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tlLÉGY TÜRELElV1MEL IRANTAM" (Mt. 18,26)

Gyertyaszentelőkor iellobbnn
a Gyermek körül a gyertyák
fénye - kedves búcsúztató ka
rácsonytól - aztán már tilában
köszönl ránk a böjtelő. A kará
csonyi ünnepkör hangulatos be
fejezése után komoly [elodaiol:
felé indit az Enuluie: Közben
búcsúzik a tél is és tavaszt bon
togat az idő. Vele együtt kiies
lenek taoaszi terveink is. na
Dyotakarásunk, új megoldások,
ietadatolc, vérünkbe csap rt i »
'caszi, tiirelmetlcnséq, a kezdés
láza, a készülődés izgalma. Soh
mindent szeretne az ember, tü
relmetlenül, hab zsolán, a magn
elaondolásai szerint. Persze,
akrrdály is van; ernberek is,
akik mások, mint mi. A tiiret
metienséu igy lcuirrul az embe
rek ellen is. To naseut» láz, tü·
relmetlenséo. Erutluizunlc is
meri ezt a lelkiállapotot. Mini
az édesanna. hűvös Icezét lá-as
homlokunkra teszi és etmondat
ja neliinl«: . Tstrn, a 7,'1 Túlod.
hogy semmiféle tettünkben nem
bi zh aiunk" (Hai nrnuul.oas, m·i.
séjéböl) "inadrr(J ,<;-+oiinke( irá
nyítsd a jóra" (V'izkcr. utáni
5. 1,as.)

N agy és »eszedelmes a koi·
sértés. A nemesedb, (J törelwő,

az örök értékekre iam-rsekodá
embert is, dc méo inlaihh a ter
méseeies, a foqhntó 1)iláq em
bera sűrűn forda el a Liirel
metlenséo: euunzerre, m'ind.eni ,
birtoson. E/I/H'n a «ztimit ásbcu«
szenoedé», boj, emberi mrence
sérI, n másik em/N'r nem Ium
heiuei. Ped.ia heluet kérnek.
Hisz mennu! ember jár-kel met
lettem, családban, azon kímU;
minrl más, mind ember, mea
tilri-oa jóakarattal, metmerue
bűnnel, nalában va(m esnie ne
kem ferde gondolkodással, hi-

deo vagy hitetlen szivvel. Ha
türelmetlen vagyol~, ingerelnek,
egyszerűen, mert mások. Ha az
i,gazság bajnokának tekin 'e'm
maaamni, füzes lélekkel vitá
zom. Éles és merev a szavam.
Erőszakkal próbálom hajWani
a másikat hitre, jóságra vagy
csak a saját utaimra. Es ha mé.Q
az igazak gőgje is tanyát vert
bennem, akkor kegyetlen leszek
a jóság örvén, meobotránko iom,
és pokolra tasziiok: megalázom
a lelkeket!

ElT!Jszer már mea kell döb
bennünkl Amikor böjteZő nap
jaiban a méluséoből kiáltunk
H ozztul, és testünk a földhöz
tapadt, amikor érezzük, ha,rn)
"bűnein7>: muüi uiazsáoosan
bünhőrZünk" (Heioenedoas.), ak
kor a nyomorúság leh.űii az
embert. Ha ped'i.q a lelkiinkiy
hatol az i,rTazság: "Isten, aki
e.rmedül tudod a oálase' ottole
számát, akik a mennyei boldoa
súrtra cl juinnlc" (nagyböjti kö
nyörgés), akkor leomlik bűsz

