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OLVASOINKHOZ. A Vigiliának ebben a számában ..A vilá
giak nagykorúsága" címmel korunk keresztény vallási életének
egyik jelentős kérdését vetjük fel. A probléma igen sokrétű; ter
mészetes, hogy néhány lapon nem lehet kimeríteni egy köteteket
igénylő témát. Az is természetes, hogy lesznek akár világi ol
vasóink közül, akár papok, lelkipásztorok, akiknek más a véle
ményük s akik tapasztalataik alapján másként látják a dolgot.
Érdemleges - és lapunk terjedelméhez illően lehetőleg rövidre
szabott - hozzászólásaikat érdeklődéssei várjuk s amennyiben a
cikkünkben adott képet jelentős vonásokkal kiegészítik vagy mó
dosítják, vagy új szemponttal. megállapítással, esetleg bírálattal
az ügy tisztázásához és elöbbreviteléhez hozzájárul nak. örömest
közzétesszük. A Szerk.

Felix Timmermans, akinek elbeszélését e számunkban közöl
jük, flamand író és festő. A belgiumi Lierben született 1886-ban.
Az újabbkori katolikus irodalom kiemelkedő alakja. Bensőséges

költőiség és őszinte realizmus jellemzi írásait. Regényeket, elbe
széléseket és drámákat írt, amelyeknek tárgyát a történelemből

és a flamand nép életéből vette. Assisi Szent Ferencről és Brueg
helről írt regényes életrajzot. Magyarul is megjelent "A gyermek
Jézus Flandriában" c. elbeszélés g'yűjteménye. A magyar iroda
lomban Gárdonyi Gézával lehetne leginkább összehasonlítani.

K. Gy. - Krisztus és Buddha közti viszonyról beszélni nem
csak merész dolog, hanem egyenesen lehetetlennek tűnhet fel, te
kintetbevéve azt a felmérhetetlen távolságot, amely reálisan fenn
áll a két Mester között. Az egyik lsten, a másik ember; hogy
lehetne párhuzamot vonni olyanok között, akik ilyen tökéletesen
más-más síkon állanak. Bizonyos összehasonlítás mégis hasznos
lehet már csak azért is, hogy a dolgot a maga igazi világosságá
ban Iáthassuk.

Buddha olyan ember, aki saját életével elégedetlen lévén, a
bölcseség elérésére törekszik. Krisztus lsten, és a bölcseséget, ame
lyet önmagától bir, tanítja az embereknek, mint az élet abszolut
igazságát. Buddha, minthogy nem tudja megismerni az egész igaz
ságot, olyan morális tanítást koncipiál, amely megszabadítja őt

a létezés elmúlásának fájdalmától, tehát pesszimista. Krisztus sze
reti az életet, értékeli minden megnyilatkozásában, még a fájda
lomban is, mely általa pozitiv értéket kapott, úgy is mint a rossz
expiálása. úgy is mint Isten dicsőítése, mert általa lehet kiérde
melni az örök boldogságót. És amíg Buddha szerint a fájdalom
logikus és rideg következménye az elkövetett bűnnek, Krisztua
szerint a szenvedés a tisztáknak is -- és főképpen nekik - adott
kegyelem, a Gondviselés tervei szerint. Buddha közömbös az egyes
ember szenvedéseivel szemben, Jézus szeretettel hajol minden
egyesünk szenvedése fölé. Buddha hirdeti, hogy jót kell tenni,
hogy ne szanvedjünk. Jézus azt hirdeti, hogy tegyünk jót, mert
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II jó: az élet. Jót tenui Buddha szerint: negativ érték. - jót tenni
Jézus szerint: végtelen, aktiv, positív. élettel teljes érték. Buddha
izolálja magát az emberiség többi r(-szétűl és az elzúrkóz ást hir
deti. Kri szt us lesz útl az ernberek k özé, köztük él, arru bí ztatja
őket. hol'.'Y eg-ymásért éljenek testvéri szc re tet bcn . Buddha törv énye
az agnoszticizmus. J ézus törvénye li d inumizmu s, az aszkézis. a
szüu teleu és m iudig megújuló küzd elem az i;,,;'uzság-ért. Buddha
gOlldoJk oaásúnak sarkköve a r úci ó, ,Jézus tanításának sa r k k öv e
a sze r etet, Buddhn d ok tr inája i n tull ol.t u úli s eg-o izm us a mi at t nom
hagy helyet I stennek; semmifél e Istene nincs. akinek h úlát ad
hasson. akih ez imúvul . h itt el Iorduliou. A k ereszt ónv tau i t úsban
Isten benne van minden dologban. mi nden sz í vben ; nagylelkíí él!
irgalmas Atya. megértő és mindenható.

A. B. Igy téves. 'ragadhatatlan, hogya gyermek bizonyos alap
dispoaiti ókat magával hoz a világra. amelyek ugyanúgy nem vál
tozriak, ruint ahogyan a fenyDfúhól nem lesz liilgyfa. A nev elés
lehetősége és feladata. hogy az abban az alkatban feltalálható jó
tulajdonságokat or ónye kk é fejl e"s ze. és az ebben nz ulka tban gyö
kerező bűn-valószínűségeket tudatosítsa, ne engedje elkenrl ő zni és
álla n dó Ie g yc lem rnel egyrészt a kirobbanásban akadályozza, mas
részt ne enge dje betckosodni és elge nves ed vo bel ső zavarok a t okoz
ni. Balgasúg le tagadni, ho g y gyermekiluk pl. tuberkulotikus, (esak
mert ez fáj nekünk), de balgasúg az is, ha az ért valaki k étségbe
esik. K ezeltetui kell a gyermeket. és le keÜ számolni vele, hogy
nem alkalmas sem Iut óba.inoknak, sem k öfurag únak. De mint ker
tész. festő. tisztviselő stb. még m indig kitűnőcn meg állhatja he
lyét, öreg kort érhet el.

p , G. De, vannak bizánci hat ású műemlékeiuk is. PI. a Jáki
templom főoltára föl öit, a sárkánnyal viaskodó Szt. Gyiirgy. amely
a XIII. század közap ób ől való. Veszprémben, a püspöki pa lota
kápoln áj ában is van ogy Ialk ép, a me l): két apostolt ábrázol. Ez
ugyanazon korból val ó, de sajnos út van festve. Az átf'est ések,
ugyrm míndig jóakaratról tanúskodnak, de nem mindig sok hoz
z áértésről .

Ttibbelmek: A Vigilia 1951. decemberi sz ám áb ól sajnálatos
nyomdahiba folytán maradt ki a "Hegy és fügefa" o. vers költő

jének neve: Tardonai Gábor.
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