Iíoqrút.aí adattal. ucana a ivr.mcz-mű-

biblicqráriája. Kivánatos is. hogy mi- vek irodalma következik. aztán Ady.
nél többen ismerjék, elsősorban az József Attila. Krudy Gyula. A Petőfi-
írók, a krit.kusok és kutatok közül, re vonatkozó irodalom jelentős részben
de nem nélkülözhetik a könyvtárosok megemlékezés az 1848/49-es forrada-
és a szinházi, vagy könyvkiadói szak- lomnak és Petőfi halálának százéves
emberek sem. fordulójáról. Hírt ad a btbríoqrátia Pe-

Az elmélyült alapos olvasásban is jó töfí müveínek külíöldön megjelent mű-

segédeszköz a bibliográfia. egy jó re- fo, ditásairól is; a bolgár, qruz, olasz.
gény elolvasása után ki ne nyúlna ér- orosz, román Iord.tások azt bizonyit-
deklödé.sel (gy olyan tanulmany után, ják. hogy az öt e.zzer.dö alatt ujabb
amely az illető regényt elemzi, vagy ezrek és százezrek lettek Petöfi olva-
egy sz.ndarabélrnény után kit ne ér- sól, Az Aev-Irodalomra elsöso.Lau a
-dekelne a darab bemutatóját követő sok kortárs-megem ékezés j"l;emző ne
'kritikai visszhang. vagy éppen hirlapi a legjclentŐ:;ebb. leg~erjedelme ebb [kö-
vita. Ezek megkeresésében seg .ti az tetnyi] tanulmányokat is Adyról írták,
olvasót a bibliográfia. Egy korszak szellemi életenek jelleg~t

De gyakorlati ha.iznán felül egy-egy szinte döntően meghatároZz3 hum' kik
időszak ircdalmának p o n t o s tIl é r ő- voltak az írói, melyik író cl-tmüve
e s z k ö z e is. Adatarból sokatmondó ad.a fel a legtöbb kérdést. él leone-
statisztikát késztthetünk: milyen kérdé- hezebb problémákban. rnely.k írot ta-
sr-k fog.a,l· ozta;ták a tanulmány-íro- nulmányozták és Idézték cl mult ~r(,i

-dalmat, milyen problémák körül ala- közül. 1945 után azokról írtak leg-
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többet Magyarországon, akik koruk
tár..adalmának legnagyobb kritikusai
voltak. azokat a költőket tanulmánvoz
ták és Idézték. akik harcos szöval 'hir~
delték a forradalmi átalakulás szüksé
qesséqét. Ezek Petőfi kivételével muid
huszadik századíak, a magyar iroda
lom legújabb kenszakának klasszikusai.
A ,nagy történelmi forduló után őseit

kereső irodalmunk első mozdulatával
úgy látszik a közvetlen elődökhöz for
dult. Móra Ferencről többet írtak,
mint a két Kisfaludyról együttvéve,
Tömörkényről többet, mint Kármán Jó
zsefröl, vagy Kemény Zsíqmondröl.

Gazdag anyaggal szerepeinek a má
sodik világháború írő-áldozatai. Bará
tok, írótársak rendezik sajtó alá a hát
ramaradt müvcket, barátok és tantvá
nyok mérik fel csonka életművüket.

versek idézik emléküket. A Radnótira
vonatkozó irodalomban például öt jó
költő értékes versét jegyezte fel a bib
liográfus. (Ezzel kapcsolatban külön ki
kell emelnünk Kozocsa Sándor adat
gyüjtő munkájának sokoldalúságát,
hogy felvette a bibliográfiába az egyes
írókra vonatkozó versek adatait is és
azt is megjegyzi. ha valamelyik íróról
rajz jelent meg. sőt följegyzi a köny
vészéti kuriozumokat is. például Petőfi
A r a n y L a c i n a k című verséből

készült leporellót.]
A bibliográfia természetesen a ne

qatívumokra. az el nem végzett fel
adatokra. az elhanyagolt területekre is
felhívja a figyelmet. A statisztikanak
ez az oldala szintén tanulságos. Van
nak irók. 'akikkel alig foglalkoztak az
öt e-ztendö alatt. Néhány név az ismer
tebbek közül: Ambrus Zoltán. Bajza
Józcef. Cholnokv László. Cholnoky
Viktor. Csáth Géza, Csiky Gercely,
Gozsdu Elek. Gvadányi József, Gyu
lai Pál. Iványi Ödön Kármán József,
Kemény Zsigmond. Kisf~ludy Ká:.O~Y'
Komjáthv Jenő. Színi Gyula. Torok
Gyula. Zilahy Károly.. ., ._

Érdekes volna a bibltografm alapjan
azt is megviz~gálni, hogy a klasz
szíkus müvekből mi jelent meg új
kiadásban. hány nagy írónk müvéböl
indult meg egész életművüket magába
foglaló kritikai sorozat. De ezzel a né-

hány összehasonlítással és rögtönzött
sratísztikával pusztán azt' akartuk be
mutatni. hogy az irodalom életet ér
deklödéssel szernlélö olvasó szamara
milyen tanulságos olvasmány a bib
liográfia.

