
NAPLÓ
FRANCIS STUART 1902-ben szűletett Ausztráliában, ír szü

lőktől. Kora gyermekkorában visszakerült Irországba; Rugbyben
végezte tanulmányait; résztvett a polgárháborúban, egy utcai
harcban fogságba esett s egy és egynegyed évig internálótábor
ban volt. Kiszabadulása után elhagyta az ír szabadállamot, be
utazta Európa országait s Németországban telepedett le; fölolva
sásokat tartott ott, többek közt a berlini egyetemen. Ott érte a há
ború, amely után néhány hónapot ismét egy francia internáló
táborban töltött. E háborús élmények és megtérése a katolikus
vallásra mély nyomokat hugytak Francis Stuart művein,

Első regénye, "Women and God" 1931-ben jelent meg s fölveti
az írásain végighúzódó két motívumot: a vallási élményét és a
szerelemét. Egy évvel később jelent meg utópikus regénye, "Pigeon
Irish"; vezérgondolata az, hogy a kiüresedett, lelketlenné vált
világot Irország rendíthetetlen hite fogja megmenteni. E mű meg
hozta számára a széleskörű elismerést; az ír akadémia tagjává
választotta. Test és lélek, emberi és isteni küzdelmét ábrázolja a
"Try the Sky", "The Voloured Dame" 1933-ban, a "Klül'Y" í934
ben; ami stílusukat illeti, Hemingway hatása érzik mind a hár
man. Ez után következő rorrénvei: "rrllC White Hare", egy test
vérének feleségébe reménytelenül szerelmes fiatalember története,
"The Bridge", egy elhagyott asszony sorsa, "Julie" és "In Search
of Love" határozott fordulatot jelentenek valaminő fojtott, kilá
tástalan' pesszimizmus felé. 1939-től, a ,,'I'he Great Squire" megje
lenésétől kilenc éves szünet és hallgatás következik; s ez alatt
mintha megküzdött volna a kétségbecséasel és legyőzte volna a
pesszimizmus kemény kísértését. "The Pi llar of Cloud" (1948) és
"Redomption" (1949) korai regényeinek légkiiréltez és szirnboliz
musához térnek vissza. Az utóbbiban nagyszor ű korképet rajzol a
1'Iúsodik nagy háború világáról és emberrirűl egy a harcole ká
oszából vésrre hazakerülő férfi elbeszélésén át. (Szemelvényünk
is innét való.)

"Meggyőződésem - mondja Fr-ancis Stuart -, hogy a re
géllY még korántsem jutott 01 a benne rejli) lehetőségek teljes
kibontásáig. Becsvágyam ös büszkeségem, hogy ebben ar. irányban
kísérletezem". Mindenesetre egyike azoknak, akik a bátran és az
író erkölcsi felelősségének mélv átérzésével és vállalásával vetik
föl emberi életünk és életformáink rnesrváltozfutú.sá.nak s erkölcsi
lényünk és embertársainkhoz való viszonyunk keresztény értelmű
kialakításának problébáiát, (f.)

A KATOLTCTZMUS LATTNAMERTKABAN. Délamerika las
san missziós terület lesz a katolikús Egyház számára - mond.iák,
akik a világrész vallási fejlődését szemmel ' kisérik, s ennek fő
okát abban látják, hogy nincs elég pap. A 'világ katolilcusainak
33 százaléka él Délamerikában, ezzel szemben. a világ papságának
csupán 7 százaléka működile ott. A világ egyetlen katolikus or
szágában sincs ilyen elképesztő méretű paphiány. Altalában úf/y
tartják, az az egészséges állapot, ha ezer hívőre esik egy pap;
Délmerikának »iszont vannak területei - például Guatemala -
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ahol 27.000 hívőre jut egy lelkész; az átlagos helyzet kedvezőbb:

7000 hívőnkint egy pap.. (Párhuzamul: Kanadában 479, az Egyesült
Allamokban 622 hívő esik egy-egy papra).

Akik azt kutatják, hogyan jutott Délamerika idáig, minde
nekelott a vallási élet bizonyos meumereoedésében, a vallásosság
elkényelmesedésében, a fonnai moezanatok túlsúlyra jutásában, fl
benső élmény és lendület súlyos megcsappanásában látják a ba
joknak, s elsősorban a palJi hivatások egyenesen megdöbbentő'
megfogyatkozásának okát. A nehézségeket csak tetézi, hogy a
még működő kisszámú papság sem teljes egészében m.unkaképes ;
sok köztük az öreg és a beteg: Kosetarikáhosi például az ottani
klérusnak majdnem a fele ilyen. A papság földrajzi eloszlása
sem mindig szerencsés. Venezuelában a, palJság negyede a fővá

rosban, Caracasban és a caracasi egyházmeU;1jében dolgozik li az
ország többi részére, mely hatszor akkora, mini Eronciaorszáu,
csak 640 pap jut. Az Eszak-Equadorban: lévő 30.000 lakosú esme
raldasi egyházmegyének összesen három papja van, Quaternalában
Quazeltenang püspöki székhelynek csak kettő. A la pazi érsek,
Boliouiban, főpapságúnak húsz esztendeje alatt mindössze kilenc
papot szentelt fel; ugyanezen idő alatt az eg:/Jhá.zmegyének tizen
öt papja halt meg.

A megfigyelők szerint, a sajátos délamerikai viszonyok kiiziitt
es mentalitás mellett az Egyház tekintélyét némileg aláásta II
lJapság szegénysége is; 'vannak vidékek -- mond.iák -, aho l ,/
kaiolikus papok valósággal pária-sorban élnek. Emiatt aztán fl

polgári rétegek lenézik, megvetik őket, a papi hivatást is rossz
szemmel nézik s polgári származású fiatalember számára majdnem
hogy megbecstelenítőnek 'vélik. Ugyanakkor - monáiák. - a vi·
lágiak apostolsága és a katoliku» tevékenység is 'vajmi gyönge

. lábon áll; egyetlen orszáoo: sincs a vi.lágnak - állapítják meg,
- ahol ezek fl doloole olyan riasetoan fejletlenek és keedetleocsek
volnának, mint itt.

Százmillió lelkileg ellátatlan katoliku» él Délamerikában: ez
a megdöbbentő tény újabban egyre erősebb visszhangot kelt li

egyre komolyabb segítő késeséaeket ébreszt. A mai körülménye!;
közt, papságának gyér számánál fogva, Délamerikának semmi re
ménye sincs rá, hogy maga segíthessen iinnuuuin: Kanadából 8

újabban más országokból is indultak papok, hogy a hiányokat
pótolják; nagy tapintattal kell eljárniuk e nemzeti érzésükben
igen érzékeny és lobbanékony népek közölt. De bátorító remények
is nyílnak előttük: kétségtelen, hogy Latinamerika lelkéből nem
halt ki a vallási igény. Erre »allanalc a protestánsok sokszor bá
mulatraméltó sikerei is; "a protestantizmus fejlődése párhuzamo
san halad a kaiolikus Egyház hanyatlásával Délamerikában" .
írja az e.qyik megfigyelő. Braziliában például a protestánsok
száma már több mint másfél millió, és - iriál: a kaiolikus tu
dósítók ~ "nyomatékosan. ki kell jelentenünk, hogy itt minden
jel szerint nem valaminő ~,ilági érdekektől sueallt jelensé.qröl
van szó. hanem va1óban hiteles lelki mozgalomról". Igaz: a pro
testánsok a lelkipásztorkodás legmodernebb módszereivel dolaoz
nak, amellett rendelkezésükre áll az ország legerősebb adoállo
mása, a quitó-i, és - a leaúiobb hírek ezerint - egy közel tíz
ezer főre tehető képzett missziós gárda. (f-e).

374



SZüLETÉS-KORLÁTOZÁS ÉS GYILKOSSÁG. A malthu
zianizmus, m in t a népesedés és a nyomor problémájának megol
dási lehetősége, miud többször bukkan föl egyes országok sajtó
jában, szociolúgiai vitáiban, sőt parlamentje előtt is. Az angol
képviselőház, elé legújabban J oseph Reeves muukapárti képviselő
terjesztett be ep;y konzervatív és öt muukapúrí.i aláír-ással támoga
tott ilyen i ráuyú javaslatot. Eszel'int a jövőben magzatelhajtás
miatt csak akkor lehessen vádat emelni valaki ellen, ha bizo
nyíthatóan rosszhiszeműen, azaz, nem az anya egészségének vé
delmében járt el; továbbá azt az orvost, aki egy másik orvos vé
leményével egyetértósben jóhiszeműen rnegszuk ítja a terhességet,
semmiféle vád ne érhesse,

Már. a mult év fo lyamún, abban a vitában, mely Angliában
a szentatva (lapunk 19:")2 márciusi számában ismertetett) beszéde
körül támadt, nyilvánvalóvá vált, hogy az angol közvélemény
többsége helyesli az orvosi beavatkozást. }<lz a nézet nyilatkozik
meg az említett törvényjavaslatban; s hogy meddig kalandozik
és milyen következményeket vonhat maga után, nyilván mutat
ja Charles Lowo auglikán kanonoknak 'eg'y anglikán lapban köz
zétett, országszerte, föltíin{~st keltett nvila.tkozata. Lowe nem ke
vesebbet kíván, mint nú, hogy gyermeket ezután csak állami jóvá
hagyással lehessen világra hozni, rninden "alkalmatlan" személyt
sterilizáljanak s a hetven esztendőn Iölülicknek engedjék meg
az önkéntes euthanúziút, fájdalommentes halált. Ha javaslatait
megfogadják - mondju az emberbarát kanonok - Anglia ismét
fölvirul, vidám és boldog' ország- lesz s bőségesen el tudja tartani
lakosságát. Ezt. a népesség-korlátozást azonban erélyesen kell
végrehajtani, mégpedij: államí beavatkozással. Harminc éven alúl
ne engecl.ie meg az állam a házassúgoj, s akkor is attól tegye
függővé, van-e külön lakásuk a házasulóknak. (Aminél bizonyára
hasznosabb volna, ha az állam lakásokat építene). Gyermek vi-'
lágrahozása csak állami engedély alapján történhessék, a "nor
mális szint alatt levőket" az állam steri lizúltassn, végül - s
ez egyenesen elképesztő - az állam győzze meg kellő rábeszélés
sel és propagandával az üregeket arról, hogy nagy szelgálatot
tesznek a kőzjónu.k, ha beleegycznek fájdalommentes kí irtatásuk
ba. Ezekhez II "humanitárius" ajánlatokhoz - s ahhoz a me(!.'"
döbbentő tényhez, hogy van lap, amely laközli s vannak, akik
egyáltalán megvitatják őket - bizonyára semmiféle kommentár
nem kell.

