
szenvedést, nem mintha azt hit
ték volna, hogy Istennek az jó,
ha nekünk rossz, hanem azért,
mert ez látszott számukra leg
jobb alkalomnak, arra, hogy ki
fejezzék engedelmességüket, bí
zó szeretetüket és az O akaratá
val való pozitív együttműködni
akarásukat. Nem az a fontos,
hogy mennvit szenvedünk, ha
nem az, hogy hogyan szenve-
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dünk. Ami fáj, arra nem mond
hatjuk, hogy nem fáj, de fáj
dalrnunkba sem passzívan bele
törődnünk, sem másokat vele
molesztálnunk, sem általa bol
dogtalanná lennünk nem sza-
bad. .

Az Isten szeretőknek minden
javukra válik, - a fájdalom s
a szenvedés is.

A HOLLAND KA'l'OLJKUSOK üNNEPE. Hollandia kato
likusai m ajusban imnepelték hierarchiájuk visszaállításának száz
éves fordulóját. 18;',;) márciusában vetett véget a pápai bréve a
reformációval kezdődő egyházi függőségüknek. A Heform meg
tiltotta a katolikus vallás gyakorlását, elkobozta a katolikus tem
plomokat, klastromokat, plébániákat; egy század alatt a lakos,
ságnak több mint a fele áttért a protestantizmusra, A katolicizmus
az elln omottságban i~ tovább élt; a hívek magánházakban, el
hagyott esúrökben, boltok hátsó raktáraiban gyülekeztek ÖSS2;e.
Amszterdamban ma is zarándoklatot tartanak "a .Tóistenhez a
csűrbe" s egyik-másik pléhánia máig egy-egy olyan boltnak a
nevét viseli, amelyben annakidején imaórákat vagy istentisztele
tet tartottak (Papagáj. Galamb, Krétahegy). A katolikus vallás
fönnmaradásáért a Köluben és Louvainban nevelt papokon kí
vül legtöbbet a "klopjc" néveri ismert, szűzességi fogadalmat tett,
de a világ-ban élő nők tehek; :ióval túlélték a vallásszabadság
elnyerését, az utolsó közűlük 1932-ben halt meg. Vannak tanyák.
majorok, ahol máig inutogat.iák a látogatónak a "klopje" hajdani
szobáját,

A hclvzet hovatovább oda fejlődött, hog-y a hatósás-ok tudo
másulvették e "titkos" katolikus egyház létezését, de közhivatalba
katolikus nem kerülhetott. Az ország- 1592-től apostoli v ikariá.tus:
volt; "727-hen hét fii"spcreRRógTe osztották a hollandiai missziót s
élér« a brnxel losi nu zn-i'nst nevezték ki.

r. és II. Vilmos konkordútum-kísérletel után végre az lR48.-i
alkotmány meghozta n vnllússzabadsárrot fl lehetővé vált a holland
hierarchia helvreáll ítása. m inden olyan mesrszorftáetól mentesen,
ami ern' konkordátunrmal járt volna. TX. Pius ahollaud érsekség'
székhelvéül Tltreclitet :,diiltp ki, a város nrotestáns teolóviai fa
kultásának és e!l'Yf'S katolikus köröknek tiltakozása ellenére is.
"Utrecht ~?;ent Will ibrord szókhelvo - mondta a pápa: - mez
mutatom Európának, hogya holland katolicizmus nem mai ke-
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letű"; sszavait Németalföld katolikusai máig szólásként emlegetik.
A helyreállitás hivatalos br-év éje 1853 március 4-én jelent meg;
nyomában egyes protestáns korökben élénk katolikus-ellenes agi
táció támadt, az úgynevezett "áprilisi rnozgalom", malynek kö
vetkeztében a Thorbecke-kormány kénytelen volt lemondani. Az új
kormány azután meghozta a nvugalmat. Ma a holland protes
tánsek is elismer-ik, hogy II száz év előtti nyugtalanság alaptalan
voll: a katolikusok viszont hálával és mezbecsülóssel t'írzik azok
uak a prolestánsoknak ai: emléket, akiknek komoly szcrepük vclt
a vallásszabadság vieszaáll ítáeában.

A centenáris ünnepségek műsor-át a fehruári árvízkatasztrófa
miatt jelentősen Ieeayszerűsítették. A szontatvát, mint legatus a
latere, Van R~.ey bíboros; !naline~i érsek, Belgium .prímá~a kép
VISE'J[e. Az elso napon, majus 16-an, szombaton az ünnepségek az
utrechti stadionban a provinciák színpornpás fölvonulásával kez
d.()dte~. majd a rádió közvetítette a katedr-ál isból a pápai legátus
Iiturgikus fogadtatását. J ong kardinális, a holland hierarchia
feje betegsége miatt csupún ezen a f'osrndáson tudott tevékenvcll
résztvenni. egyébként koadjutora, Alfrink sezédnüspök hel~-ettesí·
tette. Amikor a székesegyházban egybegyűlt.hívők megpillantot
ták főpásztorukat, betegen, ahogy két pap támogatásával meg-jele
nik a karban, önfeledt tapsba törtek ki. ami a higgadt hollan
dusokná1 még nem fordult elő. Harsonák jelentctt~k czut.án a stl'!
dionban az egyházi méltósásrok: a híhoros-lezátus, FringR köl
ni. Griffin westminsteri érsek. Giobbe apostoli internuncius. II
holland püspöki kar s a vendég püspökök érkezését. Van Roey
kardinális ünnepi beszédében a mai holland katolicizmus virágzó
életét méltatta, Rog-ier történettudóf'. a ni irnwerreni egyetem ta
nára pedig' a hoJland egyház történetére pillantott vissza, kiemelve
a nemzeti erények: türelem, kölcsönös megértés és kitartás 8Z~
repa a hierarchia visszanyeréRéhen. s ll, katol icizmusért az orazáz
építésében. Bl'fejezésül a rádió útján .Ionz érsek intézett bete~
szobá.lából néhány sZ,Ót az egybeg-yííltekhez. ugyanazon fl hatá
rozott, erélyes és atyai hangon. ahovvan a német megszálJás ne
héz "veiben intette népét. egységre és kitartásra.

Másnap, vasárnap a főpapi nagvmiséf a pápai le!TáÍllFl mourlta
harmincezer hívő részvételével a stadionban. Az :í1doztntást het
ven pap végezte. Délután először a gyermekek adtak olő jelene
teket a holland kereszténység történetéből, majd a hollanrl egy
ház képviselői adták át az ország- ajándékát a nápa lesrátnsának,
A tiihb mint egymillió holland forintot a ka tol ikus r!!vetpm or
vosi fakuJtásának költséveire fordítják, azokra a költsPf!'ekm,
arnelvek u tavaly alapított kar kiadásaiból a tekintélyes államse
gély után is fönnmaradtak.