Szerekezetí szempontból hasznos újí
tást valósított meg Kozocsa Sándor új
munkája, Az eddigi biblioqráfiákbaru a
tanulmányok jegyzéke mínden felosz
tás nélkül, a szerzök neve szeríntí be
tűrendben jelent meg. Most 17 rovat
ra osztotta fel ezt a részt. a tanulma
nyok tartalma szerint. Nagyobb ro
vatok: antológiák, drámairodalom. er
délyi irodalom. 1848-49, időszerű íro
dalmi kérdések. ifjúsági irodalom, kö
zépkor, kűlföldi irodalmi kapcsolata
ink. líra, müfordírás, népi irodalom.
népköltészet. ponyvairodalom. realiz
mus. regényirodalom, sajtó és sajtótu
domány, színház és színháztudománv,
szöveqkíadás, városok, csehszlovákiai
magyar irodalom. romamai magyar iro
dalom stb. Kezdö kutatók. diákok. és
a nagyközönség számára jelentős köny
nyebbség ez: készen. összeqyüjtve kap
ják meg egy-egy téma. vagy probléma
kör anyagát. Persze az ilyenfajta sza
kozás míndiq nehéz feladat, mert egy
egy cikk gyakran határterületen mo
zoq, az egyik rovatba éppúgy bele
tartozik. mi,nlt a másikba. Kozocsa San
dor általában ezt a feladatot is jól
megoldotta. egyes cikkek azonban nem
a megfelelő rovatba kerültek. nyilván
valóan azért, mert címük félrevezette
a szerkesztöt. Előfordul. hogy ösz
szefüggö vitacíkkek egymástól elszakít
va külön-rovatha kerültek. Az eqyik
folyóiratban például. "Negyedik r:em
zedék" címmel jelent meg tanulrná'ry:
ez igen helyesen az időszerű trodalrnt
kérdések rovatában szerepel, Uqvaner
re a tanulmányra válaszolt a folyó
irat kővct'~ező számában .Díoqcnes
lámpásával", ez a cikk viszont már
tévesen - a rovatok végén húzód-k
meg. holott már a vitaind.tó tanul
mánvnál utalni lehetett volna rá, hogy
arnellé tartozik.

A kötet végére helyezett jó névmu
tató meqkörmyíti az értékes bíblíoq-á
fia használatát. V. K.

Felelös szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
I-J. R. A probléma, amelyre levélben választ kér, nem új. Vajjon nem véq