Az új-malthuzianizmus ember- és természetellenes tanainak
ezzel a propágandájával szemben a tiltakozó emberi lelkiismeret
szavát is hallani olykor. Az egyik ilyen mcsszehangzó tiltakozás
nemrégiben hangzott el a svéd fővárosban.

Svédországban 1946-ban törvényt hoztak, amely - az ille
gális magzatelhajtás megakadályozására - bizonyos esetekben
és bizonyos formalitások megtartásával eugenetikal, humanitá
rius és szociális okokból megengedi a terhesség meg'szakítását, A
törvény azonban egyáltalán nem javított a helyzeten - s bizo
nyára naivitás volt azt képzelni, hogy javítani fog: - a magzat
elhajtások száma egyáltalán nem csökkent; sőt olyan mértékben
növekedett, hogy az egyik stoekholrni klinika főorvosa, nagy
nevű sebész és nőgyógyász elhatározta: a hozzá fordulókat elő-
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ször megpróbálja "kigyógyítani" szándékukból. Radikális "lélek
tani kúrát" kezdett alkalmazni; bevezetőül ezt a kérdést tette föl
az anyának: "Miért nem lövi agyon valamelyik már élő gye
rekét'í Végtére is a dolog egy, és ugyanaz". A hatás megdöb
bentő volt: a páciens többnyire vagy meg-tört, valósággal ősz

szeomlott, vagy hisztériás rohamot kapott és sikoltozni kezdett.
Több esetben le is mondtak szándékukról.

A "kúrának" híre terjedt, s természetesen a szenzációt kereső
sajtó is rávetette magát; támadás támadás után érte a főor

vost "brutalitása" miatt. Ekkor szólt bele az ügybe a legnagyobb
svéd képes hetilapok egyike és hiteles kérlek sorozatában mu
tatta he, hogyan történik, hogyan megy végbe a magzatok meg
ölése, egészen a hetedik hónapig! "Ekkor - a hetedik hónapban
- a magzat már teljesen kifejlett emberi lény, életképes és szive
az anya testén kívül négy-öt órán át tovább dobog, hacsak az
operáció folyamán meg nem sérül. Iti; s vajjon mi történik vele?
- kérdezi a lap. - Semmi, felelik az orvosok, egyszerűen lassan
megszűnik élni".

A cikknek és képeinek megrázó hatásuk volt az olvasókra:
"megrendülést és undort é reztek" a hidegvérrel és "jóhiszeműen"
végrehajtott e gyilkosságok dokumentumai láttán s arra a gon
dolatra, hogy "egy emberi lénynek kevesebb joga lehet, mint
egy nyúlnak". (o. c.)

DANKO PISTA. ötven évvel ezelőtt temették el a szegedi
kultúrpalotából. Leghívebb barútja és alkotótársa. Pósa Lajos
mondott felette megrendítő beszédet. Ezen a gyászbeszéden kí
vül szinte a mai napig nem hangzott el róla tehetségét, müveinek
jelentőségét megf'elelően értékelő megnyilatkozás. Móra Ferenc
csak későbben írta róla, hogy "ha dalestjein tizedannyi ember
vett volna részt, rnint temetésén. bizonyosan tovább élt volna
húsz esztendőve!". De talán Móra is inkább a szatymazi dalkőltő
küzdelmes életére, betegeskedésére gondolt - hiszen a korán,
negyvenöt éves korában sírbu szú.lt m űvész orvosi költségeit is úgy
szedték össze kávéházi aszta.ltúrsaságok -- semmint arra a hely
re, amely Dankót a magyar műzene történetében méJtán meg
illeti.

A Magyar Tudományos Akadémia nemrég-iben gyiijtötte ösz
sze azt a 420 Dankó-dalt, amelyek az elmult évszázad második
felének műdaltermésében Iegszerenosésebben illeszkedtek népda
laink stilusához, népzenei hagvomáuyainkhoz, azokhoz adalokhoz,
melyeket Bartók "parasztdalok" néven emleget. Ezek a dalok fris"
hangjukkal, még az egyazon műben is váltakozó hangulati átcsa
pásokkal, játékosságukkal, humorukkal. dallambeli és versszer
kezeti formáikkal valósággal forradalmat ;ieJentettek a szazadvégi
elernyedt népies műdalirodalomban.Dankó a. nép dallam- és for
ma-emlékezetében ösztönösen megőrzött ernlókeket lobbantja fel.
Ezért terjedtek el oly bámulatos gyorsasággal dalai és ezért van,
hogy nagyrészük szinte elkeveredett régebbi származású népda
lainkkal, amelyektől a nép ezeket az új dalokat szi nte meg sem
tudta különböztetni, A korabeli divatos m űdalszerzők -- Szénfy,
Simonffv, Szentirrnnv és ft Wbhipk - bármennvi re igyekeztek

.is erre, közelről sem tudtak oly mélvro hajolni 11 forrásokhoz, az
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akkori magyar társadalom élményeihez" mínt Dankó. Ismeretes
ezeknek az élményeknek történelmi és társadalmi háttere. Az
1848/49-es szabadságharc sikertelenül végződött. A nemzetei füg
getlenség vágya méginkább elhatalmasodott népünkben a polgári
demokratikus forradalom bukása után és az elnyomatás éveiben
oly gyér lehetősége volt annak, hogy a bujkáló nemzeti öntudat
kifejezesre juthasson. Talán még a legnagyobb lehetőség éppen
a népi irányú költészet és zeneirodalomban jelentkezett. És eb
ből a szempontból tekintve Dankó fellépését, feltétlenül irányt
mutatóknak kell elfogadnunk azokat a szerzeményeket, amelyek
ezekben a nehéz időkben éppen a nemzeti öntudatnak, népünk
szabadságvágyának húrjait szélaltatták meg. Gondoljunk csak ar
ra a zenei alkotásra, melvet Dankó Pista Endrődi Sándor "Gyön
ge violának" kezdetű versére komponált. A vers hangulatához
oly sikeresen illesztette hozzá Dankó a kuruckor dalainak leg
megragadóbb motívumait, hogy ez a szerzeménye szinte futótűz
ként terjedt el a hazában és mindenfelé megmozgatta a lelkeket.
Ugyanezt mondhatjuk egy sereg szcrzeménvéről, amelyekben da
loló népünk biztos érzéssel fedezte fel a művészi kézzel elrejtett
szimbohlmokat. Tudjuk, hogy amikor a szabadságharc kedvelt
dalait és a Kossuth-nótákat nem lehetett énekelni, az "Eltörött
a hegedűm" dallamába és szövegébe énekelte bele népünk az el
vesztett nagy ügy bánatát.

Ha Dankó Pista nevét eml ítik, sokan még ma is ábrándos
cigányprímásra, bánatos nótafára gondolnak. Cigányprímásnak
nem volt jó Dankó, hiszen nem volt kiemelkedő hangszerjátékos.
Amikor Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, vagy Szabolcska Miltálv
egy-egy friss költeménye kezébe került, elővette hegedűjét és meg
kísérelte kipengetni azt a dallamot, amelyet a versekhez rögtön
hozzáhallott. A fülbemászó dallamok első előadásainál is nagyobb
sikereket ért el egy-egy kiválóbb cigányprímás, vagy énekkar.
mint maga 'a szerző. Inkább költő és komporrista volt tehát, mint
zenevirtnóz. Nem egy adatunk van arról, hogy sokszor átírta,
kijavította az akkor már országos hírű költők műveit, társszerzői

nek tanácsokat és hasznos ötleteket adott a versszerkezetek, rímek
változatosabbá tételére, néniesebb hangolúsára.

Művci nek jelentősége ma már ti,",7,t{m úll előttünk. Az elsők

között van, akik a magyar lélek mélvóböl fakadó rnűzeneiroda

lom úi útját kijelölték f\S akik a mindcukor i nemzeti megújulá
sunk leghatalmasabb erőf'orrúsára, a népre rámutattak. (m. f.)

KÖZÖSSÉGI MISE. MAGANMISE. Az úgynevezett "közös
ségi misék" ügyében a francia bíborosok és érsekek ülése a kö
vetkező figyelmeztetést adta ki:

"Az utóbbi időben többször 41S tnnasztalhattuk, hogy papok.
~1 kik hizouvos iiRszejiiveteleket turtu uak. könnyen lemondanak ;;a
já t misé] ük bemutatásúról annak ellenében. hogy valumennvion
közösen vesznek rész.t és jánllnuk szcntáldozáshoz azon a szentrni
sén, amelyet e célból egyikük bemutat. Ezzel az a szándékuk,
hogy kőzős gesztust hajtsanak vég-re ús fokozottabban hanzsú
lvozzák a kiiúissóg benső egys(;.góL amint a konszekráló pappal
eg'yűtt ajánlják föl a szent Aldozatot,

Ez az eljárás, melyet általában közösségi misének nevezne'k.
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a bíborosok és érsekek ülése részéről a következő megjegyzésekre
ad okot:

1. Önmagában véve a gyakorlatot nem lehet elítélni, hiszen
a papok nem kötelesek minden nap misézni. Sőt a kárionjog és
a Pontificalis ismer is ilyen szertartást, nagycsütörtökre (Can.
862), továbbá egyházmegyei zsinat esetére, amikor a püspök misé
jén a klérus szentáldozáshoz járul: Pontifex celebrat missam el
praebet clero sacram communionem.