kesé,qünk. A liirclmeienek eo lik
buklat6ja: Isiené a királasz
tás! li's én nem lehetek bizost
Az Ő titka a me,q'iqozultsáll is,
melJ} 1Jw{Jlrént foglalja magá/w
az Istent. Itt aztán valóban nom
marad hdJJ honooskodásruik!
Másik hulrlai«): mindia meosz0
loThol a kérdés: hát 'te'! É,' ld
adhat biztos választ? ,.Fél1w
remetnre munkáluiiok lelketek
űd.rét" (Fil. 2, 12). M é.Q ha ko
nek szívekről leoatioo is a
sC''': nem lehet tudni Isten szán
dékái, rt keouelem ideiét, Vao,;
"semrn.ihp neszed Isten .j0wí,qát,
türclmél?" (Róm. 2, 4), Ott vi
lánjl ez rt türelem a történe'em
m.('lyén, mint ..lumen ad r n 1)e·
latienem gentium". Neki iqnza
van és nem siet i,qazsá[Ját erő·
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~zakolni. (Jnmaqábanis látom
ezt a tehetetlenséenek iátsztJ
türelmet. A tékozló fiú újru
és újra kikéri örökségét, az
Atya mégis mindig visszaölel!.
Nem unja meg, mert az örök
lét állandósá,qában él és »éote
len türeimét a mi fJonoszlwdá,
su/nk nem fárasztja kl. Ember,
téged is a na,qy horizonak ma
qassáoába h.i», léllJJ türelmes!
. A ticrelmetlen ember ldcsi1/JI
marad lelki életében, mcri - és
ez a roppant 'oeszély ~- ritkan
állhatatos. Pedia "csak aki. áll
hatatos marad. mindl'é,qiy, u:
üdvözül" (Mk: 13. 13>. "R(I

ugyanis alapot vetett és nem
tudja befejezni. aki csak látja.
kiaú·mJolja" (Lk. 14, 29). "A
lelki életben. az embernek min
dig kezdőnek kell lenni, 'lnion(lifJ
akarni és ao» akarni, minthn
méa semmire sem ment volna"
(Prohászka). Kezdeni. ujra! J~'.,

el kell kezdeni a réoiek i nuii« I
a jóban való ldtrrrtás keyyclm(;'
ért!

A türelem külső próbája 1/

inunka és a szenvedés, A may
pető mozdulaia szá.zszor-ezcl'
«zer uauanaz, unalmas már ll.,
ki. tudja. n/.i. l.es> fl nut a onl.:
Akú,' napi munkánk, ame~y~t
unalom'i.q meqszokiunlc, . meg!.,
mindio új idc(JcIFé'l.l1el iu.aercl
fel. "LelJYetek te~uíf tilrely!.wsek.
test oércim , " Hiszen ((, Iold1n1
,)~lö is nag;/j tűrelemmel 1)ár a
föld drá.qa termésérc" [.lak j,
7). Amikor peditt lJetel.lI'sp;dn~,k
rajtunk az Lstenhez-tartoeás Je
lei a szenuedé» által, nincs-c el
rejtve. előttünk a szem:edés t~t
ka (Ötvenedvas! )? K ~fakadá«,
zúaolOdás az ördög malmara
ha:jtja II vizet, milJ a türelme.'
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«zen.ocdé» l sl« n tisztu. búzáiu
ként iehérré őröl. Dicséret hang,
zik el felettünk ae Úr szájából:
"AllhrJiatos 'is 1'a-.'I.1/, seenoedte!
érettem és ne'in j'áradtál bele"
(Jel. 2, ,O, _

"Az Úr vezéreljen bennetekel
Isten szaetciére és Krisztus til,
relmére" (l I. Tessz. 3, 5). K risz
tus ticrelnic kell (IZ emberekher.
mcrl nBkiilc nincwn ezeretei.
Szcnt Pál azt 'is leméri szerelel
himnueeúban, hOl/H szereiet nél,
kül sermnit scm ér (IZ ember.

Két 1'(!SÚTnap 'can ct hónap
han. mel.IJ firmclmc;'defés: 8Z0

morú kereszlén:l/clc, akiknek sze
me álaiol«, mioc! ue Isten j(:
(Hett:enel1vas.), akik fit elmc!.
lenill iiélnck: azok j'iilött, aktí.
méa a kitctleriséa lriucán álla'
nak. /~s megértjük-e, hOl/Y mún
It konkoiu t sem entJedi kitépn i
II tiirclrnc« Gazda (( búza kiJ
;dil? (Of rcnedvas.} Pediu meu
érdanuilrc« (l tii.zo], akárcsak II

/)(lní!súllfalan »zinnnriuinusolc.
De Jézu» mf!llJ'erldette az o nos
totoka! : "Nem tudiátole, ,nHyell
lelkület I'(I!I bennetek" (Lk. :J,
55).