letes pesszimizmus-e - kérdezi - az a keresztény fölfogás, amely szerint
az ember Isten kegyelme nélkü!' önmagában "semmi"; vajjon ez az elv, ha
következetesek vagyunk, nem oda vezet-e, hogy a keresztény, magatehetetlen
sége tudatában, té t!e<r!JI várja Isten r.egítségét s így "nem építője, hanem terhe
lesz a világnak". 11m a keresztény tanítás helyes ismeretében ez a kérdés
ilyen formában föl sem vethető; a kereszténységet s a reá épült kulturát éppen
az jellemzi, hegy nem "tétlen", hanem igenis aktív; s ez az aktivitás egye
nesen Iénvcqéböl fakad. Hadd idézzük itt korunki egyik nagy katolikus böl
cselöjét, Maritaínt, "kinek fejtegetései világos feleletet adnak az ön problé
májára. A hindu s egyáltalán a keleti bölcsességnek - mondja Marítain 
lényeges vonása az, Fcqy elrösorban és míndenekelött "asc.ensus", fölfelé
lendülés, mcly által az ember emberfölötti állapotba akar jutni, az isteni sza
badságban akar részesedni. A zsidó bölcsesség is a szentségre és üdvösségre
irányul, de nem önerejében bízva, mint a hindu. hanem teljes tudatában annak,
hogy ezt a bölcsességet semmiféle aszkézissel vallY misztlkával nem lehet
kíeröszakolní: ez örrnaqát adja: ezt nem mcrész föllendüléssel megragadja.
hanem irgalmas alászálltakor alázatosan elfopadja az ember, "Minthogy' az
Isten mélyséqetbe v,''!ó behatolásról van szó, hogyan volna ez egyáltalán el
képzelhető, ha nem magától Istentől jönne az önkéntes adomány kezdeménye
zése?" Éppen itt a naqv különb-xq a Jordán l'~e\J Tibet és a Gangesz szernlé
lete közt - mor-d]a Maritain: - az egyik az emberi föllendülés. "ascensio"
bölcsessége. a másik il teremtő Lélek alászállásának. ..descensus'i-ának tudatán
alapul. - A keresztény bölcsessécet úgy tekinthetjük. mint "a bölcsességek
szintézisét és hierarchiáját". Az isteni teljesség alászállásának misztériurna való
sult meg az Inkarnácíöban: viszont az Inkarnáció szentelí meg, hogy úgy
mondjuk, az ember fölemelkedését. ..ascensió'l-ját, az fosztja meg ezt a föl
emelkedést démcnísáqátöl, Iázadás-jelleqétöl: elinJ"'ui a, ember munkáját, de
ugyanakkor hangsúlyozza az isteni kezdeményezés elsőbbséqét, primátusát.
.Jlyesformán a keresztény világban kettős mozgás van: az, amelyik által
az ember Isten felé emelkedik, csak következménye annak. amellyel Isten
alászáll hozzá. s amely mi,ndíg az elsődleges. S minél teljesebben nyí lile meg
ama mozqásnak, amellye! Isten önmagát adja, annál erőteljesebben bontako
zik ki benne az a mozdulat, amellyel ő adja oda magát Istennek". Az ember
önrnaqábao, pusztán onerejére hagyatkozva valóban "semmi" a keresztény
fölfogás szerint: Isten azonban leszállt hozzá s rneqtestesülésével megadta neki
a lehetőséget, hogy .mínden" legyen: részesedjék Istenben. A kezdeményezés
Istené, ..minden jó és kegyes adomány fölülről SZármazik" - mondja Szent
Jakab apostol; de ebben az "adományban" benne van az ember tevékenysé
gének, munkájának parancsa is, mert hiszen ..aki téged közremüködésed nél
kül teremtett, nem fog üdvöztten! közrernűködéscd nélkül".

H. M. - Igaz-e - kérdezi - a rnodern pszícholóqiának az az állítása,
hogy a lelki életünkben előforduló rendellenesnének esetében a Ieqfontosabb
teendő a lélek mélyén lappangó inditék tudatosrtö sa? -- Csak részben igaz.
Vannak esctek. amikor egy-e\,:.' ,zokat1<m ,.';ccIkedéő vaqy kínzó probléma
mögött olyan tudattalan törekvések húzódnak meg. amelyeket ll' kell lep
leznl, kulönben nem veszítik el az erejüket. Freudék gyakorlatában főképen

ilyenek fordultak elö, azért ő és tanítványai a tudatosítás szükségességét
hirdették. Azóta rájött a lélektan, hogy sek esetben nemcsak nem szűksé

qes, hanem egyenesen káros a tudatosítás Testi betegségeknél scm szokás
mindent részletesen feltárni, elég - főleg azoknál, akik hajlamosak a kép~
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zel öd ésre. - ha a gyógyu lá s ú tjá t részlet ezi az orvos. a betegség okait
pedig és a ve lejáró ese tleges ves zélyeke t csak nag y á lta lá nos sá gba n jelö li meg.
Fokozot ta n' á ll ez a lelki életben mutatkoz ó kisebb-nagyobb re nde llenessé
qekre . Hi szen azok. akikn él ilye nek előfordulnak . fokozott rn ért ékben ha j
la mosa k a k épzc löd ésre . Ezér t ma má r nem a felv ilágositá s a jelszó . hanem
olyan kü ls ö és belső körülmén yek mcqtcremt ésc , amelyekben az érvényesü
lésükben gátolt és ezér t lelki za varokban megn yil a tkozó tuda tta lan tör ek vések
is érvényesülés hez jutnak.