2. Azok a körülmények azonban, amelyek közt az Egyház a
papság e közös áldozását előírja, nyilván jelzik, hogy itt rendkí
vüli esetekről van szó. Ezekből nem lehet olyan gyakorlat érde
kében érvelni, amely súlyos károle veszélye nélkül nem általáno
sítható vagy nem hagyható magánkezdeményezések tetszésére.

Csodálkozást kelthet ugyanis a hívekben, ha látják, hogy a
papok könnyen fölmentik magukat szentmiséjük bemutatása alól,
szemben azzal a ma általános és az Egyház által javallotj. szo
kással, hogy minden _nap misézzenek. Hyesf'orrnán csökkenthetik
a hívekben, sőt talán még egyik-másik papban is, a magánmise
értékének jogos megbecsülését. Ez a következmény pedig anná l
sajnálatosabb lenne, minél inkább mutafkozik, - éppen ellenke
zőleg, - szükségesnek, hogy megerősítsük a hívek hitbeli érzéseit
'a szent Aldozat végtelen értéke iránt, és hogy inkább szaporít
suk. mintsem önkéntesen csőkkentsük a szentrnisék számát.

3. Ez a gyakorlat ezenfölül nemcsak alkalmatlanságokat okoz
hat, hanem egyenesen elítélendő és kárhoztatandó volna akkor,
ha azon a téves eszmén nyugodnék, mely szerint egy mise elmu
lasztása jelentéktelen dolog s az egység kollektív gesztusa többet
ér, mint a magánmisék bemutatása. Az ilyesfajta érvelés téves
módon állítaná a másodlagost a lényeges elé, előnyben részesí
tené az egység külső gesztusát az áldozat valóságával szemben.
Aki esetleg hajlandó volna így gondolkodni, olvassa el a Mediator
Dei enciklika formális tanítását. Ez a közősség! miséknek a fönt
jelzett értelemben való alkalmi gyakorlatára közvetlenül nem
céloz ugyan, de nyilvánvaló, hogyamagánmisének csak emiatt
való elhagyása, hogy a pap közösség-i szentmisén vesz részt, nem
felel meg a benne idézett szövegeknek és nehezen egyeztethető

össze a magánmisék értékéről szóló legfőbb tanítással, Nem !iZR
bad figyelmen kívül hagyni, hogy minden mise, a magánmíse is,
javára van minden éló és holt hívőnek, akiért fölajánlják; a
miséző papnak, aki az erő és világosság hasonlíthatatlan forrásáru
talál benne s akinek legmagasabb hivatása e szent áldozat be
mutatása; az egész Egyháznak, mely az üdvösség kegyelmét me
ríti belőle; s magának Istennek is legtökéletesebb dicsérete ez.
Amikor a pap csupán áldozik; ahelyett hogy szemtmisét mutatna
be, önként megfosztja ezzel az smber-iséget attól a kegyelemtől,

amelyet oly tökéletesen világít meg a pünkősd utáni kilencedik
vasárnap szekrétá.ia: Quoties huius hosiiae commernoratio celeb
raiur, opus nostrae redemotioni» exercetur; azaz valahányszor
ezen áldozatról való megemlékezést ünnepeljük, megváltásunk
rnűve folytatódik. - Hogyan lehetne igaza annak, aki félreismerve
ezeket a súlyos tanbeli megállapításokat, eltérne az Egyház ál
tal javallott gyakorlattól, hogy a saját, egyéni vallási érzékeny
ségének sugalmazásait kövesse'
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4. E megjegyzések megtétele és elvek hangsúlyozása után er
kell ismernünk: lehetnek okok, amelyeknél fogva a papok célsze
rűbbnek tarthatják a közös szentáldozást annál, hogy kűlőn-kü

lön misézzenek; így például akkor, ha nagy számban vannak
együtt és sem az idő, sem a hely nem engedi meg, hogy meg-

, felelő körülmények között mutathassák be szentmiséjüket. Ameny
nyiben más, hasonló magatartásra késztető okok ;jelentkeznek,
ezek felől föltétlenül a megvéspüspöknek kell döntenie, hogy miri
den túlzásnak vagy visszaélésnek útja szegessék. Kívánatos te
hát, hogy a megvéspüspökök az egyházfegyelem nevében min
den ilyetén megnyilatkozást megtil tsunuk, amennyiben arra tő

lük, és kellő időben engedélyt nem kértek:'
Végül az intelem hivatkozik a Meduüo« Dei tanítására a ma

gánmisék értékéről. Az enciklika határozottan túlzónak és az
Egyház valódi tanításával összeegyeztethetetlennek minösíti
"azoknak a véleményét, akik helytelenifik a magánosan és asz
szisztencia nélkül bemutatott miséket, mintha azok a ruisemon
dás ősi módjától eltéruéuek." (*)

A MUZULMÁNOK A VILÁGBAN. Ezzel a címmel jelent meg
M. A. Bennigsen térképe a "Documentation Franc;aise" kiadásá
han. és szeronesés ábrázolási módszoróvel, kritikusai szerint, végre
gyorsan és pontosan áttekinthető képet nyujt a muzulmások hely
zetéről a világban. Az Izlám ma, Benningsen vizsgálatai alapján,
inkább hat szigetvilágnak, miut tömören összefüggő tömbnek;
Eurázta déli partján s Afrika északi felén húzódik az a sávja,
amely a világon élő 330-400 milliós muzulmán tömegnek mintegy,
a harmadát, 120 millió embert foglal magában s öt nagyobb szi
getre tagolható Maghreb 16, a Nilus-völgy 1,5, Sind és Pendjab
20, Bengália 33 és .Iáva 40 millió muzulmúnjúvu.l. Már e puszta
adatokból is gyanítható, hogy az Izlám súlypontja fokozatosan
D messzi keletre tolódik, ahol a 40 millió jávai tömör tömbje kő
i-ül 70 millió muzulrnán él, s ahol Indus és Gangesz körül, Pakisz
tánban számuk a 60 millió körül jár, szemben a mohamedán
mult hajdani hősi tájaival, Iránnal, ahol ma 13-18, Egyiptommal,
ahol 18, és 'I'örökországgal. ahol 21 millió lelket tartanak nyilván.

Európa felé a mohamedanizmns vitalitása megtört, a török ha
talom kivonulásával elvesztette utolsó bázisait is; összesen három
és félmillió híve van itt, többsézük J'ugoszláviában: eg'yetl~n, or
szág van, ahol számuk némileg növekszik. de többnyire idény
jellegűen és akkor is elenyészően: Franciaországban, egyes ipar
vidékek (Páris, Metz, Saint-Etienne, Lyon) bevándorolt északaf
rikai munkásaival,

Ázsiában ezzel szemben 260-320 millió muzulrnán él. A két
szám közötti föltűnően nagy eltérés az adatok bizonytalanságából
adódik: a Kínára vonatkozók 10-50 millió közt ingadoznak, az in
donéziaiak 65-71, az irániak 13-18, az indus félszigetiek 90-100'
millió közt, A nagy keleti vallások elég jól állták a hódító Izlám
ostromát: a budhisták kőzt sikerült némi teret nyernie; annál ki
sebb ellentállást mutatott ru maláji animizmus, s ezzel magya
rázható a muzulrnánok feltűnően nagy száma Indonéziában.

Ami Afrikát illeti, itt az 50 millió muzulmán az összlakosság
nak jó negyedét teszi. Az Izlám igen ügyesen be tudott hatolni
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.a feketék társadalmába, anélkül, hogy annak struktúráját meg
bolygatta volna. s hamarosan elérte az egyenlítő vidékének erdő
övezetét, amely azonban további terjedésének inkább látszólagos,
rnint valódi akadálya. Híveinek száma Nigériában máris a 10
millió körül jár, s ez a tömeg könnyen válhatik a közeli jövőben

az Izlám olyan kisugárzási középpontjává, amilyen ennekidején
Egyiptom volt.

Minőségileg tekintve a muzulmánok nagy többsége ortodox,
azaz szunnita; a szektasok száma elenyésző. A prófétai tradíciót
követő s az első négy kalifa törvényességót és hi.telesség ét valló
szunniták az összes Izlám-hívők 91 százalékát teszik; a siiták, akik
Mohamed sógorának hívei s kalifának vagy imámnakcsak a
próféta valamely leszármazottj át ismerik el (s eszerint tagolód
uak) , nyolc és háromnegyed százalékot adnak, a mohamedanizmus
puritánjai, a karediiták mindössze negyedet. A siizmusnak job
bára Keleten van talaja, Af'g'anisztánban, Delhi és Bombay kör
nyékén; politikai túlsúlyban Iránon kívül a mohamedún világ
egyetlen pontján vannak, az arábiai Yemenben; s megfigvelhető
üövekvő hatásuk Irakra.

Azt, hogy az Izlámon belül a vallási élet milven fokú, meny
nyire élénk és buzgó, ezekből az adatokhól természetesen nem le
het megtudni ; olyan vizsgálatokat, aminöket a kereszténységre
vonatkozólaz Le Rrns kezdeményezett, II mohamedanizmust ille
tőleg egyelőre még nem végeztek. Pedig, a helyzetkép tisztázása

- Mán, ez volna a legérdekesebb kérdés, mcrf noha talán egyetlen
vallás sem kapcsolódott össze oly ';ZOrOS<l11 politikai és hatalmi
törekvésekkel, mint az Izlám, vallási buzgóság és politikai lendü
let ma már a mohamedanizmusban sem szüksógszcrűcn egy és
ugyanaz, (g.)