, Az ünnepségeken elhangzott megnyilatkozások arőtel.iesen ki
domborították a holland katolikus élet pozitív jellegét. Ezek mel
lett azonban, mínt mindenütt, itt is akadnak hibák és hiányossá
gok; s a nagy gyakorlati érz~~ií,. realista; hollandusok eze.I~ről
sem feledkeztek meg. Megbesze1eselken, u.JRug'Jalkban, fO!VOl!'!L
taikban nyiltan szembenéznek a kérdésekkel, bátran mevvi tatják
problémáikat é,s fáradhatatlanul dolgoznak a hibák kijavításán,
'hiányok korszerű pótlásán, A nehéz mult és örvendetesen gazdag



jelen után éppen ez a becsületes felelősségérzés és kendőzetlen
őszinteség a biztosítéka annak, hogy a százados forduló, a, hol
land katolicizmus életében nem megállást jelent, hanem további
vallasi föllendülésnek és vallásos elmélyedésnek lesz, a forrása.

(1. c.)

DAUMIER ÉS KORTARSAI műveiből rendezett kiállítást a
Szépművészeti Múzeum grafikai osztálya. Egy híjján százkilenc
ven rajz; ebből száznegyvenkilenc Daumier műve, a többi a kor
társaké, Ingres-től Delacroix-n, Millet-n, Constantin Guys-n, Co
rot-n, Courbet-n át Manet-ig. Majdnem egy évszázada az európai
niűvészetnek, s ugyanakkor, Daumier jóvoltából, fél évszázadnyi
francia társadalomtörténet.

A Harmadik Rend a nagy forradalommal lépett a történelem
sziupadár-a, de a polgárság igazi korszaka 1830-ban kezdődik, aini
kor a Bourbonole végleg megbuktak s a bankárok trónra emelik
az ifjabb ágat, Lajos-Pülöpöj, a "polgárkirályt" s vele a bankot
é~ a börzét. Ez a korszak nem egészen egy századig tart. Első

fele 1870/71-ig; akkor egy percre úgy látszik, vége van. Hanem
még van benne erő és szívósság': kiheveri a csapást, összeszedi
magát s kisebb-nagyobb lázakkal ugyan, de tovább él, négy kerek
évtizeden át. Akkor "kitör a világháború.

Aligha van a történelemnek nyolc évtizede, amely ehhez ha
sonló művészi i llusztráeióval rendelkeznék. Ha valaki a harmin
eas évekre k íváucsi, olvassa el Stendhal "Lucien Leuwen"-jét:
miudent megtud belőle. Ha valakit a korszak vége, a polgárság
bomlása érdekel: ott van Roger Martin du Gard remeke, "A Thi
baultcsalúd", vagy Aragon regénye, .,Az omnibusz utasai". Hogy
közben mi történt, olyan regény-illusztrációk mutat.iák meg, miut
F'laubert rernekci.: "Madame Bovarv", "Az érzelmek iskolája.".
vagy a töredékvoltáball is félelmes "Bouvard és Pécuchet", vagy
- akárhogyan vélekedjünk is művészi és dokumentum-értékéről

- a .Tolai Rougon-Maquert család históriája. S nem marad el il

kepzőművészet sem: elég éppen Datimier-t említenünk, az ő el
képesztden gazdag szatirikus művét. Karikatúra addig is volt,
(hál' módjával}: a tizennyolcadik században - először Angliában
- alakul önálló műfajjá és Daumior-nál válik először "egy nagy
művcsz alkotó tevékenységének középponti területévé". 1830-tól
fügva; és a dátum jelképes: ekkor indul meg a Júliusi Monarchia
elienzékének politikai gúnvlap.ia, a "La earieature"; ekkor lél? a
trónra Lajos Fülöp, ekkor váltja föl a Restauráció vértelen arisz
tokráeiáj{~t a pénzes nagypolgársúg', .ekkor vá.lik mindenhatóvá
a ban k és a bankár, hívják akár Laí'fitte-nak, mint a valóságban,
akár Lenwennek m.int Stendfml regényében; ekkor pattannak In
harmadik és negyedik rend, polgárság és munkússág első ellen
tétei. Lázadások, vérengzések; forradalmak. me~torlásol\; ~ társa
dalom forrC!l}g', "barhá~ok" dÖIl.g~tik. a p<,>lgál'l ,:~~d fclt7k~n~-el~
őrzött kapuját.: Lamartine szavatol.~mdozlk~a tol\.,e~" p'olgar., vul
kánon élünk, s minden porcben kJt?rl:?~! }'Jz a kitörés: 1818. ye
a polgárság keményen bosszut al} bekeJcnek. megzav~r?,ll~: !:- v,HI
hillt betöraik s élnek tovább f'rivolul a mólyben suru~"odo láva
fijlött; a második császárság, III. Napoleon uralma kovetkeZlk.
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Daumier fáradhatatlan ceruzáda úgvszólván minden mozzanatot
megrögzít, - és milyen csodálatos rajztudással l Olyan kor ez,
melvről "nehéz nem írni szatírát". Daumier szatírát rajzol; meg
látja, elénk tárja, valami homéri röhejjel. rabelaisi vaskossággal
lobbantja elképedt kortársai szemére e középszerű kor minden
démoniság át, Nem az az eszelősség határáig; is eljutó démonia az
övé, ami Goyáé volt, (akinek a démonok a lelkében víjjogtak) :
Daumier az a kaján szemlélő, aki hahótázva leplezi le az ember
ben az állatot. Félelmes szeme van és félelmes ereje a láttatásra:
ezekben a gyilkosan kövér polgárokban egyszerre csak röí'özui
kezd a disznó, ezek az uzsorások alig tudják leplezni dögevő hol
lócsőrüket S az egészet csak még riasztóbbá teszi az, hogy ko
mikus; ez a világ olyan képtelen, hogy csak nevetni, sőt, csak
röhögni lehet rajta. Mindenen: minden hazugsúgán, kénruutatásán,
álszentségén, jól-rosszul viselt maszkján. A polgári "Mondschein
partie"-n épp úgy, mint Lajos Fülöp poll tikálánnk szemérmet
len fondorlatain vagy az iriasát rugdaló demok ratán, Antik mi
tológia, klasszikus dráma: egyként nevetsém ebben a korban min
den hamisan cseng, minden fonákjára fordul. Gova m6g- a pokol
rómeivel küzdött, szárnyas démonokkal, rlenevérszárnvon röpkö
dő borzalommal, egy elszabadult lelki alvi lásrgal. Daumier csak
egy poklot ismer: azt, amelyiknek az emberek az ördögei. Olyan
ocsmánvak. hogy nevetni kell rajtuk. Dc megvetésnel.