Am i f /Jedi tI '111('(; kellene tell
nünk, j'bley a 1,cliiuk em/üftéWk
[elé, kikncl: hihái naponta sze
miin 1.'11(' iitlenel: ésiz.llatnall·:
dsönek fl titrclmet ébressziik. !!

hil)r;!.: ráf/ára ('S 1/cm o.z Hélk..
eést, in .r!erültsr"qef, javítani 1.'/;

!JYást. hm ('fJ.lJszer1'(~ a i').~á,l)

árama indul lélekföl-lélelci!l.
Visefi/'>tck cl ernsmás fJyiin.aé

1't" ((fal. fi. ~2). Ez rnéffóisfwln
a nain) T iirelmcshez, aki "It it h
lJékd'ÍÍn'>s által" ígéretünk.
(Róm. e. 12).

Simon .JÓZSf'!
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SCHÜTZ ANTAL
Mikor Szcnt Pál harmadik nagy apostoli útjáról hazatértében

megtudta a Szentlélektől, hogy otthon "bilincsek és szorungatá
sok" várják, áthívatta Milétosba az efezusi egyház vezetőit, elbú
csúzott tőlük, s megható beszédben végrendelkezett. Nem fél H
veszélvtől, - moudotta - hiszen életét eddig sem tartotta becse
sebbnek. mint küldetését, "az Igének szolgálatát" és azt, ho~·

"bizonyságot tegyen Isten kegyelmének evangéliumáról". (Csel.
:20, 24)

Mikor három évvel ezelőtt - 1950. október 26-án - a Kato
Iikus Kii7-]Jonti Hittudományi Akadémia a hetven éves Schütz
Antalt köszöntötte, a súlyosan megrokkant. professzor ugyanezek
kel a szeritpáli szavakkal válaszolt. Ezeket íratta fényképe alá
is, mellvel ez alkalommal a piarista teológusokat megajándékoz
ta, s ezekre hivatkozik -- "alázattal és szeréuyen, az óriási dis
tancia tudatában" -- második kiadásra előkészített önéletrajza
végén.

Ravatalánál illetékes ajakról hangzotj; el a megállapítás, hog~

szolgálatát olyan eredménnyel végezte, hogy hazánknak Pázmány
wellett legnagyobb teológusa, legkiválóbb dogmatikusa lett. "Sen
ki Elem állhat már ki Isten szent népe elé, aki ne tanult volna
tőle akár közvetlenül, akár közvetve: tudósok és papok hosszú
sora a hallgatók és hívek beláthatatlan sorát tanítja az ő nyo
mán". Hasonló hangokat hallottunk - itthon és külföldön egy
aránt - hatvanéves és hetvenéves korában, egy-egy könyve meg
jelenésekor, sőt már ezüstmisé]e ünneplése alkalmával.

Szólaljon meg most ő maga: lássuk, m i lyen szándékok, esz
mék, erőfeszítések H karaldcrológi,ai adottsúgok hozták létre ha
talmas életművét.; hogyan értelmezte Szent Pál fenspgeH célkitű

I.psét s hogyan törekedett azt valóra váltani.

A z Ige szoiqálata

Mil jelent az Ige ós szolgálat« Schütz Antal gondolatvilágá
ban! "Több mint kétezer éveH szívós és áldozatos elmernunkában,
lemondásban és harcban vívta ki az európai szellem azt a nagy
meglátást, hogy van egy birodalom, ahová csak a föjtétlen igaz
,.;á~keref'ésnek van bejárása és ahol a megtárt igazságnak elmé
ly ítós«, biztosítása és megvullásu szent kötelesség." (Titok és
tudonuina}, Platón, Aristoteles, Plótinos és Szent Agoston
úta tudjuk, hogy az igazság megtalálása és képviselete mindur
a földöntúli és örök valósággal hozza kapcsolatba az embert.
Minden igazság, legyen az természettudományos törvényszerű
ség, legyen hittétel vagy akár csak egy komoly egészségügyi sza
bály, amennyiben igazság, Isten gondolatvilágába enged betekin
tést Mert azt mutatja, hogy az illető dologgal mi volt szándéka
a Teremtőnek. mi volt eredeti elgondolása Annak, aki mindent
terv szer-int teremtett, s akinek elméjében mindennek megvan II

ri-zta, hibátlan képe, mindenről pontos fogalom, helyes szabály,



A tudó.,

Már első művei megjelenésekor szembetűnt. hogya szokásos
ismertetéseknél és kompendiumoknál jóval többet adnak. Nemcsak
nagy tanultsága, szabatos fogalmazása, spekulatív mélysérre és
saintétizáló hajlama mutatkozotj meg bennük, hanem szenvedélyes
és kérlelhetetlen igazságszeretete is, Maga írja később, meunvire
bántotta, hogy a hittudósok egy része úgy ír, miutha a kőzépkor-i