NYELV ÉS ÉLET. Miféle szándék hozta IMre Lőr inczc Lajos
ily című könyvét'l "Törekvés a jobb és szebb maevarsám-a" - ol
vassuk Kodály Zoltán előszavában. A mű előadások és cikkek
gyüjteménye; valamennyi a nyolvművr-Iós kérdéseivel foglalko
zik, mégpedig valóban a címnek mogl'eI0!öml, vav.yis {>1pt;;;zerÍÍ
en. Modora is igen szerenosésen gyakorlati. az elvi kérdések fej
teget~séhen is világos és egyszerű, rni ndcnki számúra érthető, s
ez már csak azért is fontos, lllert a nvelvművelés egyáltalán nem
nyelvészek - vagy nvelvészek ' és í rók - belügye, hanem a kö
zönHég legszélesebb rétegeit érdeklő közügy. Nagyon jó, ha a sza
mos "amatőr" nyelvművclő megfelelt) útmutatást, helyes tájékez
tatást, megbízható vezérk öuvvct kap II kezúhe ; fl itt az "amatőr"

szúnak semmiféle rosszalló vagy kicsinylö értelme nincs, h iszen
voltaképpen mindenkinek, aki magyarul ír, beszél és olvas, nyelv
művelőnek kell lennie, akár "szakember", akár nem. Csak az a
fontos, hogy ne a saját tetszését vagy nemtetszését tekintse tör
vénvuek , az "így érzem" - Lőrineze Lajos is í igyelmeztet erre
- nem döntő érv!

Mire ügyel elsősorban az ilyen· jószándékú "amatőr" nyelv
művelő l 'I'öbbnvire a nyelv tisztasáeúrn., üldözi az idegen sza
vakat Ebben olykor igaza vau, olykor nincs. Igaza van, merf
amire van jó magyar Sl;Ó, azt kár idegonnel jelölni; s nem kell
gyaHakodni - vagy éppen í'innváskcdni -- akkor sem, ha egyes
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esetekben az idegen helyett használt magyar szó eleinte azokat
lanul hangzik is. Érdekes példa erre az utóbbi évtizedekből a ma
gyar sportnyelv meg újítása: a kezdetben furcsa magyar szavak
(part, szöglet például) közkeletűekké lettek, viszont ahol a közön
ség jobbnak, kifejezőbbnek érezte az idegen szót, nem cserélte a.
kevésbbé kifejező magyarra (például a "gól" esetében, aminek
egyetlen "magyarítása" sem bizonyult életképesnek).

Néha azonban indokolatlan az idegen szavak ádáz üldözése,
Idegen szó s a helyébe szánt magyar közt olykor olyan árnyalati
vagy hangulati kűlönbség van, amit kár eltörölni, annál is in
kább, mert ezzel ártunk a fogalmazás világosságának és a kifeje
zés gazdagságát, színessegét is esökkentjük. A mindeuáron való
purizmusnál sokszor bölcsebb dolog ráhagyni a dolgot az időre
él; a természetes nyelvi életre: az idegen szóból szúmos esetben
lassacskán "jövevény" lesz, polgárjogot nyer és szókincsünket
gyarapítja. Mindenesetre még mindig jobb egy "rendes" idegen
szó, mint egy idegen mintára gyártott, idegen észjárást - irtó
zatos csonkításokkal. csikorg ásokka.l, í'icamodásokkal - kifejező

nyomorék magyar. (Aminek sajuos szóp számmal találni példáit
a különböző "szaknyelvekben").

Merf a nyelvet, ne feledjük el, nem az idegen szavak átvétele
rontja, hanem az idegen nyelvi str uktúr-ákó. A nyelv szelleme
attól még bízvást sértetleu marad, ha valaki látomás helyett tör
ténetesen víziót mond; az uzonban már jelentős romlására szolgál,
ha idegen nyel v i szerkozctekcj II túuzunk, idegen ~;zúlúsCJkat, kife
jezéseket majmolunk. S néha éppen az Indokolatlanul túlhajtott
purizmus a bűnös a romlásban. Annak a tévhitnek a következté
hen például, hogy az "egy" határozatlan névelő "germanizmus""
(ami természetesen a legkevésbbé sem felel meg a valóságnak),
és hogya "valami" - ki tudja, niiórtt - nem "magyaros", a harmin
cas-negyvenes években divatha jött, (s Hem lehetetlen, hogy Máru.i
Sándor hozta divatba), a "valami", az "egy", az "egy bizonyos"
helyett a suta "egyfajta", ami nem más, mint a f'rancia "une
sorte de" szolgai f'ord ításu. (Egyike a ritka esetoknek. amikor
"g'aIlieizmus" furakszik uyolvüukbe).

Sajnos a uyelvműveló mozsralom széleskörü és okos törekvé
seivel szemben a mindenuupi élet bőven szolg ál a nyel vrontásnak
- S ami súlyosabb, a nyelverzék rontásúnak - példáival. Miért
figyelmeztet például m ikrofuuján út az utca rendjén őrködő rend
őr arra, hogy "betartsuk" a közlekcdúsi szabályokat, m ikor a ma
gyar a szabályt nem be (oiuhul ton). hanem megtart.ia, még akkor
is, ha közlekcdési 7 Miért olvassuk példúul egy plakáton ezt fl

fölszólítást: "Olvassuk (is fizm;sük elö 11 szovjet folyóiratokat",
ru ikor a magym' a folyóiratot ol vussu ugyan, de előfizetni már
folyitlratra fizet elő ? Vajjo u a lG):r.érL miúrt tari nnitoa hétköz
un p ~ miért tart ziÍrva V;lbÚI'lWll, a.m i kor é1l\lOll elég vol na, ha egy
szerűen ennyit k őzülue vúsúrlóivnl: ez az üzlet h6tk(;,:nap ottől

eddig 1'un ny it.va, vasárnup pedig u i n..s nyitva, vugy ha jobball
tetszik, hát csukva van. (,:'.101'1 a ,.va.])" é~" a határozói igenév
használata sem miudijr ltIal.':ya1'!n!:m, elletltétbcn 11 nem tudni
honnan eredt ('s sajnos cgyn~ liiab;c'I':ilJb k őzh it tcl l . Idézzük a
hivatalos vusry fdhivataipsll:.eiv Illl'esaságait, a ..k iik tat't-ot (.
túrsai ti Vagy e~t a (·sod:d;o;:;:. ,at a v i ll:ullof'okbúl: ,J~iő úl lat,



'kutya, baromfi és énekes madarakon kívül nem szállítható", mikor
is a tilalom megfogalmazója tilalmas mórlon két ragot is elsik
kasztott, mert nyilvánvaló, hogy ha énekes madarakon kívül nem
szállftható, csak kutva meg baromfi, akkor a kutyát és a barom
fit is éppen úgy megIlletné az "n" rag (kutván, baromfin), mint
az énekes madarat. Nem volna jó ezeket a mindenkinek szeme
elé kerülő, ezerszer és ezerszer olvasott szövegeket, mielőtt a pla
kátokra kerülnek, a magyar nyelvérzék védelmében nyelvhelves
ségi szempontból is rnegvizsgálni ~

"Egy szép magyar nyelven megírt vers, novella, regény föl
érhet hatásában tíz nyelvrnűvelő cikkel" - írja Lőrineze Lajos
és tökéletesen egyetéI\'tünk megállapításával, legföljebb a tízet
keveselljük. J ó magyar irók olvasásánál semmi nem fejleszti job
han a nvelvérzéket, De van itt egy másik kérdés is: a nyelv
szépségéé, sz ínességéé, gazrlagság-áé, A nyelvnek folytonos táplá
lékra van szüksége. Táplálkozik a tájrryelvekből, újabban mégin
kúbb EZ argut-ból ; s egyre és egyre kevésbbé a régi magyarság
ból. Már 11 Kazinczy nvelvújitása elszíntelenítette kissé - noha
hnjlékonyabbú, bizonyos értelernben muzikál isabbá is tette - nyel
v ünket, Nem észlelheti; valamiféle sz inteloucdés a lezújabb nyelv
fejiődésben is? ngy véljük, nem ártana kissé bővebben mer íteni a
l'(>gi magyar próza kinestárá.ból. Nemcsak szavakat, nem első

sorban szavakat; hanem ízt, stílust, l~jtést, szellemet. (-)

A KELETI KATOLIKUSOK ÚJ HAZi\SSAG.JOGA. Búr
-mennviro is elenyésző számot tesznek ki a keleti szertartású ka
tolikusok az egyetemes egyház többszáz mill iós lélekszámában. a
kőzős atya éppen olyan szcretcttel tekint rúiuk is, mint mind
annviunkra. Eurtek egyi), beszédes jele az, ho;.!:y még századunk
elején, m ikor megindult, illetve folytatódott II nyugati kateli
kn sok egyházjogi törvéuvkönvvének összcúll ítása, azonnal felve
tődött a gondolat, hogy a keleti szertartású katolikusoknak is kii
lőn, csak őket kötelező törvénvkönvvet kell urln i. Boldogemlékii
Gasparr-i bíboros még a harmincas évekbon 11 folyó munkákról
előadást is tartott és bemutatta II keleti kórlex készítésének mű

helytitkait. A mi bíbcrosprímáaunk, Screrl i .Jusztíniűn is rész [
vett ezekben a munkálatokban. A teljes törvónykönvv mindezideig
még nem jelent meg. 194!) múrci us 12-én azonbau az Acta Aposlo
licae Sedis-ben megjelent XII. Pius Ilúpa.,Cre!n'ac allatae" kez
deí.ű motu propriója, mcly 131 kán onhu n szahálvozzu a keletiek
új házasság-iog-át. Eddig ugyanis a keleti katol ikusoknál a legna
gyobb változatosság volt ezen fi téren. Voltak ugyan helyek, ruint
hazánkban, ahol a Szcntszók az új egyházi türvúnykőuyvre köte
lezte a keJeti"eket is, míg több helyen még- HZ 1918 előtti házassás-i
jVg'sza1Júlyok (Ne temere ill. Tametei kezdetű dekrétumok) voltak
érvényben.