S mit mozg-ósíthat ellenük, ha nem az ernbcrt ! gz Dn urnier
másik arca: a komoly, a bizakodó. Hódolattal, hátOl'"úgj;al tud az
emberre tekinteni: a szegényre, arra, akit az, ember-sertések. em
ber-hollók kiszípolyoznak, arra, aki tiszta és nemes, mcrt semmije
nincs, csak a munkája meg a szenvedése. Arra a munkásra, ~ki
Lajos Fülöp brutális sortüze után halottan hever a 'I'ransossain
utca romladékai közt; vagy arra a gyerekét a lépcsőn folfelé ve
zetó mosónőre, akit egyik meerendítően szép, az 1861-i Szalon
han kiállított képe ábrázol. "Nála -- írja egyik méltatója -- a
karikatúra torzításait a másik oldalon kiegyenlíti az ember nagy
ság-a és nyomorúsága jrá~t v~ló, ~agyo~ erős,érzék". ~ éppen p;z
a humánum adja meg kar-ikatúr-ájának IS, a bírúlaton es támadá
son túlmenően. a pozitív, alkotó értéket és, hatást. Akik a )mnka
túristától egy kissé több melegséget. kedélyt, elnézést várnának az
ember iránt, ne felejtsék el, hogy Daurnier nem csak az, arninek
ez a kitünő kiállítás mutatja: nem érte be korának, kora polgan
r-endjének kigúnyolásával és leleplezésével. , h~tll:m, - elsos<;>r~an
festményeiben - hitet tett az ember nagysagarol es a szegények
és egyszerűek igazságába vetett reményéről is. (1'. ,Oy.)

A KATOLIKUS ÉLET STATISZTIKLl.JA AUSZTRIABAN,
Az osztrák Seelsorueinetiiut é1:ről-é1}re stati'őztikát ad ki Auseirio
rotlásos életéről, az emJházmegyékból .fJJlüjliitt adaiole alapján. Tá
.1ékoztatást nyujt a szentmisék látogatásáról, a szentséaek uélelé
ről, a konverziókról és reverziókról, az e,oyhá.zból 110M kilépések
ről, a papság állapotáról, a papszenlelésekről s papi és szereeiesi
hi'l'olásokról. A legutóbb kiadolt statisztika szerint, mely az 1951-'i
állapotot tükrözi, azzal a, megjegyzéssel, homl az 1952-i ezzel szem
ben semmi lényegesebb eltérést nem muiai, az osztrák katoliku»
élet képe a számok tükrében a következő:
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Ausztria 6,933.905 lakosa közül az 1951-i népszámláláson
6,170.084, azaz 89 százalék vallotta katolikusnak magát. E közel hat
is ötödmillió lélek gondozását 4382 pap látja el. (Ez a szám a lel" .
készkedő papságé s nem foglalja magában az iskolákban vagy
egyházi irodákban működő, vagy kontemplativ életet élő egyházi
akat, valamint a nyugalomba vonultakat sem). Eszerint Ausztriá
ban minden 1390 hívőre jut egy lelkészkedő pap. Ez az átlagos
szám természetesen egyházmegyék szerint változik. A bécsi főegy
házmegyében például, melube az osztrák fő'város összesen 2,056.200
kniolikustinak: több mint fele, 1,450.900 hívő tartozik, 2004 kaiolikus- .
ra esik. egy pap. Egyebütt a helyzet kedvezőbb, éspedig: a seckau
{Jrazi egyházmegyében 1490, a laneiben. 1420, a burgenlandi admi
nisztratúrában 1180, a sanktpölteni egyházmegyében 1150, asalz·
burgi érsekségben 1120, a gurk-klagenfurti egyházmegyében 1020,
a feldkirch i adminisitratúrában 920, az innsbruckiban 830 hivőre
[ut egy pap.

A szentmisék látogatóit évente kétszer számlálják meg, egy
szer egy nagyböjti és egyszer egy őszi vasárnapon. Az eredmény
mindkéi 'alkalommal megközelítően ugyanaz volt; 2,022.000, ami
annyit jelent, hogy a meokereszieltekmek éppen 33 seáealéko: tel
.k."iii a vasárnapi seentmisehallocdás kotelceséoét és számítható
ebben az értelemben gyakorló katolikusnak. Azoknak a száma,
"kik "különleges alkalmakkor", évvé,qi hálaadó istentiszteletre, föl
támadási va·gy úrnapi körmenetre látof/atják meu a templomot,
.if'lentősen nagyobb, de itt a résztvei'őt a nézőtől megkülönböz
tetni vajmi nehéz volna. úgyszólván kivétel nélkül ki.vánják a ma·
quk: e.qyházi temetését és gyermekeik megkeresztelését.

Húsvéti szentgyónását eloeaeetc és szeniáldoeáshoe járult
2,61.0.000 lélek, a megkereszteltek 43 százaléka; többen tehát, mint a
rendszeresen vasárnapi eeentmisehallaatók, ami e.qyezik más 01'
seáaok: (például Franciaország) uallás; statisztikáinak és vallás
szoC'ióló.qiai kutatásainak e téren nyert tanulstiaaiual: Az évi iisz
«zes szentáldoeások száma 47, 710.000 ooli, ami a 1Jasárnapi mise"
hallgatók számához viszonyítva annyit jelent, hOGY átlagosan
enenie minden .qyakorló katoliku» ti.zennyolcszor áldozott.

Házassáaot az éi) folyamán az állami statisztika szerint ÖSz"
!';znen 6.'U67-et kötöttek, amiből le kell 1)oni a nemkatolikusok 11
száealékát: A kaiolikus egyházi házasságkötések száma 45.966 volt,
('bMl 2044 1)egyesházassá.q. H a ez utóbbiaknál csak a kaiolikus
seemélttt számU.iuk s a nemkaioliku» 11 sztiealékot a telies számból
leoon.iuk, kiderül, hogya megkereszteltek 80 százaléka egyházi há
zrt~8á(fot köt.

Ami a keresetsén szentséaét illeti: Ausztriában 1951 folyamán
ri seiiletett .QJ]ermelcek 95.6 százalékrit keresztelték meq katoliku»
«zertort á« szerini, s ez a szám ezért m.e.qlepő, .mert magasabb
a katolikusok 89 százalékos országos arán;:}számánál. .

[{onverzir51Ron történt. elJllf51 protestrin» imllásl)(íl 1077, re'verzió
5317: (1Z e,rmházbnl 1mló kilépések setima. ezzel szemben 13,402. ami·
ldSl tölJT, rrdnt rt fele, 758f) Ré(',~re esik. A kiléoé« indoka - évekiq,
sőt évtizedekig tartó közömbösség után - többnyire az egyházi
adó beiizetéeére való fölszólítás, (s ennek behajtása Ausztriában
is az egyház által, nem pedig az állami adóa.pparálus útján tör-
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ténik), Megjegyzendő azonban, hogy a megkereszteltek luiromne
gyedrésze, tehát a gyakorló katolikusok kétszerese, minden. to
váúbi nélkül hajlandó kifizetni az Ausztriában elég magas egy
házi adót.

A papszentelések száma U9 volt, ez az utánpótlás azonban
nem bizonyul elégségesnek ahhoz, hogyameglehetősenelörege
dett papságban halálozás és munkaképtelenség miatt támadt hiá·
nyokat pótolja. A jelek szerint a paphiány a következő eszten
dőkben fokozódni fog. (o. c.)