t~ológia minden kérdésben végső és kielégítő feleletet adhatott
volna. "Régi meggyőződésem: az emberi elme Isten teremtmé
nye minden korban, s ezért manicheus hiedelem azt vélni, ho!~y
az utolsó 600 év alatt éppen a gondolkodás terén csak tévedést
termelt." (Életem) Eszménye az igazi látó, akinek lelkében sok
Iúmpas ég: hű mécsesek és lobogó Iúklvák, fényszórók és ívlám
pák : akinek lelke rakva van szemekkel kívül és belül, mint az
apokaliptikus kerubnak. (Őrség) Az igazság hitvallóinak és apos
tolainak ..belső indítása, páthosza" az, hogy "annak rendje és
módja szerint" "szemébe nézzenek m indcn kérdésnek", "tájéko
zód.ianak" minden probléma felől, amely a szellem területén bár
hol felmerül.

Nem apologétikus szempont vezeti. Ha er-ről volna szó, talán
megelegednék minden érvvel, mely csattanós, még ha a mólyebb
elemzés számára kifogásolható is. Igazságkcresésének eszrnényké
pc i . Szent Áeostou, Szent Tamás, Szcnt Anzelm, s Descartes min
tájára leginkább önmaga előtt akarja mejrvéden i az urazsásrot.
E'~ért mutatkozik már első dolgozataiban (Főbb elméle'ek az ér
telmi ismeretek eredetéről, Kezdet és vég a vilúgfolyamntban, Az
anyag mivoltáról, Az istenbizowuiráe lO.Qikáj'l) meg nem alkuvó
krit ikusnak: könvörtelenül k iselcjtez mirident, ami a Ieg újabb
p rof'án tudományos eredmények sz íno előtt nem állja meg 11 he-
lyét. S ehhez az elvhez mindvézig hűséges marad. De ugyanak
kor szintetizúlónak is mutatkozik. A selejtezóssel nem éri be, ha
r-em 'új, korszer-ű elméletekkel próbálkozik, s időnkint ezeket ifll
próhának veti alá.

Igy alakul ki Schütz Antalnak a kutató tudósnak egyénisége.
Ünájjó kutatásai elsősorban a bölcselet és a dogmatika terén ve
zettek eredményekhez.

A bölcselő

Er'cdetileg hűlcselőnek indult. Nemcsak tanulmányai képesí
tették ez irányban, hariern sajátságos probléma-érzéke is, mely "a
prub'émákat nerncsak közvetlen me!.delenésiikben látja meg, de
mé! "".1,1",1' nvú l ií I"vi;lwrf'i !:et is keresi."

~jgyetemi tanulmányai az aristoteles-szen ttamási bölcselkcdést
kedv,ltetik meg vele, s első szcrelmóhcz m indvóziz híí marad, De
az1 PPIJPn Rzent Tamás szellemével látja ijsszet';g'yeztethetet1eJl nek,
horv m indcnt elfogadjon, amit a középkorbnn tanítottak. "Nem
kiírni Rí~ent 'I'arnást, hanem azt írni, amit ö tun ítana, ha ma f;l
ne!" XIII. Leó púpának n szavnit vési lelkébe, rnelyeket a p ápa
egy Francia teológush07: in tézett. Hiszen magánál Szent Tamásnál
is ezt o lvasta.: ,.A íudcrránvnak nem az a cél ia. hovy m-vrúl
la]lítsa, mit gondoltak mások, hanem hogy mi az. igazság." Eúr!
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Tanítványaival szemben igényes, megértő és igazságos. In
kább tudásának, tárgyszeretetének és komolyságának hatása alatt,
"he""ii'et!Ji)I" tanulnak nála, m i nt félelemből. És miridig büszkék
Tá, hogy ilyen mcster keze alatt nevelődtek. Mert nevelni is akar,
nemcsak tanítani, s magát a tanítást is úgy törekszik végezni,
hogy az "életfakasztó erőkkel legyen telítve", legyen "maga is
egy darab a nevelésből".