A 131 új kánon nagyjából megegyezik egyhúzi törvénykönv
"ünk házasságra vonatkozó kánonu iva.l. 'I'alú.n általúnosan azt
mondhatnánk, töhb helyen értelmesebb és szabatosabb kifejezést
husználtuk ; több engedményt adnak a helyi, úgynever-ett parti
kuláris jog kedvezményeinek; megtar-tották a szokásos keleti elne
vezéseket is, például az egyházmegyét eparchiá-nak, az egyház
megye ord'ináriusát h.ierorctui-txee; vikúr-iusát pedig liynccllos-nak
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nevezik. Az egyetemes katolikus házasságjogtól néhány esetben
mégis eltérés tapasztalható. Igy míg nálunk a harmadfokú oldal
ági vérrokonság és a másodfokú sógorság képez utolsó fokú há
zassági akadályt, addig a keleti szertartású katolikusokat ez a
hatodik, illetve a negyedik fokig kötelezi. Igen nagy dispenzáeiós
hatalmat ad az új keleti házasságjog a keleti szertartású püspö
köknek és pátriárkáknak, ami uo nyugati Iőpnpokat csak az úg~'

nevezett kvinkvennális felhatalmazás által illeti meg. Megtudjuk
.az új kánonokból, hogy ha sürgős esetekben a plébánosnak vagy
a káplánnak kell fölmentési hatalmat gyakorolnia, nem köteles a
püspökhöz fordulni még akkor sem, ha telefonon vagy távírón
ezt meg tudná tenni. Miután a keleti katolikusoknál az egyházi
rendben lévők kőzül többen nősűlhetnek, természetesen változik
és más a tiltó akadály a tisztasági fogadalmakkal kapcsolatban
is. Azt azonban kifejezetten említi a moiú proprio, hogy nagyobb
egyházi renden lévők, sőt az alszerpapok scm köthetnek már ér
vényes házasságot.

Törvénykönyvünktől a legnagyobb eltérés az úgynevezett
diaeneia és trigeneia házassági akadálya, ruclvekct egyszerűen

többszörös sógorsági akadálynak nevezhetnénk. Úgy látszik, ez
keleten nagyobb fontosságú. m int a nyugati államokban és ezért
látta jónak ezt a pápa kifejezetten is házassági akadálynak
ininősíteni most már minden keleti szartartású katolikus számára.
Mig az Codex az 1092. kánonban részletesen ismerteti azokat a fel
tételeket, amelyek érvényteleuífik a házasságot, mert a házasság
lényege ellen szólnak, addig a Crebrae allatae 83. kánonja egy
szerűen csak azt mondja ki: Feltétellel nem lehet házasságot köt
ni. Igen bonyolult - de az egyes szertartúsok érzékenységét fi
gyelemre rnéltató az a kánon, mely pontosan megszabia, rnelyik
rítusu főpásztor, illetve plébános jogosult a háznsságkötós tényé
nél jelen lenni, azaz esketni. Míg nálunk áltul ános szokás, hogy
ét menvasszonv plébánosa illetékes a házasságkötésre, a keletiek
SS. kánonja kifejezetten a vőlegény plébánosának adja ezt a jogot.
Az ágytól-asztaltól való különülés esetét arra az esetre is szabá
lvozza az új rendelkezés, ha az egyik házuntársat a másik rossz
szúndékkal elhagyja (120. kan.) , A házassú.rok úgynevezett gyöke
res orvosiása a nyugati egyházban a púpa jogu. Ez a keleti egy
házakra most a pátriárkúk joga lett, ha a házasság' érvényességé
nek csupán az állt útjában, hogy nom köUitt6k cg-yhár,ilag- érvé
nyes alakban, vag-y olyan akadály vall a Jelek között, me ly alól
fl pátriárka is feloldhat.

'I'ermészetescn elmaradnak a rómaikódo:{ Iiturgiai előírásai,
melvek a tiltott időkről, és a nászmisékrő l szólnak, mert ez az
egyes keleti szertarf.ású egyházakban mús ós más. Sőt a nászmise
egyetlen keleti szerturtású egyházban sincs szokásban.

Ez akiizel múaf'élszáz új rendelkezés, me ly most már évek
óta köti keleti szer tnrtású katolikus tostvéreiuket, bizonyos elő

futára a teljes egyházjog i törvénvkönvvnck, mely annyi helyi
és szétágazó rendelkezés után véglegesen egységesíteni fogja a
keleti szertartású katolikusok jogi életét. (lcormos)

A V ALLASGYAKORLAS BELGIUMBAN. 1951 május 21-én
alakult meg s nyomban meg is kezdte munlf(íját a belga vallás-
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szociológiai kutatók csoportja Jacques Leclerq kanonok, louvaini
egyetemi tanár elnökletével. A csoport, az ország nyelvi megosz
lásának megfelelően francia és flamand szakosztályával, legels6
föladatai egyikéül tűzte ki a belga vallásgyakorlat térképének
megrajzolását. Azonnal meg is kezdték az anyaggyüjtést, aminek
eredménuéi, a belga vasárnapi vallásgyakorlat térképét mosianá
ban tette közzé a belga katolikusok nemzetközi tekintélyű folyó
irata, a "Lumen Vitae". A térkép három kategóriába sorolja a
belga vidéket, aszerint, hogy a vasárnapi vallásgyakorlók (azaz
rendszeresen. templomba járók) a megkeresztelt lakosság többsé
gét (60 százalék fölött), kisebbséoét uo száealék alatt) vagy átla
gosan felét (40 és 60 százalék kö,~ött) alkotják-e. Az így nyert
kép első tanúsága: a francia nyelvü területeken (és részben
Brüsszelben) lanyhább a vallásgyakorlás, m'int a flamand tájakon.
Legkisebb a vallásgyakorlók száma Heinaut (21.7 %), Brabant
(33.9 %) és Liege (38.6 %) tartományban; az első tisztára [rumcia;
az utóbbi kettő részben francia, részben flamand nyelvű. A leg
elevenebbnek látszik a vallási élet a flamand nyelvű Limbauru
tartományban (68 %) és a francia nyelvű Luxemburgban (64.3 %),
az utóbbi azonban a leoriikábban. lakott belga cuiék; A második
tanulság, (s ez teljesen megegyezik az egyebütt nyert tapaszta
latokkal): a vallásgyakorlás a nagy ipari vidékeken (Hainaut
ban, olyan ipari városokkal, mint Charlerot vagy Mons, meg
Liege-ben és környékén), meg anagyvárosokban (Brüsszel, An
vers, Gand) a leglanyhább, rnig ott, ahol a népsűrűség aránylag
kisebb s az életformák kevésbbé változtak meg, élénkebb. Ha az
összlakosságot tekintjük: a kis híjján három millió vallon népes
ség 34.6 százaléka jár rendszeresen. va8árnap szentmisére, a vala
mivel több' mint négy és negyed m'illió flamand lakossúqnak: pe
dig 40.7 százaléka gyakorolja vallását. Ha a meukereszieliek: szá
mát vesszük alapul, a két területet 'illetőleg az arányszám 51.2,
'illetve 60.2 százalék. (t)

KÉT ÉVFORDULÓ. Két nevezetes évfurdulót ünnepelt a ta
valyi év folyamán az irodalom, mindkettőt meglehetősen szeré
nyen és csöndesen, szinte szég-yenlősen: az. egyik Bourget születé
sének századik, a másik Zola halálának ötvenedik évfordulója
volt. A maga korában nagy név mind a kettő; jubileumuk pedig
mintha csak azf példázta volna, rnily mulandó a dicsőség, és sok
szor mennyire nem az egy-egy művósz, akinek a kora látja.

Bouraet 1852 szeptember 2-án született s tizennyolc esztendővel

ezelőtt halt meg; a naturalizmus virágkoráhan lépett föl, végig
élte - s nem kis mártékben elő is késaltette - a szellem század
forduló körüli nagy változását, s utolsó regényében (U'ne labo
rantine) azt a log-újabb nőt.ipust, azt a mai dolgozó nőt próbálta
megragadni, aki egyesíti életében a tudományt, a munkát és az
asszonyi hivatást. Mély elemző .kópessl;ge már első műveiben I'i
g yolmet keltett; Bourget azonban nem sikerre törekedett, hanem
igazságra, s ennek szenvedélyes keresése távolította el miud j'Jb
ban és jobbau- a na.turalizruustó l és a poz it.ivizmuxtól. Nem m inthu
bármikor is szakított volna a valúság tiszteletével, a tupnsztalut
hoz való ragaszh,odással és azzal a túrgyilagos mogfigvelósscl,
amely az "JDssais de psychologie contemporuino" tanulmányait



jellemezte,. Módszeréhen mindvógig pozitivista maradt, de vízsgú
lódásaiban nem elégedett meg a fölszíni jelenségek rögxítésével.;
látta maga előtt a fölbomló társadalmat s kutatni kezdte e bom
lás erkölcsi okait. Ma elsősorban ebben látjuk "A tanítvány"
(1889) jelentőségét: "Újra helyükre állítja a lelki mozzanatokat"
- ahogyan André Chaumieux mondja a Revue des deux Mondes
Bourget-emlékssámában. Egyik mestere, Taine nyomban megérez
te benne ezt az ujdonságot, ezt a másságot, ezt a pozitivizmushoz
és naturalizmushoz képest jelentős többletet: "Az én nemzedé
kemnek lejárt a napja" - írta neki.