AZ ASSISI SZENT FERENC BAZILIKA JUBILEUMA.
Szerit Ferencet 1226 október 4-én bekövetkezett halála után ideig
lenesen a kicsiny Szent György-templomban temették el, mely
nek iskolájában annakidején tanulmányait végezte s melynek szó
szekén megtérése után első nyilvános beszédeit mondotta, De
mindenki érezte, hogy a szegényes kis templom semmiképpen sem
méltó annak a nagy szeritnek emlékéhez, kinek rendkívűliségét

már kortársai ösztönszerűen meg éreztók. Különösen barátja és
segítő jobbkeze, Hugolin bíboros, illetve 1227 március 21. óta IX.
Gergely pápa érezte ezt világosan. Ezért mindjárt megválasztása
után feltette magában, hogy minden tőle telhetőt megtesz szent
barátja emlékének méltó megörökítésére. Terve kiviteléhez első

lépésként már 1228 márciusában megbízást adott Illés testvérnek,
hogy a Szeritszék nevében vegye birtokába azt a sziklás és bozótos
területet. melyet egy assisi nemes ember csak az imént ajánlott
fel a tervezett templom céljára s melyet a környék népe jellemző

módon pokoldomb (collis inferni) néven ismert.
Az első lépést azután hamarosan követte a második: Gergely

pápa Isten kis szegényének szenttéavatására 1228 nyarán Assiaibo
jött. A szcnttéavatás színes szer'tartása július IG-án rnenf végbe
megszámlálhatatlan néptömeg jelenlétében és mindjárt a rákövet
kező napon megtörtént a bazilika alapkövének megáldása és ün
nepélyes letétele is. Az építkezés vezetésére Illés testvér kapott
megbízást, aki nemcsak kitűnő szervoző, hanem elsőrang-ú tervező
és kivitelező művész is volt. Elsősorban ennek a szerenesés vá
lasztásnak lehet tulajdonítanunk, hogy az építkezés tünernénves '
gyorsasággal haladt előre: az első huszonkét hónapban nemcsak
az alapozással. hanem a, központi résszel is elkészültek. A szent
tetemeit ideijrlenes nvugvóhelvükröl már 1280 május 25-én át le
hetett szállítani a kész kriptába, Az épitkezóssel kapcsolatban a
környék arculatán túl neve is mezváltozott: a collis inferni név
fokozatosan a collis paradisi (colie del paradiso) elnevezésnek en-
gcdte át helyét. .

Közben rendezést nyertek az épülő bazilika jogi viszonyai is.
Mivel a szegénység egyes tu1zó hívei részéről kifogások hang
zottak el az építkezés arányai és pompája ellen, Gerp;ely pápa·
1230 április 22-én kibocsátott bullájában a Szeritszék közvetlen
főhatósága alá vette és egyben az egész rend legfőbb templomául
Ir-lentette ki a bazilikát. (Caput et mater ecclesiarum Ordinis.)
~ittől fog-va még- inkább rajta pihentette szemét a csodamű épí
tésén. 1235. évi újabb assisi látozatáaa alkalmával elragadtatással
szemlélto az építkezés rohamos haladását e az alsó és felső tem
plom egy,re Ienvűgözőbben kibontakozó aránvait, Anyagi okok
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egy pillanatra sem idéztek elő fennakadást a munkában, Kide
rült, hogy Szent Ferenc fiainak koldústarisznvája a legbiztosabb
é,.; legkimer íthctetlenebb kincsestár.

Ezeknek a kedvező körülményeknek lehet tulajdonítanunk,
hogy 12:l9-re nagy egeszében befejezőelőtt az építkezés. Már csak
az utolsó símítások megtétele volt hátra, mikor váratlanul közbe
jött nehézségek jó másfél évtizedre kitolták a befejezést. Politi
kai téren legnagyobb baj a pápaság és császárság harmadik,
minden korábbinál elkeseredettebb harcának kitörése volt. IX.
Gergely kevéssel a harc megindulása után meghalt, utódjának,
I\'. Incének pedig mindjárf megválasztása után Franciaországba
kellett menekülnie. Csak II. Frigyes császár halála után (1250
december 13) után térhetett vissza Olaszországba, Hatásaiban nem
kevésbbé végzetesnek bizonyult Illó!'> testvér egyéni tragédiája:
'a szegénység lábbal tiprása miatt ellenfelei kibuktatták a genera
Iisságból, és eddigi főtámasza, a páva is elietette, Erre ő elkese-
redésében a császárhoz pártolt át. Igy az épífkczésnek nem volt
többé gazdája.

Csak az ötvenes évek elejére tisztázódott valarnennvire a hely
zet. IV. Ince visszatérése után ideiglenesen Perugiában vett magá
nak szállást. Innét már 1253 februárjában elzarándokolt a Pove
rello sírjához. A szeráfi város misztikus hanrrulata annyira m'eg'
jg-ézt.e lelkét, hogy már két hőnan mú lva uiból megismételte út
ját. Ezúttal azonban huzamosabb tartózkodásra érkezett és udvarát
is magával hozta. A templommal kapcsolatban ugyancsak Tllés
testvértől épített csodaszép kolostor, a sacro converto úgynevezett
pápai III kosztályában (Polazzo apostolica, Greaoriono} helyezke
dett eJ. Második .iövetelének legfontosabb cél.ia a külsőleg már tel
jesen kész alsó és felső templom felszentelése volt; A szertartás
12:í3 május 2!'i-én. hétszáz évvel ezelőtt ment végbe a lehető lesrna
!!'yobb pompával és úgyszólván egész Umbria népének jelenlété
ben.

A felszentelés idején azonban még csak a csupasz falak ál
lottak. Ezért Ince pápa július 10-én és 16-án kibocsátott bu Háiban
felszólítást intézett a keresztény világ művészeihez, hogy tehetsé
cükhőz mérten ve!!'yék ki réssüket Szcnt, Feren« ternnlomának
m?1tó feldÍl'w.:ítélOéből. Utódai köziil TlI, és IV. Mikló«, VITT. Bo
nifác és mások mesriamételték felszól ítását. A XIII. és XIV. szá
zad,a dugento és trecento nagy művészei: Cimabue, Giotto, Tor
r ifi.. Cavallini, Marfini és Lorenzetti parancsnak vették a pán» i
felhívást és művészatük legjavát áldozták Illés testvér életmű

vének méltó feJr1ís7itésére. Igy JAtt az assisi bazilika nemcsak
Olaszország egyik lezmonumentálisabb, hanem egyben művészetí

tekintethen is JeggaZdHg'ahh t.Amnloma, Ozanam találó kifejezése
szet-int a korai reneszánsz bölcsője.

A felszentelés hétszázados évfordulóját a kiterjedt ferences
család méltó módon egy egész hétig tartó ünnepség keretében ün
nepelte meg. Az ünnepség férrynontda a május 17-én mondott ün
nepi nagymise volt, melvnek keretében Canali bíboros, a kon
ventuális ferencesek (minoriták) protektora nagyszabású beszéd
hen máltatta a bazilika gazdag multját és művészi jelentőségét.

