
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
EVELYN TVAUGH angol író; több ]'eg{~nyp. köztük fűműve,

az "Utolsú látogatás" magyarul if! megjelent. T;}z az öuvallornás "A
damaszkuszi út" cirnű angol kiadvány első kötetében látott napvi
lág-ot 1950-beJ.l; innét vette át számos katol ikus fclvófrat, köztük
az ..Etudex" IS, melv ezévi májusi számúnak {-Ién közölte. Innét
fordítottuk. -~ A szöveg könnyebb mesrórtésúhez.: Pope XVIII.
századi angol klasszikus; racionalista és deista: főművei "A fürt
rablás" című komikus eposza és a Waugh-említette terjedelmes
tankoltemény "Az emberről". Leibniz német filozófus (164fl-1716"
az úgynevezett barokk kor legnagyobb és legjellegzetesebb bölcse
lője.

H. M. A katolicizmus soha nem szünt meg hangoztatni s han
goztatja Illa is, hogy a m isz tika HCIll tőrnesrci kk, hanem a vallási
életnek az a kiválóari magas foka és formája, rnelvr« Isten maga
hívei pgyes kiválasztott lolkeket ; ugyanakkor sosem szűnt meg
óvni a híveket azoktól az egyéniesked(~sekt{)l. azoktól az álmíszti
k us mozzanatok tól. nu-lvek többnviro gőghi)] vagy tudatlansúg-ból
szúrmaznuk s többriv ire tévedésre vezetnek. E. hogy úg-y moud
juk. "vulg-úrmisztika" ellen - melynek az igazilloz semmi köze 
már Av i la i Szerit Teréz erélyesen fölemelte szavát s óva tőle a
lr-lkcket, akril' egyénekhen .ieleutkozett, akár mozualrnakban. 1:Tgyan
akkor viszont az Egyhúz a lpgteljesehh elismeréssel adózott a hi
tP les, valódi mi szt.ikának, melvbeu a vallásos életnek legmaga
sabb fokát látja. Itt sem szabad azonban megelégednünk olyatén
sommás meaállanltásokkal. aminőket ön kockáztat meg. A keresz
tény rrrisztika lénvczének félreismerése ugyanis azt képzelniink.
hogy itt olyasféle jelenRégről van S7,ó. amelyben. mint ön mond
j:l, ..a g'ondolkodó értelmet elhorítják az irrucionális elemek". Ép
peu az a kereszténv m iszt iku legsaj;itosabb jel lcmvouása. hog-y
soha. egy pillanatra sem tagadja meg azt az értelmet. az intellek
tusnak azt 'RZer8}Hít. melvet a kerpsztény filozófia. dél' n t0Tl11Z
mussal. oly k ivú lóa n nagyra becsül. E", kiiliinhen egészen nyil
vánvalóan derül ki maguknak fl misz tikusoknak az irásaibel. egy'
Szent Bernátéiből, Avilai Szent Tprózéihől,Keresztes Szent .Tá
noséiből épp úgy, m i nt a mode rn m iszt.i kusok. az arsi plébáno!'
vagy Lisieuxi Szent 'I'eréz nv.ilatkozataiból. Egy mai tudós a
tenlóg-us .Jean Héritier egyéhként egóRz könyvet szentelt az ön
által megpendített témának "Értelem és miszt.ika" címmel. A misz
t ik usok műveit és írásait nagy alapossúgg'al vizsg-áló tanulmány
végső következtetését - Pg'yhen válaszként az jin aggályaira is -
így foglalja össze egyik ismertetlíje: ..Ha egyedül a sz ív beszól,
n nólkűl. hogya szubúl vokhoz ignzodnók. többnyire csak romokat
h oz létre mind az Egyházban. mind a vi lúgbnn. A szerétet csak
akkor értékes. ha móg legfölségesebb lendiileteibeu tartja a szel
Icm lényeges fegyelmót. A sz ív nyomhan il lúzi ók melegágya lesz,
ha az értelem leveszi róla fékjét. Minden olyan állítólag Istenre
irányuló szeretot, moly sza.k itani akar az értelemmel, csak az em
her mei.{Ísten ítés{'re vezet. Tstent nem lehet értelmetlen szer-etet
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által birtokol u i, m iut a m i nde uknri k vio t is ía k h isz ik : s a sz erctet,
ruely jogosalI visz urinket I s t l'U rI' ll>, jJll"zlIl ú s zer-e tet volna az
ismeret uélk ül , a III i őumugu nk ku l SZl'lId Wlii ('I\'alossúgra tanít.
Ezért az iga zi , nev ük re vul óuun m ólt ó ru ixzt.ik uso k 1l'lIyeges eré
llye az u l ázu t. Bz pedig t t ~rJl\("swtri;l i jtti i'ol'lnú j a JI leg'!lajlú Sll iJk
nuk az e l őtt, ami neui tőlü Ilk val ó, III II i \'úgyninkt (,J riiggetlt'll ii I
hÚTlJ l ránk kötelez ő en, és a m iu ek II n eve igazsúg."