Valóban, Bourget új utat nyitott és elődöket a tizenkilencedik
századon túl keresett: a tizenhetedikben és tizennyoleadikban.;
azoknak a klasszikus íróknak a pszichológiájából tanult, akik az
emberi természetet úgy fogták föl, mint szenvedélyek és vágyak
küzdőterét, mint egy akaratunk, vágyaink, hajlamaink és erköl
csi eszméink közt folyó folytonos harc szinpadát, Igy jutott el
sajátos regénvforrnájáig, a klasszikus francia regénye modern
változatáig, melynek kőzéppoutjában a lelkiismeret és értelmi fe
lelősség problémája áll, s melybeu a cselekmény végső lényege
núndig az ember erkölcsi személyiségének kialakítása.

S itt azután nem ismert megalkuvást. Meggyőződése volt, 
s ez éppen a pozitivizmus tárgyilagos módszereinek a társadalmi
jelenségek kutatására alkalmazásával alakult ki bcnne, - hogy
kora társadalmának és egyéneinek számára az egészség egyetlen
föltétele s a gyógyulás egyetlen lehetősége a kereszténység; és
meggyőződése volt, hogy írás és élet nem· válhatik külön, nem
lehet ellentétben egymással: fedniük kell egymást. Henri Bordeaux,
aki féligmeddig a tanítványa és negyven esztendőn át meghitt
barátja volt, egy beszélgetésük emlékét idézi föl a regónyiró
Bourget-t méltatva. Hárman voltak együtt, Bourget, Bordeaux és
az orosz irodalom francia történetírója, a maga korában elismert
esztétikus De Vogüé; Chateaubriandról foln a szó és Bourget
megrótta "A kereszténység szelleme" szerzőjét, amiért ezt a mű
vét, a kereszténység apológiájat barátnője, Pauline de Beauniont
házában írta, s miközben a házasság szentsógét magasztalta, maga
házas ember létére a szép, szomorú, tüdőbeteg- Pauline, a "Fecbke"
szerelmét élvezte. "Il faut 'vi1Jre comme on pense, car tót ou tard
on finit par penser comme on a vécu" - mondta,

S ő valóban példát szolgáltatott a saját maximájára. Lehet,
hogy regényei elavultak, fl ma már idegenszerűek számunkra, akár
a koruk s annak úgyszólván minden megnyilvánulása; és lehet,
hogy igaza van .Iammes-nak, amikor 1936-ban Bourget-ról való
jegyzeteiben gúnyolódik D sok multszázadi cseesebecsén, a kosztű

mök, fogatok aprólékos lerrásán, a "hósz.íuÜ bokákon, amelyek
fehér villanással tűnnek el a suhogó paplDu alatt", s egyáltalán
azon a félig nagypolgári, félig arisztokrata világon, amelyben
"mintha a féIfiaknak semmi egyéb dolguk nem volna, mint a nők
elcsábítása". Az is lehet, hogy bournct-i műnek ma már több a
történeti, mint az élő értéke. De Bourget magatartása ma is
mintaképe lehet minden keresztény írónak; és minden keresztény
-- és minden igazi - írónak meg kell fogadnia tanácsát: "Úgy
kell élnünk, ahogyan gondolkodunk; mert végül előbb-utóbb úgy
fogunk gondolkodni, ahogyan élünk".
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ZOLA még ma is elég népszerű, világszerte megvannak áz
olvasói. De milyen merev, milven egyoldalú képe él a köztudat
ban! Az irodalmi naturalizmus rneg'teremtője, elrnéletíró]a, mes
tere, (de a gyakorlat szerenesere jobb az, elméletnél, melynek ta
nulmányai vajmi gyarlók l) ; s bizony az irodalmi naturalizmus
is alaposan megrendült egy sereg vele egykorú bálvánnyal együtt.
Hogy Zola mégis fönnmaradt valamennyire, a magaszülte elmélet
halála után is1 Igen, merf maga sem volt igazában és rnindenes
tűl naturalista. A kései, kiábrándult romantikának, a romantikus
dezilluzionizmusnak aligha van jellemzőbb dokumentuma az ő le
velezésénél; s ez a romantikus később is miuduntalan kikitör be
lőle. Bár Zola minderu megtett, hogy ezt a "másik Zolát" elte
messe magában, egyrészt féltudoműuvos elméletei alá, melyek
szárazságukkal és végeredménybeu irodalomellenességükkel al'Ió
le profán aszkézis szerepét töltötték be nála, másrészt az alá a vas
kos polgári szellemiség alá, aruelyuek nem igen van Zolún.á.l
jellegzetesebb író-képviselője. "Nulla. dies sine Linea." - ez volt
az elve s meg is valósította: naponta három lapot írt, sosem
többet, sosem kevesebbet, egyforma ütemben és egyforma betűk

kel, törlés, javítás nélkül, egy gép iszonyatos szabályosságával
és rendszeresség'ével, reggel kilenctől déli egyig. Igy készült az
átöröklésr illusztrálni akaró (s egyes részeiben e kínos "Í€llden
eia" ellenére is jó) Rougon-Macpuart-ciklus: egy-egy kötetére át
lag e,gy évi munka jut. S ne képzeljük, hogy oly aprólékos anyag
gyüjtéesel, olyan pontos dokumentációval dolgozott, mint Flaubert
például; egyáltalán nem; értesülései gyakran igen f'ölsz.ínesek,
tájékozódása olykor meglepően kurta: a "La 'l'erre"-é például
mindössze öt napot vett igénybe. A többit, azután kipótolta a kép
zelet; s ez: a naturalista éppen abban jó, amiben nem naturalista.
Azt se higgyük, hogy kora, a Harmadik Köztársaság mindenestül
magára ismert volna benne. "Az. cmberirtó"-ra Gambetta azt
mondta: beteg, mocskos mű, és írója "a nép rúgalmazója, nyil
vános erkölcsromboló". Még jellemzőbb a Gi.toyen eímű muukás
lap véleménye: "Zolának se filozófiája, se erkölcse, se erkölcsi ta
nulsága, s kérdés, nem káros, sőt nem egyenesen reakciós tett-c
az Assomoir", Engels szerint holmi morbíd romantika kedvéért
elhagyta a valódi realizmust; 'I'olsztui szer-int "reakciós, puszta
rutin vezeti s az emberiséget vissza akarja tartani azon az, úton,
amelyen halad"; Barbusse azt mondia róla: ha egyáltalán bonta
kozik ki műveiből rnorál, az nem egyéb, mint valaminő zavaros
(,s ingatag polgári erkölcs; Arthur Hane pedig azt: "Polgári meg
vetést tanúsít a nép iránt". Érdemes idéznünk Claudel szavait is,
bár nem egyenest Zolára vonatkoznak, hanem általában irányára,
a századvége egész naturalizmusára. A Jammes föllépése körüli
szellemi helyzetet rajzolva - t Accompcunicmeni« cimű könyvé
nek szép .Ianunes-tanuhnáiryában) - jegyzi meg e naturalizmus
ról: "Igy felstik Ie, ilyennek látják megalúzotj felebarútaikat azok,
akiké a kényelem, a vagyon és a siker". S végül miért ne hoz
zuk elő Louis Barjon elgondolkoztató megjegyzését is: "EIWkélt
ségében, hogy leleplezi a szegények és nyomorultak helyzetenek
szörnyűségát, nem olyan borzalmasan kétértehnű feketeséggel úbrá
.zolta-e őket, hogy az végülis ellenük fordul l" Valóban, m intha
egy polgári otthon elfüggönyözött ablaka - (tudományos elmé-
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letekkel elfüggönyözött ablaka) - mögül nézné az életét és az
embereket: nagyítón át nézi őket és torzít is a leneséje. Érthető,
ha ilyen kör-iilmények között a nép elemi nagy érdekeit sem tudta
megítélni: ha a Figaro hasábjain az általános választójog elleu
küzdött, s ha regényeiben olykor, (a Pénzben például) a kapita
lizmus szélsőséges formáit magasztalja" mint az Élet és Erő meg
nyilatkozásait.

Az a melegség, szeretet, együttérzés, ami egy Charles Louis
Philippe-et jellemez teljességgel hiányzott belőle. De materializ
musa sem nyugodott szil árd alapokon ; elméleteit inkább azért
választotta, hogy legyen m iro fölfíízni a regénycit. Ime ogy jegy
zete: "Mindenekelőtt f ilozol'ial irányt választani, nem hogy ki
fejtsem, hanem hogy Iolvamutossáaot adjon művernnek, Legjobb
lesz talán a materializmus, azaz a hit olyan erőkben, amelyekről

sosem kell majd előadnom a véleményemet". S a híres átőröklési

elmélet oly kevéssé ivódott bele a Rougon-Macquart-ok költői
sorsába, hogy időnkint, f igyelmeztetöűl, föl kellett írnia a lap
szélárea "Ne pas oublier l'Iteréd.ité!"

De a regényírás robotjat űző polgár lelke mélyén ott szuuy
nvadt a lázas romantikus: a tudományos mez alatt, amit magára
öltött, ott izzott valaminő rejtelmes pokol, amelyből legjobb lap
jain teremtett. S ilyenkor nem a tapaszalható valóságot ábrázolta,
hanem nagy, túlméretezett képekben a maga benső világának
szőrnyalakjait vetítette ki; abban a tévhitben élve, hogy laborató
riumi munkát végez. s a regényt a természettudományok egzaktsá
gának színvonalára emeli, voltaképpen rrutoszj teremteti. Ezért
aztán naturalista önhittség sivatagjában nem egyszer oázisra
bukkanunk: nagy, szuggeosz.tív v íziókra, valódi, erős költészetre; s
megérzünk valamit abból a gyötrődő, szorong ásokkal küzdő Zolá
ból, aki tele van beteges félelmekkel, haláltse.itésekkel, s aki
ilyesmiket jegyez föl: "Vallnak éjszakák, amikor hirtelen kingrem
ágyamból H egy percig ott d idergek ágyam végében, az elmond
hatatlan döbbenet állapotában".,.