Tantárgyából nem annyira enciklopédikus tudást kíván, ha
nem az alapelemek biztos és szabatos ismeretét, a problémaérzék
nek s a továbbtanulás kedvének kibontakozását s a továbbtanulás
lehetőségeinek és irányainak tudását. Egyptemi fokon hozzáveszi
az önál ló gondolkodás kialakítását és a teológia módszerének, kű

lőnösen az "öntájékoztatás" módszerének megtanulását. Hogy e
tekintetben milyen eredményt ér el, arra egyetlen jellemző adat:
ICf,6nkább elfogult tudományos ellenfele meglepődve kénytelen
megállapítani, hogy tanítványai mennyire szabatosak.

Akik előtte tankönyveket írtak, korántsem voltak ennyire igé
r;ycfiek. Ezért kőzépiskolás hittanár korában felsős hittankönyve
ket ír - mint tudjuk, ezek több mint 35 éven át használatban vol
tak. - főiskolai tanár korában teológiai jegyzeteket készít, pro
fcsszorsáea idején pedig megírja latin nyelvű és magyar nyelvű

Dogrnatikáját.
'I'auár marad akkor is, ha anagyközönséghez szó1. Beszédei

- még az ünnepi köszöntök s a szentbeszédek is - mindiz elő
adás-szerűek, tanító jellegűek. S nem nehéz észrevenni a pedagó
lrost a legelvontabb tudományos értekezésben sem, rnert minél in
kább halad a korban, annál tudatosabban és eredményesebben
lúzdeli tele a gondolatfűzést olyan kifejezésekkel, hasonlatokkal,
utalásokkal, amelyek ezt a kettős feladatot valósítják: " ... tisz
teli az igazságot annyira, hogy népszerűsítés címén nem hamisít,
nem torzít, nem csonkít. Számol vele, hogy nem okvetlenül vál
hatik mindenki számára érthetővé, ami nem mindenki dolga; vi
szont. " a szerétet arra bíztatja, hogy újra meg újra kísérletet
'fegyelJ Szent Agoston tanító prog-rammjával: úgy közölni az igaz
ságot, hogy a tanítás folyamában az elefánt is úszni és a bárány
is gázolni tudjon". (Őrség)

Úgy érzi, hogy tanítási fogadalma állandó felelősségel jár:
tudása kincseit meg kell osztani másokkal. Veleszűletett pedagó
giai érzéke hozzáfűzi: de nem lexikális ismereteket kell adni,
hanem új világokat megláttatni. "értő emberekké" tenni a hall
gatbkat; olyanokká, akik többet és mélyebbet tudnak a világból,
mint ameddig testi szemük ellát, vagy ameddig műszereik elhat
nak. S akik könyveibe belekóstoltak, ezt szerették meg azokban:
nem a szerző olvasmányainak kivonatát kapták, hanem az egyé
nivé vált problémáknak, az éjt-napot eggyé tevő kutatásban el
töltött időnek s az így megismert igazsághoz mindenkit elvezetni
akaró szeretetnek gyümölcseit.

Az ismeretek közlésének, a tudományos eredmények közkines
eE:é tételének s a szemnyitogatásnak igénye azonban másodrendű

igény volt Schütz Antalban. Mögöttük egy mélyebb és erősebb
hajlam dolgozott, a kutatás, problémafeltevés és problémaoldoz

-gatás igénye, a tudós lelkűlete.



igaz elgondolás van. Az Ö elméje az igazságok tárháza, ő maga
az abszolút Igazság. Igéje pdig, azaz önmagának a második is
teni személybe "belemondott" s így abban tükröződő képe, az
igazságnak legelső és legtökéletesebb közlése és tudomásulvétele.

Igy az igazság keresése Isten-keresésnek is mondható, a meg
talált igazságban való gyönyörködés pedig arra a gyönyörűség

re utal, mellyel az Atya az Igében örökké szemléli és szereti ön
magát, mint abszolút Igazságot. Igazságot szeretni és szolgáln i
ugyanaz, mint az Igét szeretni és szolgá.lni,