- (b. g.)
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A GYERMEK ÉS A FILM. Nemrégiben tartották a vallásos
film harmadik kongresszusát Bécsben. Ezen sutvt« Klimpfinger
egyetemi tanárnő érdekes előadást tartott "A [/yermek és a film"
címmel. A uyermekszichológiának nem lehet föladata -- mondtn
- hogy irányvonalakal írjon elő az úgynevezett "gyermekfilmek"
számára; azt azonban hangsúlyozni kell, hogy csak az olyan üuer:
mekfilmeket lehet javallani, amelyek számolnak közönségük fej
lődési és érettségi fokával, megfelelnek annak, s nem vezetik fél
1e, nem vágnak elébe természetes alakulásának. Eauébkéni a m/c
rekpszichológusnak kötelessége, hogy vétót emeljen. Az említett
föltételekről viszont öt éven aluli gyermekeknél szó sem lehet,
lmpen ezért az a szokás, hO.QY jobb megoldás hijján a fiatal szii
lők egy-két éves gyereküket is ma.Quklw.l 'viszik a moziba, hely
telen és káros. Az ilyen kis gyerek testileg is, szcllemilet) i,~ sokkn;
kevésbbé fejlett, semho,qy egyrészt a minimálisan kétorá« tartoz
kodás egy rosszul szellőző levegőjű, sötét teremben, másrészt a
látási és hallási érzetekkel 1Jaló fúlzsúfolódás ne lenne áriaimárn.

A három-né,qYévés gyermekek már ellenállóblJnk, "mo.zira való
al1wlmassMuk" azonban: - Sylvia Kli.mpfln,qer szerint - erősen

kétséges. H a. a képeket már meg is értik, még nem tudnak "kö
zönség" lenni. Képességük a pusztán receptiu, befogadó maaa
tartásra mé,Q igen rövidlélekzetű; e.O,1/ másfél órás cselekményt
meg éppenséaqel kéntelen véoi.gkövetni. Nem. meséi jeoyez meg,
hanem összefü,qgéstelen képeket. foszlrínyoka{ 1,isz ma,qával s ezek
erűsen meaterhetik; a mozi utáhaiásai: uleaes fölhangoltsálI, pá
nikhosunüeüok, éjszakai fölriadások, félelmek, sikoliozáeok tanú»:
kednek róla. .

Csak az iskolaköteles korahoz ldjzeledő .gyerek wílik alkal
massá arra, hogy időnkint mozioa. ViiJYék s olt lehetőleg riinid
filmeket lásson, oiuanokot, amelyek ekkori lélektani fejlődési ál·
lapotának megfelelnek, azaz minél realisztikusabbole s objektí-
vebbek. .

Ami a UJIPrmekek számára készítendő filmek tárgyát illeti: fl
mese han.qsúlJ/ozzn a rntermeki élet derűs, 1)idám moeznnaiaií,
bár helyes, ha módjával teret ad a komoly, sőt I>zornorú doiooknak
is. Itt azonban a realizmust illetőle,q okos mérséklcitel és iamin
tattal kell eljárni s kerülni kell minden ol./jan jelenetet, amelJ! a
pfJzitiv és nevelő. serkentő hntás heiueti, érmen. túleatt - n [IJJe
rek lelki fejlettsé.aéhez és teherbirokéoeeséaéhee túlzott - realiz
musávaT. inkább leveröen, csiia aeseiően. hathat a kis nézőre. Az
UJ/en ielenetp:kef tnrermekiilmekben nP:ln helue» nénletesen. kHát
szani: eléa beérni n, .ielzéssel ,~ a többit rá kell hfzni a. osterek
k"déllli h érzelmí. életére. teoékenvséare minrlig ké.~z képeeletére.
Syldn Klimnfinaer o népmese példá,járn uial: a film. - mondJa
- sokat fan,,]/intna tőTe, nem utolsó sorban a mértéktartás és
jelzésszeril eTőrulá~ terén.

Noha ni! öt-halé1)e,~ truerekek moziláiooaiáea mindennaoi ténu,
a auerele inazán csnk hét-nyolc esztr'11rlős korában válik éretté
n filmre. FiaJlldőkés'7,.~éne meadllanodottnbh, iecékenuséoe elmé
l11iHtphh. táran! érnpldőrlhp: na (IJ/o1J7J. Most már a kÖZ1,pflpl'/, kör
n.1lp':'etÁn fúJpső 1,ilrifT is élénleen. érrlekli: ezt az érdeklfírlését elé·
,f/ífik ki a jó kultúrlilmek. Legyenek ezek érdekes meeéiűel«, f1fTZ'
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dag cselekménuűek, a bátorság, helylállás és közösségi érzés pél
daivai nevelő erejűek, kerüljék a neoati» érzelmi hatású (félelmes.
riaseto] jelenetek végletes kijátszásál.

Tízéves korig a keskenyfilmek s rövid előadások látogatását
se 'vigyűk túlzásba. Tizennégy körül érik meg a gyermek arra,
hogya szokásos teriedelmű - és természetesen erkölcsileg nem
kifogásolható - játékfilmeket is élvezze. A leghelyesebb, ha ez
kiiton. ifjúság számára rendezett előadásokon történik, ahol a film
"körítése" (hirdetés, reklám) is a célnak megfelelő - fejezte be
elűadását a neves gyermekpszihológus. (gb.)

AZ ANGYALI DOKTOR HÉ'rSZÁz ÉVE. Tavaly ünnepelték
hétszázéves fordulóját annak, hogy Aquinói 'I'amás a párisi eg~-e

temen licenciát nyert és tanítani kezdett. l:!53-56 közt, elöadásaí fo
lyamán irta meg az akkor éppen százéves egyetemi tankönyvnek,
Petrus Lombardus szentenciáinak magyarázatát, melvből élete
utolsó évtizedében a Summa nőtt ki. '.

Hatása eleinte lassan hódított. Mestere, Nagy Szent Albert a
tizenharmadik század végén még nagyobb tekintélynek örvendett,
mi nt ő. 1346-ban azonban, amikor már mind erőteljesebben érvé
nvesült a nominalizmus, VI. Kelemen pápa a domonkosoknak való
s;igga1 kötelesség-ükké tette. hogy mindenben ragaszkodjanak az ő

tuuításához s megtiltotta, hogy attól akár csak egyetlen pontban
is eltérjenek. Egyetemek, főiskolák, studium generalé-k sorra fo
gadják be bölcseletét a tizennegyedik század folyamán; följegyez
ték, hogy alig ötven évvel halála után a párisi egyetemen már
miut "doctor communis"-t emlegették.