Lényegében szcrencsétlen, bensőleg zavaros, űzött ember volt,
aki nem merte és nem akarta vállalni magát s nem mert, nem
akart szembenézni magával. Előbb a tudomány illúziójában ke
resett mcnokvést, később egy meglehetősen zavaros misz.ticizmus és
prófétizmus kődei között. Egyensúlyt sem itt, sem ott nem talált.
Ezért érezni végülis életművében valami felemásságot, harmónia
hiányt, és hiányát - a szó tolsztoji, dosztojevszkiji, baudelaire-i
vagy rimbuudi értelmében - az őszinteségnek is. (r. gy.)

SZENTMISE A PALYAUDVARON. Ll miincheni főpályaud
varon minden »asá»: és ünnepnapon hét seenimisét mondanak.
1952-ben hatvanotezer hívő 'vett részt rajtuk 8 négy és félezren
járultak szentáldozáshoz. Eleinte magában az indóesarnokban tar
tották a mieéket, s a turista melleti, aki mozdulailanul állt lA he
lyén és figyelte a szent cselekményt, olt tolonoott a közömbös
kiránduló, amint a vonatja felé furakodott. Később a pályaud.var
épületében mozii nyitottak s a miséket ennek termében mutai
ták be. Az átépítési munkálatai során, azonban ezt a helyiséget
is lebontotttik s a szentmisének ismét vissza kellett térnie a töm
keleabe. Ha az építkezések beieiezádnek, a szent cselekmény eg:IJ
nagyelőadóteremben fog otthont találni.
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Az első mise négy óra !túsz perckor kezdődik, s utána negy
ven percenkint még négy követke,zik, mindemlik r(1)id ezenibe
széddel; este fél nyolckor és negyed kilenckor mondiák a további
kettőt.

"Vegyes érzelem támad abban, aki vasarnap kora reggel a
müncheni pályaudvar csarnokába lép - olvassuk: egy beszámoló
ban a "La Croix" hasábjain. - Lát-oa a közönyösen hullámzó tö
meget, amely szinte súrolja az oltárt, ahol a legszentebb cselek
mény végbemegy. az ember azt kérdezi maaábon: vaJjon meu
tűri-e az istenimádás kultusza az ilJJenfnjta. lcalacsonY'Ítást? Más
felől pedig, amint szemünk előtt állnak e férfiak és nők, siléceik
kel, tömött háUzsáMaikkal. esetleg mandolinnal a. 1!állukon, amint
szorosan körülveszik az oltárt, eszünkbc.jllt (IZ élők1'ől való Meo
emlékezés szava: circumstanies, azaz akik itt körül állnnk, eszünk
bejut a teológusok axiónuija, hogya ezentséuek: az emberért
vannak, s az lte missa est-re gondolunk, arra, ho.gy men.ieiek.
1!ége a misének: i.gen, itt a hívőknek csupán elmetlen lépést kell
tenniük, s máris benne mozoanol: abban a tömegben, amely felé
a pap szava küldi őket. Merész kezdeményezés ez a pályaudl'ari
mise, éppen ellentéte a hajdani katckombabelinek; de mindenkép
pen Krisztus szellemében vaM, aki leszúll; közénk, ebbe rt mi vi
lágunkba, s egyformán halt meg mindannuiunkéri", (T. c.)

ORATóRIUM FLüEI SZENT MIKLóSRÚL. Diebold Schi11ing,
11. luzerni krónikás írja: "Azon időben - (1481-ben vrurvunk) 
Stansban egy kegyes és kiváló pap volt a plcbúuos, egy bizonvos
Heini am Grund nevezetű, luzerni születpsü és felette kedves a
ranfti szent embernek. Miklós testvérnek. Ez II Heini ú)' Fontolóra
vette, mi történt és hogy rrrindebhől csak egy dolog szúrmazha
tik: 'a háború. Éjnek idején fölkelt tehát és sietve fölkereste Mi klós
tpstvért. Előadta neki a helyzetet: elmondta. hogyan jutottak a
tárgyalások odáig, h0101 végülis az egyetért.éR rninden reménye
szőtí'oszlott, és hogy délután már mindenki eltökélte, hog-y haza
meg-y és fegyverrel szerez érvónvt álláspontjának, miutáu nem
maradt más merroldás, m int a háború.

Másnap, amikor egynóhállyan már az utcán álltak, készen II
távozásra, egyszerre megérkezett Miklós teatvértől Heirri úr, csu
pa verejték volt a siet"égWl. kdrbeiár] 11 kocsmákban s könnves
szemmel kérte a követeket: Isten és Miklós testvér nevéhen gyíil
:ienek össze még egyszer s hallgnssák meg véleményét és tanácsait.
Igy is történt. Az üzen etet azonban. amelyet hozott, ném adták
tudtul mindenkínek, mer- Miklós testvér megtiltotta, hogy a kö
veteken kívül mással is közöl;jék.

Es Isten megadta nekünk ar.t az örömet. hov,y a helvzct, melv
reggel kilátástalan volt, lnssacskán mec.invult az üzenet hatására;
N!,'Y órán belűl mindent elrendeztek Ófi megkötöttek. }ljs meghagyták
.Iohannes Schiflinznok, 117. An immár mejrholdogn lt apámnak, aki
akkor Luzern urainak f.ltkűrn volt, s aki rnellett mag-am is mÍÍ
ködtem. fog-JaJja ok1ev"1110 a már kidolgozott megállapodásokat,
ami nyomban meg is történt".

Igy jött létre a fitansi e~tye7.ség', amelv megmentette a svájci
konfederációt s vele a. svR.ki államot. Mi ndoz 14Rl deccmhe'r 22
én, Szent Tamás apostol ünnepén történt. .A nevezetes esemény



okmánya bevezetééséhen "mindenkinek eszébe juttatja azt a hű
séget, fáradozást és munkát (Treue, ]}Jük und Arbeit), amelyet e
nehéz körülmények között Miklós testvér végzett és tanúsított,
hogy mindig hűséges hálával viseltessenek iránta" Svájc népei. Ö
maga hat esztendővel élte túl hazája egységének megszilárdulá
sát: 1487 március 21-én halt meg, hetven esztendős korában.

A tizetötödik században Svájc volt az, egyetlen európai állam,
amelyben a katonai szolgálat kötelező volt. 1450-ben, házassága
harmadik évében Miklósnak is fegyvert kellett fognia, hogy Iöl
szabadítsa Nürnberget a brandenburgi gróf ostroma alól. A
landslmechtek között, akiknek híre a tőrökénél is rosszabb volt,
ő emberiességével tűntette ki magát: "A lehető legkevesebb kárt
okozta az ellenségnek s amennyire rajta állott, igyekezett védel
mezni" - jegyezte meg róla egy bajtársa naív jellemzet,ességgeI.

Húsz évig éli a szorgalmas gazda és derék családlfő életét; tíz
gyermeke 'volt, öt fiú, öt lány. A legenda szerint egy alkalom
mal, mikor valami házi munkával foglalatoskodik. három fé
nyes lovag jelenik meg előtte s az egyik ígoy szól hozzá: "Mikl..is,
átadod-e magad testestül-lelkestül nekünkt" S ő így felel: "Nem
adom át magam, csak a mindonható Istennek, akinek már régúta
szeretnék a szolg ája, lenni testestül-lelkestül". ötven éves korában
teljesül e vágya: felesége, és nagykorú gyermekei beleegyezésével
elhagyja a világot, "er uiollte in das Ellend gün"; 1467 október
16-án útnakindul. hogy Elzászban csatlakozzék a Suso és 'I'auler
misztikus hagyományait őrző "Isten barátaihoz". De ahogy Lies
talhoz ér, úgy látja, a városból lángok csapnak föl; egy majorba
húzódik s ott egy öreg paraszt azt mondja neki, (mintha csak a
Svájc sorsa fölött őrködő Gondviselés szava volna): "Istennek
jobban tetszenék, ha hazatérnél, mint ha idegen földre vándorol
nál ki". Valóban vissza is tért Unterwaldba: az éjszakát titkon
majorjállak istállójában töltötte s másnap hajnalban fölvonult a
ranfti remeteségbe.

Élete ettől fogva egyetlen nagy imádság. Látomásaiban a
Szenthúromság életének legmélyebb titkai tárulnak föl :'\ fl teolózia

(lcg-mélyebb titkai nyílnak meg az írástudatlan földmlvelő előtt.
,.Uram Istenem, vég-y cl önmagamtól és adj mindeuestűl tenma
g-adnak. Végy el tőlem mindent, ami tőled elválaszthat, és adj
meg nekem iuindent, ami hozzád vonz" - imádkozta. s valóban
mind kevésbbé tartozott önmagához és mind teljescbben és for
róbban Istenhez. Lassankint valóságos tanitója lesz népének; za
rándokok százai és százai keresik föl, hogy meghullaaasák taná
csait és oktatásait. "Egészséges és üdvösséges tan itást adott az
embereknek - írja Ü'gy egykorú krónikás. - Intette őket, legye
nek istcnfélők és tartsák meg a parancsolatokat; s fog-adják meg
lelkipásztoruik prédikáci óját, még akkor is, ha papjaik nem ad
nak nekik jó póldát!- Hogy tanítását megerősítse és támozassa,
igen szép narabolúkat és képeket és szépség'es hasonlatokat is
mondott". Kűlsedót í/l;y jollemzik az egykorúak: "Figyelemre
méltó arcú ember, ötvenes éveiben jár; haja bárna, egyáltalán
nem őszül, vonásai szabálvosak, arcszíne egészséges, képe sovány.
Alakja egyenes, nyúlánk. Németsége kellemes hangzású". Pár esz
tendővel későbbi kép szerint már őszül, haja fésületlen. arasznyi
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a szakála; szűkszavú, idegenekkel tartózkodó; ha.iadou íőtt, mezít
láb fáI'; ruhája egyetlen szürkésbarna csuha.