Igazságkeresésünk és szolgálatunk lehet öncélú, azaz a gYi!
korlati hasznosságtól elvonatkoztatott, s a mondottak alapján (~Z
is jogosult. Ilyen öncélú ignzságkeresés Aristoteles szerint az el
méleti tudós munkája, azé, aki az igazságot magáért az igazságért,
a tudást magáért a tudásért (theórias heineken) keresi. Ez is ér
tékvalósítás. A keresztény elgondolás azonban tovább vezet. Meri
ha nem is tagadja azoknak a tudománynknak a jogosultságát, ame
lyek nem jutnak el gyakorlati err dmánvekhez, meg van,rólel
g'yőzöt!ve, hogy "végelemzésben eszmék formálják a valóságot",
azért "a gyakorlati kérdések' sorsa mégis csak az elvek csatáján
dől el". Hiszen "Istennél mindenre van megoldás". Az eszmék
amennyiben a maguk valóságának megfelelően válnak ismere.
tessé, eszmények is eg'yúttal, azaz gyakorlati magatartásunknak
normái, ideáljai. "A fogalmak és tételek nem egy meghalt élet
nek esíraburkai." Persze, csak "világos fogalmak, határozott t{~

telek, nyomós megokolások tudják megalapozni azt a férfias meg
győződést, mely állja a szenvedólyeknek, az életnek és az érzel
mehnek harcait; s csak világosan kitűzött és megokolt célok le
hetnek biztos életelvok." (Esznlpk PS c,~zményck)

A tanár

Ilyen gondolatok vezették Schütz Antalt pap-tanát-i pályú.,Í'!
megválasztásában és szolg álatában.

Elsősorban önmaga részére vonta le következményeiket. "Kii,
telességemnek éreztem mindig a legjobbat adni tanítványaimnak,"
- irja önéletrajzában. S valóban, benne ép azt csodálta meg miu
deuki, tanítvány és kartárs egyaránt, aminek hiányát olyan fá.i
dalmasan teszi szóvá egy tanárában: nem volt alapos képzettsége.
igazi problémaérzéke és érzéke a tudományos haladás iránt. Orái
ra lelkiismeretesen készül, sőt vizsgáztatásaira is. Többet akar
adni, mint a tankönyv. Ellenkezőjét tiszteletlenségnek érzi CI

Logos-szal szemben. Nem mesterember akar lenni, hanem alakító
művész, Ez pedig csak akkor lehet, ha kiérzik, hogy a tanítandó
anyagon túl is van tájékozottsága és mondanivalója. E végből

nemcsak szaktárgyában tesz szerj korszerű ismeretekre, - ak i
a kortársakhoz akar szólni, annak szerinte úgyszólván minden or
évben ujra kell tanulni, - hanem a teológia egyéb tárgyaiba i",
beledolgozza magát, sőt szakszerű ismereteket szerez olyan prof'án
tudományokbau is, amelyeknek a teológiai kérdések megvilágj
tásához hasznát veheti: matematikát hallgat a bölcsészkaron. lé"
lektani doktorátust szerez Würzburgbau, tanárjelölt hallgatóinak
szaktárgyait sorban végigtanulja, sőt anatómiát, biológiát PS hel
gyó?,"yúszatot is tanu1.
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"t1 keresztény gondolkodó még ft nemkeresztény, sőt nem egyszer
koresztényellenes gondotkodóktól is nemcsak kérdéseket vehet át,
hanem feleleteket is tanulhat; amint Szent 'I'amús is tanult, sőt
meglepőcn sokat tanult attól, aki a világnézetben legnagyobb el
lenlábasa volt, Averrlioestől." Ilyen értelemben iparkodik "szoro,.;
i~f{yüttműködésbel1 munkatársa lenni összes elődeinek, egy philo
<ophin perennis szellemében". A philosophia perennis több mint
r:úrt bölcseleti rendszer: örök tudomány az, mely a Szent Tamás
tól revideált és kisebb részleteiben időnkint módosítható aris
toteles-féle tervrajz alapj im állandóan épül. Mit próbált hozzáadni
H'J; építéshez Schütz An ta I'l

Leginkább figyelemreméltó és tudományos megvitatásra leg
inkább számítható újítása az értékek rendjének k űlön helye a
lótrendok sorában. Nemcsak azt látta, hogy a tudományból Kant
óta száműzött metafizika az újabb bölcselőknél értékeimélet ké- 
nében próbál visszalopakodni, hanem azt is, hogy ebben az ér
tékelméletben a valóságot új szempontból megláttató gondolatok
vauuak. Mivel pedig meggyőződése szer-int a filozófiában minden
visszahat a létfogalomra, a létfogalom új szintétizálásával próbál
kozik. (A bölcselet elemei.)