Hatásától nem maradt érintetlen Kelet sem. Ott a Palaiologos
császárok uralkodása alatt meglehetősenerős érdeklődés nyilvánult
meg a latin teológusok munkái iránt, melveket domonkosok, (ezek
nek egy időben házuk is volt Bizáncban), fordítottak görögre. A
latin atyák közt a legnépszerűbbek Szent Ágoston és 'I'amás vol
tak. Ez utóbbinak tolmácsolása Demotrios és Proehheros Kydo
nes érdeme. Igen jellemző az a púr sor, amit az egyébként egyál
talán nem latinbarát Georgios Scholarios írt Szent Tamás-példá
nya margójára: "Kedves Tamásorn, bárcsak Keleten pillantottad
volna meg a napvilágot ; akkor bizonyosan te is elvetetted volna
annak az egyháznak (tudniillik a nyugatinak) tévedéseit, különő

sen a Szentlélek származására és az isteni lénvec és műkődés
közli kűlönbségre vonatkozókat. s akkor nemcsak az erkölestan
ban, hanem a dogmatikában is makulátlan volnál". Ekkortájt gö
rög Irók, s nemcsak az unió hívei, de alatinellenesek is gyakran
és szívesen éltek a tamási bizonyítási formákkal. A firenzei uniós
zsinaton hangzottak 'el a konstantinápolyi pátriárka, Bessarion
bíboros szép szavai Tamásról: "Ö a szentek közt a legtudósabb
s a tudósok közt a legszentebb".

A zsinatokon egyébként végigkövethetjük' Szent Tamás egyre
növekvő s egyre vitathatatlanabb tekintélvét. Már a vienne-i zsi
nal az ő tanítása alapján it.élte el Petrus Olivinek a test és lélek
viszonyáról vallott téves fölfogását; atomizmus eg'yik e,lső győ
zelme ez. A konstanzi zsinatról Luther úgy vélekedett, hogy azon
"Aquinói Tamás aratott "győzelmet Husz .János fölött". 1512-ben
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tartották az ötödik lateráni zsinatot, amely szintén igen jelentős
a tomizmus történetében. Amikor a lélek halhatatlanságának böl
cseleti bizonyíthatósága került napirendre, a fölszólaló teológusok
közül mindazok, akik az averroisták, skotísták vagy nominalis
ták véleményéhez hajlottak, a tétel ellen foglaltak állást. Részt
vett a zsinaton az akkori domonkos generális, későbbi bíboros,
nagy tomista Cajetanus is; tétovázott s végül vétót mondott, S en
nek ellenére Tamás uézete diadalmaskodott: a zsinat egyhangú
lag az ő tanát tette magáévá.

Hogy a trienti zsinaton mekkora szerepe volt Tamásnak, ar
ról a legékesebben XIII. Leó pápa nyilatkozott az Aeterni Patris
enciklikában" Tamás volt ott - Giustiniani bíboros szavai sze
rint - ,,8 zsinati atyák orákuluma és bölcs mestere". A pápák
sainte sorozatosan hódoltak szelleme előtt s állították alakjá,t
néidának, tanítását követendő mértéknek a világ katolikus tudósai
és teológiát tanuló ifjai elé, mint "a hittudósok fejedelmét, az is
kolák angyalát, az Egyház tanítóját".

Elismerték a nem-katolikusok is. Leibniz csodálja elméjét; egy
protestáns tudós "századok doktorának" nevezi, 1856-ban a Francia
Akadémia pályadíjjal jutalmaz. egy róla írt munkát, mely szerinl
Tamás műve "a kőzépkor gondolkodásának legmagasabb és leg
tökéletesebb kifejezése", a gentí professzor, Edgar de Bruyne,
egyáltalán nem barátja a philosophia perennis gondolatának, úgy
emlegeti, mint "a filozófiatörténet egészen magábanálló alak
ját"; Harnack, Paulsen egyaránt elismeréssel nyilatkoznak róla.
S a protestáns űberweg volt az újkorban az első. aki ahelyett,
hogy sok tudós társához hasonlóan maga is .anérfőldes csizmák
kal" gázolt volna át a középkoron, elmerültcll tanulmányozta
Szent Tamás korát, s őt magát végre a neki járó polera állította
a bölcselet történetében.

De Tamás nemcsak a mult bölcse; az "örök filozófiának" a
mai ember számára is van mondanivalója, "Menjetek .Iózaefhez'
. - mondía az Irás az egyiptomi .Iózsef'ról , az majd táplál gyön
geségtekben. XV. Benedek ehhez a Józsefhez hasonlította az
Aquinóit: menjetek Tamáshoz, s ő majd az igazság marmájával
táplál igazságot sóvárgó szellemi éhségünkben. Egy kiváló - to
urlsta - modern katolikus bölcselő pedig ezt írja: "Ha lelkünk
szereti az igazságot és szom.iazík utána és kész mindent megten
ni fi szornjúság csillapítására, akkor nem fognak elriasztani ben
nünket- az úgynevezett skolasztikus nehézségek; s akkor remélhet
jük, hogy részünk lesz Szent Tamás értelmi fényében, valóban
meg ísmerve - intellectu conspicere - tanítását; akkor gyöngesé
günk ellenére is minden erőnkből arra törekszünk majd, hogy
az Igazság megújuljon a föld szíuén. Mert erre a munkára vá
lasztotta ki lsten Szent Tamást". (sz. a.)

CLAUDEL, SHAKESPEARE, RACINE. Jean Amroucho
francia író több rádió-beszélgetést folytatott Claudellal fejlődésé
1'01, irodalmi véleményeiröl, esz.tétikájúról. Az alábbi részlet ér
dokesen világítja meg Claudel Írói pályájának kezdetét s kapcso
latát Shakespeare-höz és Racine-hoz,

"Jean Amrouche: Először is azt a kérdést szeretném föltenni,
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mennyíben fejezte ki Cébés mondata az Aranyfőben: "A szö csak
lárma és a könyvek csak papiros" -- mennyiben fejezte ki ez a
mondat, akkor amikor írta, undorát, minden nyomtatott betű ti
főként a könyvek iránU

Paul Claudel: Igen, rejlik benne valami ilyesmi; de inkább
a könyv elégtelenségének érzése ahhoz a lényeges táplálékhoz ké
pest, amelyre szükségem volt, mintsem teljesen merev megvetés.
Mindig nagy olvasó voltam, faltam a könyveket, s ma távol va
),\'.yok attól, hogy Ilyesféle megvetést vállalfak. Ellenkezőleg, igen
jól tudom, mit köszönhetek tanulrnányaimnak, olvasmányaimnak.
De meggyőződésem, hogy minden eg~res ember sajátos kűlön sze
melyiség és semmi, abszolúte semmi nem helvettesitheti, még a
külsöséges hatás is - nem mondom hogy mindig, de bizonyos
pillanatokban föltétlenül - ártalmas lehet és távútra vezethet.
Valami elszánt érzésre" személyes rendíthetetlenségre van a költő
nek szüksége, az irányítsa bontakozása idején, az ösztönözze an
uak megkülönböztetésében, mi számára a jó és mi a rossz" annak
segítségével utasítson el magától borzadva mindent, ami kárho
zatára válhatik.