B. R . - A m élyl élcktant il l e r ő kérdé sére a következőkben a dha tunk
rö vid tá jékozta tást. T uda tos gond ola tai nk. érzelmeink, vá gyaink. törekvéseink .
elha t ároz ásaink . stb. nem csak egy más k özt va nnak összefüggésben . mint azt a
rég ebbi. u. n. tuda tlélekta n vagy élménylélektan gondolta . M indezeket és az
ezek hez igazodó vagy ezekkel éppen ellentétes kü lsö viselkedésünket nem kis m ér
ték ben befolyá solják a zok a " tuda ta la tt i" vagy " tudatta lan" törekvések . amely ek
részben szervezetünk ösz tön ös sz ükséqleteibc n, részb en a k ülsö k ör ű lmé nyek, a
pi llana tny í k ülsö helyz et á lta l kivál tott bel s ő igény ekben for rásozna k.
~ H ogyan tör téni k ez a befolyá solá s? M ík a be foly ásolok. és mik a be
fol yásolás törvén yei? E zekre a kérd ésekr e pró bá l vá lasz t ker esn i a .miély
pszichológia " . V ál asza nem eqy ér telm ű . Régebbi k é pvise l ő i ( F reud. A dler ,
S tckel, stb. ) egy ösz tön vagy egy-ké t ösztö n á lcázott megnyil vá nul á sát
lát ták mind en tudatos jelen ségben és mind en külsö viselkedé sbe n. a z újabbak
több ösztönpárt (Szondi ] emlegetnek . vagy pedig egy álta lános ösztön en er gia
t örv ény szer üsé qeit ke resik. a nélkü l. hogy ennek a z energiának ös ztön- forrá
sa it k ülön-k ülön szemügyre vennék (Jung) . H og y a z ös ztö nökö n kivül rni
lycn egyéb tényezők befolyásolják a tuda tjelensége t és a vise lkedést, külö
n öscn , ho gy mekkor a azokban az érte lemnek s á lta lába n a lélek szelle mi
olda lának szerepe. a rra vona tkozó la g sincs egyetér tés a pszich ológusok köréb en .
Söt a m ódszereik sem azono sa k. Freud kibesz élte t ő és á lome l emző . va lamint
Jung "sza bad a sszoc iá ciós" m ódszcrc ma mindink ább háttérbe szorul az u. n.
pro jekt iv tesz tek (pl. a Szondi-I éle qcnotes zt, a Rorschach-f éle tábl ák , a "T he
ma tíc'I- tes zt . st b.) mcl lct t, de a z utóbbiak a lka lma zásáná l is különf éle irá nyok
ka l ta lá lkozunk.

K. K. F . - M i is halljuk azt a pan a szt . hogy "kén yt elen voltam haz ugsá g
hoz fol yamodni. de nem árto tta m vele senkinek; ez tal án nem is bún" . 
és á térezzük kínlód ás át . A z élet minden id őben á ll itott emb ereket oly an hely
zet elé . mikor az igazság meqvall ása tet szhet ik hibán ak és tilos nak s a haz ug
sá g a helye s. sőt kö teles megoldá snak. D e a ka to liku s erkölcs ta n Szen t
Agoston óta cqy ér te lm ű l eq azt tanit ja. hogy mind en hazugság bún. N emcsak
az ártó . han em a mentö is. nemc sa k a k önn yelm ű , han em a kom ol y szük s éqbö l
használt hazugsá g is. A hazugsá g ugyanis l e gbelső lén yege szcr ínt ro ssz va lam i.
és nincs az a tiszt elet re m éltó és szerit cél. a mely az ilye n rossz eszközt szen
tes ithetn é. Má srészt rossz és ro ssz. na gyobb és kisebb hazugsá g k öz t igen nagy
kü lönbsé qet ke ll te nni. V a lóban előfordulhatnak olyan súlyos és tr a gikus hely
ze tek . rnelyekböl egyik-má sik lelkii smeretes és jelleme s ember sem talá l más
mc ne kv ést, rncr t nem rncr i vá llalni az iga zsá g megva llá sá nak várha tó köve t
kezményeit aká r önmagára. ak ár még inkább mások ra nézve. A z ily en hely
ze tben vergődö testvérünket semmiké ppen sem fogjuk a szcrencs éscbbek fönn
hé jázásával eli t éln i. D e egé szen fölmenten ünk se m sza ba d a kén yszerhelyzetre
va ló hivat kozá ssal. N yilv án ke vé sbbé b ű n ö s a hazugsá ga . tal án sokkal is ke 
vé sbbé. de (h a csak nem j óh iszemű en cse leke dett téves lelk iismerettel ) nem bún
telen . Ker esztén yn ek len ni a nny i. mint hinni a z evangéliumi tör vén y é le tszer ű 

séqé ben, teljesíthct ös éq ében és nehéz k ö rű lm ények közt is b íza lomrrrr l követni .
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