Másik jelentős, és termékeny eszmecserékre alkalmas kisér
if~t\~ az ujszor-ű tor-tcuctomuoloselet. A másoktól ószre sem vett,
\";tgy csak kevés I'igvelemre ruúltatott t.irtóuelrni rrracionálé
hól indul ki, s megmutatja, hogy immanensen, azaz a történelmen
belül nem találhatjuk értelmét a történelemnek. De ha kilépünk
helöle és mctafiz.ikui távlatból nézzük, akkor, ha í'olvekouvan d
olvasni nem is tudjuk és alapgondolatát egy mondattal kifejezni
még kevésbbé vagyunk képesek, mégis észrevehetjük, hogy olvas
ható sarok és lapok vannak benne s az egész az Értelem kézjegyét
viselivEszmékvészfolötti jellegek verődnek ki a történéseken: ál
taluk tanúi lelletünk ti. teremtésben elgondolt, a bűn által meg
rontott, a megvűltásbun elvileg s a megszentelésben gyakorlati
lag szentelődö ember-eszme idoben való kibontakozásának. Nem
teljesen úgy, mint Szent Agoston hitte, mert ő a történelem utolsó
korszakában tudta magát s a gondsz országához tartozónak vélt
világi életkeretekben (~R állami szervezetben nem talált történet
rejlesztő erőket. AíI ember-eszme történeti megvalósulása nincs
kötve korhoz, fajhoz, sem a kultúrának valami más mozzana
tához, hanem ezek mindegyike egy-egy aszpektusát mutatja csak
az eszmének, teljes gazdagságát pedig ősszességfik teszi. (Lsten f1

töl'fénPlemben.)
Történetelemzéseiben nagy segítségére voltak azok a tanumá

nvok, rnelyeket a lélektan területén végzett. A kísérleti lélektan
Hal kezdte, Külpének wűrzburgi laboratóriumában Marbe és Pe
ters mellett dolgozott. Hazajötte után azonban dogmatika-tanár
lett 8 ettől fogva csak könyvek és folyóiratok útján érintkezett
a psziehologiával. Különösen a karakterológia új tudománya ér
dekelte, s mikor ennek fontosságát felismerte, terjedelmes dolgo
zatban mutatott rá, hogy semmiféle karakterológia nem lehet el
metafizika nélkül, s hogy az aristotelesi metafizika mennyire al
kalmas a karakterológia hordozására. A Magyar Tudományos
Akadémiában felolvasott dolgozat nemcsak ilyen vonatkozásaiban
volt első kísérlet hazánkban, sőt II világirodalomban, hanem úg}"
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is. rnint az új tudomány eredményeinek és problemafikájának el
ső rendszeres összefoglalása. Négy évvel később a Magyar Filo
zófiai Társaságban Szent Agoston karakterológiai [elentőségét fej
tegeti. Az említett problémaköröket itt némileg- módositja, a meg
oldásban pedig a metaf'izikai alapot meghagyja, de az antropoló
g-iiibhD és a pszichológiában elejti az aristotelizmust s az e~yébként

más világnézetű, de e tekintetben Szent Agoston nyomában járó
Klazes elméletét érvényesíti.

Akadémiai székfoglalója a modern legikával foglalkozik. A
téma fiatal kora óta kísértette, most egy álló esztendőt szán a
kidolgozására. Végigrág"ja magát eg88z irndalrnán, a nála meg
szekott alaposság-gal mér le minden véleményt s a pol ilosrizmussal
szemben az egyféle logika egyedüli jogosultságát ig-azolja.

Természettudományos és matematikai í~rd('kliidése kezdettől
fogva élénk volt. Ra pihenni ment, rendszerint i lyun irányú
ki;nyvekct vitt magával. IDgy-két ifjúkori kísérletet leszámítva,
mégsem születtek belőle természefbölcseloti értekezések.

'I'udománvelméleti tanulmányainak eredményeit A bölcselet
elemei második kiadásában olvashatink. Üjry tudja, ho-rv e?:ek a
téma összefogásának teljesség-e tekintetében elsők a vilásdroda
Icmban. Egyénileg a holotózisnek nevezett módszer ismeretét. a
dogmatika tudományjelleg-ének modern bizonv ításáf, s egy rég-i
rég-i álmának, a modern szellemi s?:intézisnek kulcsát találja meg
ezeknek a tanulmányoknak során. Világképe i!~ lesz bef"jwI;etté,
egés?: élete tanulmányai, szaktudománvok, bölcselet, teológia itI
találkoznak s f'orrnak öss?:e szerves egésszé, igazságkeresése itI
váltódik át boldog birtoklás-élménnyé.