J. A.: Nos, az ön fiatalkori olvasmányaiban mi volt a hasz
nos és mi a káros l

P. C.: Káros! Az iskolában, elmondhatom, egy tömegben zú
dították rám az egész úgynevezett irodalmi nevelést. Én föllázad
tam és egy tömegben vetettem el jóformán az egész paksamé
tát, amit rám akartak tukmálni. Az iskolát szinte teljesen "nega
th málhával" hagytam el, vagyis eltökélten eldobtam mindazt,
amit a fejembe akartak törnni. Aztán, amikor kezdtem a magam
embere lenni, először Shakespeare-re vetettem rá magamat ...

Később ugyarris falánkul habzsoltam és könnyen befogadtam
mindannak a javát, amit korábban rám akartak kényszeriteni:
mihelyt e kényszer megszünt s mihelyt ezt az anyagot úgy ada
goltam magamnak, mint organikus és vitális szükségleteim táp
lálékát, amit magamba olvaszthatok. S itt utalni akarok azokra
a tanulmánvaimra, melvek megtérésemet követték; megtérés. ér
telmi és erkölcsi nevelés ugyanis nálam párhuzamosan haladt
18e6-tól 189ü-ig és 1893-ban, amikor kialakultam, amikor kifor
máltam azemélviségemet.

Ezeket az alapvető tanulmányaimat Shakespeare-rel kezdtem.
Eg'y évig, másfélig igen alaposan belemélvedtem, olvastam és
közben jegyzeteztem. Több ilyen jegyzetezett példányom is volt, 8
alighanem a tokiói földrengéskor pusztultak el; akkor könyv
táram tekintélyes része, odaveszett.

J. A.: Eredetiben olvastaj
P. C.: Nyugodtan mondhatom, Shakespeare-en tanultam meg

angolul. Szótárral és fordítással a kezemben vágtam neki a muu
káuak, mohón és haszonnal, Ebben' az időben határtalanul cso
dáltam Shakespeare-t s ezt a csodálatot részben máig me~őriztem.
Hendkívül gyümölcsöző és alakító erejű volt számomra. Ha vala
ld átlapozza az Aranyfő első változatát, lépten-nyomon Shakes
peare hatásával találkozik. A képkészlet, a cselekmény menete, a
szerkesztés eljárásai: mindez, ahogyan az Aranyf6ben érvénye
sűl, shakespeare-i.
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Shakespeare aztán elvezetett a görög tragikusokhoz.. Olvastam
már őket és meg is bámultam, .Paul de Saint-Victor Conimen
faires·jében, még az iskolában. Ez is régi rajongásaim egyike.

Aischvloson kezdtem, Leconte de Lisle fordításában, melyet
csapnivalónak találtam. Ez lehetetlen - gondoltam - Aischvlos
nak másnak kell lennie. Eredetiben akartam megismerni. Ehhez
azonban nagyjában előlről kellett kezdenem iskolai görög tanul
mányaímat; éreztem viszont, hogy ez nélkülözhetetlen számomra,
mert Aischylos adta meg nekem azt a prozódiai nevelést, amelyre
erősen szükségem volt. Az, epikus vers meg a lirikus és drámai
vers ugyanis nézetem szerint más és más rendszerbe tartoznak.

. Dramában nem lehet használni az epikus verset, az alexandrint:
használatát teljes tévedésnek tartom. A par excellence drámai
vagy lírai vers a jambus; minden nagy drámaköltő ezt hasz
nálta: a görög tragikusok is, Shakespeare is, és a nagy lirikusok
is, mint Pindaros; elvük a jambus, azaz, e,gy rövid és e'IU hosszú
tag egymásutánja.

Az alexandrin vagy a hexameter ellenben elbeszélő elemek.
Dramában alkalmazni öket ezvszerűen képtelenség, kivéve olyan
kivételes lángelmét, amilyen Racine, aki véleményem szerint cso
dálatos módon élt vele. Racine az irodalom halhatatlan kivéte
Ici közül való. S ez is bizonyítja, mennvire nincsenek ezen a té
ren abszolút ítéletek: hiszen azzal az eszközzel, melyet én rossznak
minősitek, Racine, akadémiai elődöm, (rnert az ő székét foglalom
el), elképesztően tökéleteset alkotott.

J. A.: Racine, gondolom, egyike volt azoknak, akiket az is
kolából kilépve elvetett magától.

P. C.: Teljesen. És meg kell mondanom: igen sokáig tartott,
míg visszatértem hozzá. Corneille iránti bizalmatlanság-omban
máig sem javultam meg; de Racine" az egészen más. Azt hiszem,
Racine méltánvlásához el kell érnünk egy bizonyos életkort. Nem
fiatalembernek való: darabjai, melyek oly nagy élettapasztalatról
és oly érett formaművészetröl tanúskodnak, nem éretlen szellemek
és tehetségek számára készültek ...

Minthogy itt alkalom kínálkozik rá, meg kell mondanom: ami
Racine három nagy drámáját, Briiamnicust, Phedrtit; Atháliát il
leti, hozzájuk hasonló értékűt a világ egyetlen nyelvén, se Shakes
peare-nél, sem a görögöknél, sehol sem találok. Rendkívüli remek
művek ezek, de olyan remekművek, amelyek számomra idege
nek. Lehet valamit akkor is csodálni, ha éreezük, hogy teljesen
kívül van a mi szféránkon. Csodálom Racine-t, de úgy, mirit
ami mindenestűl kívülesik rajtam s ahol semmi keresnivalóm
sincs,

J. A.: Atháliában sem'
P. C.: Abban sem. Athália nagyon nagy rnű.

J. A.: Igen; de én azt szeretném tudni, vajjon Athálud is olyan
idegennek érzi természetétőlT

P. c: Igen.
J. A.: A vérmérsékletétől. ..
P. C.: Igen, igen. Másként érzek, mint Racine, kivéve talán

a páratlan remekművet, a Phedrát; de azért ugyanúg-y tudom
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értékelni, mint például André Chénier-t, noha nagyon távol va
gyok tőle.

J. A.: Az imént azt mondta, Shakespeare iránti csodálatának
csak egy részét őrizte meg.

P. C.: Azaz most már nagyon erősen látom a hibáit is. Míg
Racine iránt nőtt a hódolatom, Shakespeare iránt inkább csök
kent.:

J. A.: MiérU
P. C.: Először szögezziik le: Shakespeare-ben nagyon nagy

szépségek vannak. Akárhogyan is, a legelsők közé sorolom, a vi
lág négy-öt legnagyobb írója közé. És bizonyos vonatkozásban
Racine fölé helyezem, bár nem biztos, hogy ebben igazam van.