B. ll, A görögből val ó buzgó Iurd ít ús voltakép «su k a XX.
sz áza d ba n indul Illeg. P etrarca például hii szk e í n lnjdou osa és gO\(
dos őrizőjc volt eg y giil'öguyelvű l lius-kuz i ru t nuk , de olvasni
Il elll tudta, lllert g örögül n eru tudott. K örií lbclü l ugyauabball HZ
idó be u II human izu: us. i Ile t ve reuesz úns z idej én iu d ul Illeg' lia ,
In obb m ért ókbcu II kéz i rutok Iem úsol ása útjúu II t uda tos , ter ..' 
szei- ű k öuyvt úru lup ít ás. Y. Mi kl ó« pápa m ég szerze te» korában
ud ossá g okba verte magát, esakh og y k ódexeke t vehessen és ru ú
"ol tathasson.

A, i11 . A bból, hogy az e m beri é lPlI'I II l"iildi (:dékek legllag y o b
bik ának szokás tek iuteui, még ko r úu tscm k üvetkez.i k, h ogy m i n
deut el kelJ k öv etn i e lmú l ás e l őtt ú liú testi é ld u óh úuy bizo.. ,'"
talan nappal , vagy ór úvul vu l ú meghosszubh i t ús« vég ett. Xeiu ke
ve scn talán «sod álk ozvu hu l lj ák, hog," a katol ikus c r k ök -st u n er re
II em kötelez, Ami ly k érlel heteí.le» ha tfl1'ozoU ::;úggnl t i lt.ja a kato
likus erk ük-s ,irtatlan é let sz úud ókos l/H'!Jrürid iléséf, még ha meu t 
l:detleu be iegségTi)I, vagy úgyu('v ezett {'I'tl·kt l'leu é l e tről. teh át
tel-ot ileg vagy lelk il eg' súl)'osuu uvouror ék e urhe r ule térű l \ '011111
is sz», u uu y iru nilles szava a miudeu úrnu való eletbcn tur tú « ér
dek ébeu . Il n te li út a kezelő Ol'\'OS kiiel eutettc, hogy a k ö vetkez ő

sziv r uh um alighuuem vé gez a beteggel , uem s z. iikse g'es anuak a
roh ur u uak beáll takor. tul ún ép p e u éj lle k id ején. ko csiba ülni ÜS
orvost hajszolni és meghosszu bh ítau i a szegí~llY beteg haldokl á
sá t. Ez nem akar elí télése leuui ked ves hozz útartoz ók ul·ha el'e
j i i ke t, is f'el ülmú l ó ipu.rk od ásu i un k, se m a z ..orvosi et ik ának".
a rneiy urru k ötel ezi az orvost, hogy a z u tolso nilfunatig miu deut
k íse re ljeu meg az élei uIPgnwutése órrlek ébcn akkor is, ulikor
('z t már semmi észszcrűség nem .iavn ll.iu. Eza kiiv eikez et es orvosi

ú ll úspout ti sztel etrem éltó éö hasonl ít hatatlanul lllcguyugtatób b.
min t ha a bet eg élt' thc llla rt úsll az Ol'VOS szuhud nlérl ('gel ésérc vol 
ua bízva,

KOVBTKEZO SZAJf A f ,vK flO f, : Uf/lrll/lIi G//ÜI'.fJ,lJ : A szell/ re r
t ise ieie te (/. középkor/mil. - M e!J(,/II l d ..('z (: .~ lI'fJs iillfh La iosr úl. - 
Brisii« Frigyes: Seen! B ernát az író, -- .! " ('fp enDf('"( ,,,,; Ady
Endre, - ljjas An/al: A kinvek olyjf/. - - (;('I'i('; J úzse] I/o/ 'dlúju
stb.