1940-ben a svájci kouf'ederáció . jubileumi üIllwllére e rről a
nagy szentről, korának erről a kivételes eg;yéniHégéről s országa
pátrónusáról írt oratóriumot a moderu zene egyik legnagyobb
képviselője, Honeaoer, aki előzőleg már Claudel .Ieaunc D'Arc
drámáját is megzenésítette. Az oratórium szővegét az ismert tu
dós és esztétikus, Denis de Rouaemont ida. Uj művcbcn Honegger
a lehető Iegegvszerűbb akart lenni, ("azt akarom, hogy szinte rám
se ismerjenek" .- mondta], s olyan muzaikát akurj, alkotni, ame
lyet a nép is be tud fogadni: az igen fejlett és erős hagyomá
nyakkal rendelkező svájci népi kó ruakul tú rű.ra gondolt. A nagy
szabású oratóriumot, melyct eddig inkább csak Svájcbau ismer
tek, mosj kezdik .fölfedezni; francia iJellllutatú:!a esernúnvszámba
ment sa kritíka nagy el ismeréesel mé1tatja epikus erejét, áhrá
zolásának monumeutali.túsúf és fülépítésérw1;: a lcg'nugyobb meste
rekével versenyképes tökéletességút, (y)

A KATOLIKUSOK SVÉDORSZAGBAA'. Amikor Muuriac
Stockholmbaw járt a Nobel-díj áioételekor, a nJérl katolikusok
.'.qyetemi csoportja. touadást rendezett It tieziclciérc; ezen dc
Paillerest, a; Svédorszáf/ban működő Irancia dominikánu» csoport
tajJja, mefJnJ/i.tójában kiirképei adott (IZ oY's"á!J katolikusainak
heiyzetéről. Ezeknek a setima mindössze liú.szeeer; többséfJük kill
földi származású, bevándorolt va.qy dtmcnctllea ott élő munkás,
s csupán ötezer n svéd. Az orsetu) uy:tJlmis va!óslÍl/OS fellpl/vára
uolt a luiheranizmusnak s csak 1860-lwn Jelent meg, 1'r!iizbcn kűl

t'üldt nyomásra, az o. királyi rendelet, amel,1j lehelő l"! tette II kalo
Iilcus hitre téresi. Eyy évvel aeelűtt még h.ai n/it számiiztck emiatt
az országból.

A katolikusok megleheiősen elseiacteltck ; a kaioliku» csolti
doknak nincsenek Iw,qyományaik; n kon.oerziá áliulálnu: eaué
nekre seoriikozik. A papsá!/ IlZ apostoli oikáriusnal IIZ élén nam/
reszt szintén külföldi: a negyven pnp kú«: úllomáshel.IJ!!n műkö

dik.. seéiszárua a hatelmos terűleten: minrl(~:,s;:'c öt köztük a svéd;'
a többi tizenkét kűlönfélenemzet között oszlik meu. Elképzelhető,

milyen nehézséget okoz a bennszülött, nép nyelvJn .fól beszélő

papság hiánya az igehirdetésben.
A mai svéd katoliku» élet emJik lcyjellemzőbb ronása az or

szág régi, kiizépkori kaiolikus multjánaJ;; töUedczr!se. Nemcsak
művészeti élményekről, műtörténeti fölismerésekrőlvan ~zó; ezek
ből a nagy gonddal föltárt és restaurált emlckekhűl, a oadstenai
Szent Brigitta kolostorból például, olyan leve.qő, olyan lanujulai

. árad, amely jótékonyan hal a mai kaiolikus éleire is. Érdekes
e.qyébként, hogy maaám. a svéd protestáns egyhá;:on beliil észlel
hetők, bár elsősorban an.íJlikán hatásra, bizonyos liturgikus és
aszketiku» törekvések, amelyek akuratlanul is katoliku» szokások:
és gyakorlatok föl'Újífásáro oezctnck.

E.qy másik jellemző oonás ((J maroknyi. kaioliciemus 'fokozódó
jelentősé,IJe a svéd művelődési életben. Eyy-két nemzedékkel ezelőtt
a svéd katolikusok. még álmodni scm mertek oiuasiéle szerepről,

aminőt e téren ma visznek, hála néhány jelentős írójuknak; "A



krdotilcus Egyi/áz problémája. ma 81)édországba.n - mondto. de
Paillerets - nem politikai, nem gazdasági s nem bármi/élc sta
tisztikai probléma, hanem benső dráma, mely a. lelkek mélyén
folyik", (b)

A BUDDHIZMUS UJJASZt)LETÉSE? A muli év szeptembe
rében Szaigon lakossága na.qy lelkesedéssel és áhítattal fogadla
a Japánba szállítandó Buddha-ereklyéket; szeptember 15-fől ok
tóber 13-ig pedig Tolcicban. voltak fényes Buddha-ünnepségek, a
második buddhista 1)ilá!Jkongresszu.s atlcalrnából, meiuet az egész
világról eouoeuuuu kiküldöttek részoéieleoel tariottuk a buddhiz
mus Ja.pánba való bevezetésének ezernégyszázadik évfordulóján.

Ezúttal nem puezta tudományos megbeszélésekről volt szó,
mint a Párisban '1937-ben tartott első nemzetközi buddhista kon
gresszuson, hanem hívők tanácskozása iról, akik azt 'vitatták meg,
hogyan lehetne »allásukat az eaész mláaon. elterjeszteni s ezzel
a vi.lág békéjét biztosítani. Malasékér«, a colomboi egyetemen a
keleti tudományok professzora s it buddliista Ceylonban alapított
világszövetsé[Jnek elnöke, mini a mozuulom. vezetője így fogalmaz
ta meg céljukat: "A szövetség alapítása abból a mélységes igény·
ből fakadt, hogya világ -oulamenruji buddhisláját e.Qyesítsük a
közös szándékra: jobban a; tanhoz igazod'oa élni és jobban megis
mertetni a világgal a Fölséges Tanítást, hogy béke és boldogság
legyen a földön",

Molasékéra terjedelmes előadásban számolt be a tokiói leon
aresseuson. a buddhizmus mai hely.zetéről és vallási reneszánszá
nak jeleiről. Indiában és Pakisztánban - mondia - kétségtelen
bizonyságai vannak ez ujjászületésnek; Japánban a régi iradi
ciók ujjáéledése figyelemreméltó. A mozoalom. kiszélesítésére terv
bevették a különböző orszáaok lnuldh.ixt« tudásuinol: iolálkozod
és »élemércucseréit, a neoelés egYségesítését, a. buddhista szent szö
oeaek kiadását és fordítását, központi inuidhísta egyetem alapítá
sát, nemzetközi buddhista könyvkiadó létrehozását, papok é,~
laikusok kiképeztetését európai egyetemeken és Buddha megdi
csőülése kétezerötszázadik évfordulójának fényes megünneplését
1956-ban. "A jelek aet a reményt keltik - mondta Molasékéra 
hogy ez az esemény ('{JY nagy buddhista föUendülés elindítója
lesz". Han.qsúlyozta, milyen nagy érdeklődés muuükozik a budd
hizmus iránt a rajta kívül állók és különösen a szellem'! elit ré
széről; S.Karpele.s pedig a következő kijelentést tette Tokiúban:
"Ma igen sok nyugati em/Jer seúmára. a. buddhizmus élő hit lett,
az élet nehéz problémájúnak okos és értelmes meaoldása, fényes
ség, mely nagyon sok kielégítetlen szívet 'vezet az Igazság ker~
sésében", '

A mai buddhizmus ,úgy látszik, hármas célt tűzött maga elé:
egyesíteni a különféle lnuidh.ista. «zckiálcai n Mcster tanításának
leglényegesebb elvei körül; buddhista térítő munkát végezni az
zal, hogy az egész vUágon mecismertetik: a réseoét és szevetet
tanát; s ezáltal biztositani, visszatérve a lelki iorrásokhoz, a vi
lág békéjét és boldo,qságát.

A buddh.izmusnak: ez rt reneszánsza, mel.uben: nyilván fölismer
hetők bieonsjos keresztény hatások, kétségkívül komoly figyelmet
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érdemel a keresztények rész~ről. Ennek egyik mégnyilatkozdsa
Henri De Lubac most megjelent könyve: "l';yugat és a buddkiz
mus találkozása". Az is ketséotelen, hogy - ha Karpelesidézeti
nyilatkozata erős túlzás is - vannak a keresztény kultúra .kebelén
belül nem kis számmal, s cannalc még keresztények is, akik ro
konszenveznek a buddhista vallással s attól várnák, amil - mond
ják - a kereszténységben nem tudtak megkapni. Ebben azon
ban bizonyára nem a kerets.zténység, hanem az ő nem teljes vagy
nem elég mély kereszténységük a hibás; s része van alighanem
annak a mO(U~1'n pietizmusnuk, amely örömmel elfogadja a val
lást min: áhitaiot s érzelmet, de uieaenkedik a vallás értelmi ré·
szétől és a dogmáktól - ami nélkül pedig hiteles kereszténység '"
nincsen. S ha 1mn valami, ami útját állhatja a kereszténuséoben
helyüket nem lelő keresztények sóvárgásának fL keleli nagy nal
lások felé, aligha lehet más, mint rt valóban keresztény élet sugár
zása: a dogmálJól táplállwzrí életé, azé, amely a dogma hitigazsá
gait váltja egyéni és közösségi éleiié. (ry)
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