Ott van eszméinek egyetemessége. Egy egész világot szereuel
tet, az ihlet szenvedélyes erejével, drámai mozaalmassázzal, egy
szer-re meghitt és fönséges képzelettel, vegyítve a kettőt: mindez
ti lehető legjobban fölcsigázott; s azt hiszem, akkor még azok a
művei is el ragad tak, melyeket kevésbbé szeretek: első történelmi
drámái. vagy Rúmeá és Júlia, melvnek nyelve szörnyen izléstelen
s erősen emlékeztet a zagvválkodásra, De ennek ellenére is, olyan
fiatalság, olyan ihlet, olyan érzelmi lendület van benne, hogy a
leguagyobb lelkesedésre hangolt ős hangol még ma is. Shakes
peare még-iscsak nagyon nagy figura!

Aztán érett korának nagyszerű alkotásain át eljutunk azokhoz
a drárnákhozv vamelyek valósággal ormai az emberi szellemnek:
utolsó öt drámájához. ezekhez a már-már természetfölötti költé
szettel sugárzó művekhee, Cymbeline, Téli rette, A vihar ...

Shakespeare a komédiával kezdte, a drámán folytatta s végül
eljutott egy a Beethovenéra emlékeztető boldog Iátomásig, ezek
hen a végső müveiben. Ott ennek egészen különleges prózódia
Felel meg; melv az átvonáson alapszik; ez szintén rendkívül ér
dekelt. A Téli renétől fogva Shakespeare elmetszi a versét s eb
hen nem az ihlet menetét követi, hanem oly erőszakosan jár el,
hogy szinte vérzést okoz; egészen váratlan helyeken töri meg a
verset. Sosem vizsgálták meg utolsó drámáit ebből a szempont
hól, pedig ken érdekes és egészen új nála: az antik drámák után
kezd kifejlődni s új korszakot nyit fejlődésében. Annakidején
mindez szenvedélyesen érdekelt s később visszaemlékeztem a do
logra kínai és japáni vers-kísérleteímben, ahol magam is meg
próbáltam alkalmazni ezt az erőszakos szakítást. melv megtöri
a szót.

J. A.: Elég gyakran járt el így; nemcsak az átvonást alkal
mazta, hogy előidézze a versnek ezt a vérzését, hanem néha még
magát a szót is kettévágta.

P. C.: Aranyfőhen kezdtem, akkor még jóformán ösztönösen;
aztán fölhagytam vele. Csak később szórakoztam ismét ilyen kí
sérletekkel, harminc-negyven esztendő mulva, az említett kínai és
japáni versekben" ...

FORRADALMI KORBAN. Ezzel a cimsnel [eleni meü ,lj keltett
nalJY és kínos feltűnést Angliában Cyrill Carbett yorki anglikán
érsek köny've, ezt a kérdést állítva honfitársai elé: oo.iion. mikor
seiinc meo Anglia keresztény ország lenni? 19U-ben? 1920-ban?
/rIén később?
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Az angol ember ne volna keresztény? A polgár templomban
eskűszik, gyermekeit megkeresztelteti, temetéséhez papot kíván;
ünnepélyes alkalmakkor ISosem hiányzik a templomból s résztvesz
a két háború halottjaiért tartott isteniiseteleten. Csakhogy - mond
ia az érsek - mindez puszta measzoleás, megkövült forma, s élő

tartalmát régen elvesztette. "A vallás ma már csak az emberek
igen kicsiny csoportját érdekli". S az angol egyház szomorá hely
zetét nem tévtanok okozzák - folytatja Carbett - hanem az
egyre terjedő "metafizikai közöny". Az emberek többsége erJ.1jáUn
lán nem fogla.lkozik azzal, ami az érzékein túlesik, nem törődik
azzal, ami szellemi és lelki; az il,1Jcsmi etnrszerűen: nem érdekli
őket. A statisztikák ezerint Anglia lakosstuuuuik mindoseze 10 szú
zaléka jár rendszeresen templomba, ennek is teaalább a fele éle
medett korú. Az ország akár missziós területnek is tekinthető; de
Carbett érsek ezidőszerint egy nag,1Jszaóású núpmissziótól sem vár
na számbavehető eredménui. A leucélszerűbbnek: azt látná - (8
ez a gondolat már-már úgy hat, mint az anglikán keresztén.lJsé.o
belső csődjének cáfolhatatlan vallomása), - ha az amoo! egyhá.z
tudomtisuloenné, hoqy a mai embert csak e?)ilági kérdések foglal
koztatják s ezért, ehhez a szellemiséghez idomulva, maaa is első
sorvan azt h,angsúlyozná, mensnnben. működhetik közre fl, keresz
finJlséo e pusztán (1)ilági, problémák me!Jaldásálmn. Csakhogy
kereszténység volna-e az olyan furcsa kereseténuséo, amely meo
[eiedkeznék: "az én orszácom nem e 1)ilágbfJl 1mló" kri..~·ztu.~i sza'
t'áról, s éppen arról nem beszélne, ami fe7é a lelkeket oezetnic
kdlene? S 1'a}jon. a Carbett érsek által fölpanaszolfielenségek
nem elsősorban. onnét származnak-e, hogy egyháza, túlságosan "
'/)i.lá,Q felé "ordul1~a, nem. tud mit mondani a mai embernek, aki
1Jedi,q lelki táplálékm éhes? 1952 újé1Jjén PIlY a.nyol rektor io»
kiáltott föl az előtt rt fizeneUJ] ember előtt, aki templomában meo
.;elent: "Ha, ez to» mpgy tovább, e!lJ1 szép napon vO.Qány Anqlirí'
ban ébredünk föl". S az anaot vallási. oiszowuok egy i.8m.erője

hozzáiesei: ..Fönnáll az a veszély, hogy a C 1,( r c h o f E n .0 
l a n d rövidesen nem lesz egyéb, mint a szekták egyike egy sze
kularizált oiláobon",

Altaláno,~ ezzel szemben a tapasztalat, hO.Q.'/} akik 1)fllóban élő
ás melea 1Jallásosságra éreznek iQényt, eüure nagyobb számban
fordulnak (1, katoliku» eoului« felé.

Az értelmiséo köreiben mind sűrübben tapa8ztalha.tó kowoer
eiák: már maoukat a.z a.nalikáno7wt is csak akkor leoik mea. ha
eay-e,QY álta7ánosan ismert «zeméluiséarő!17an szó, amiluen. Henru
Slesser, a neves ,ioaász. Edmund Whiitocker. a fizikus s nU!
már a pápai akadémia. iaaia, »arn) Graham Greene. OA konreriit.ák
Mizt vannak, akik átférhük oldról ;s bessiimoltok, I tn) R1Wl'H!
Waugh, (az ő vallomását 1952 ckléberében a VigiUa. is köznlfe).
17a{l'/J az emlitett Slesser, aki "Az an.QUkanIzm.ustól a kaloiikn«
enuluieu)" cím.Ű írá,~ríban azt mondio.: "A kafolikus eaJ/házban tn
Iálirn» meg a hitnek s a hit .Q:uakorlásánn~; Icérdéseiben azt a tp
kinfélyt, amelyet már réoúto: elengedhetetlennek tnrtottnm", (l-e.)
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