Amíg azonban a teljességhez eljutott, a "titkok tudományá"
nak, a teológiának útfait is végig kellett járnia.

A dogmatikus

l'Jzen az úton - mely párhuzamosan futott hölcseleti tanuImá
nyai val, sokszor mez keresztezte azoka] -- els6 döntő élménye volf
a Seheebennel való szellemi találkozás, még egyetemi hallcató
koráhan. A 19. század nag-y - sokak szer-int legnagyobb - teoló
gusának elsősorban óriási erudició.ia és kivéte1p,R snekulafiv te-
,hetség(~ ragadta meg az ifjú fogékony lelkét. Később azt is ész
revessi, ami Sehoebennél a legjelentilsebb: Rr·hn"hen nom anolo
gétizál, mint a felviláeosodéa.kora óta a lez.iobbak is tették, ha
nem a 13. és a 17. század na/!'y teolóeusainak mi ntá.iárn a iI,,·~

mafika sajátos episztémológiai szemszögébe helyezi be mondani
valóit, mindent a kinyilatkoztatás szempontjából értékel, mindent
a "revelabiIe"-nek mint "obiecturn formale quo"-nak világánál
vizsgál.

Hogy az utóbbi elv érvényesítése milyen gazdag és termé
keny elméleti és gyakorlati szempontokat adhat, akkor látta meg
Scll ütz, mikor ezen a nyomon elindulva vég-ig-tanuIInányozta II
rég-i és az ú.iabb nagy teológusok műveit, különösen pr;dig nkkor,
mikor ebben a szellemben fogott lIo'l:zá 'u dogmatika í rás{l"
hoz. 'Mp,rt l";'",ben a dosrmattkn meehívott prof'esszorn lett, 8 pár
év múlva látta, hogy az újfajta dogmatika-tanítástól fellelkf'Fdilt
1,.,J),..",tn,,'Í.'(" mennyire várja tőle a tankönyvet, II teológiai kér-
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dések iránt érdeklődő művelt nagyközönség pedig olyan lnltlt
könyvet, amelyből alapos tájékoztatást kap hite igazságairól. En
nek a kettős igénynek akar eleget tenni a latin Summarium és a
kétkiitetes mag-yar Dogmatika. A szerző éjjel-nappal irta két esz
tendöri keresztül, s olyan elragadtatással, hogya pünkösd jutott
eszébe, "a lelket legmélyéig felkavaró, viharban tisztító és II leg
magasabb feladatokért lelkesedésre gyújtó Szentlélek találkozása
az emberrel ... Nekem ilyenféle szellemi pünkösd volt a dozrn.a,
tika elkésaítéso. Csak most állt előttem teljes fölségében, fölka
varó valóaágúban. minden tehetség-et szól ító és a leg-nagyobb tel
jesítményekre sz itó erejében a dogmák épülete. Lehet mondani,
hogy csak most, de mos] aztán egészen meo-találtam magamat, az
az 1udtarn a tanításban mindezeket adni. Tűz gyulladt bennem, és
vil Íl g'osságánál megláttam, mivel tartozom hallgatóimnak .. ."
(Életem.)

Majdnem harminc esztendeig tanítja és műveli a dogmatikát,
" II kezdeti lelkesedés tüze sohasem lohad benne, sőt mélvül és
fim·modik. Mert kezdettől fogva vallja ugyan, hogy "a világos
sággal együtt melerret terjeszteni nem akarni: mintha árulás vol
na az Isten országa és annak gyermekei ellen" s írja, hogy l'
Szentháromság mintájára a Logos-nak a tanárban is együtt kell
járnia a Pneuma-val, tanításának életszerűséze, gyakorlatiuARá
ga, a ,.theologia mentis et cordis" programmjának valóraváltása
azonban csak évek múlva bontakozik ki benne, mint azt ft sti
lnsának fejlődése mutatia.

Később egy harmadik jelleg-zetességoet is ünnepel Soheebon
ben. Azt, amire Schützöt voltaképen Prohászka tanította, amit
Scheebenben csak utólag talált meg. Prohászka összes műveinek
sajtó alá rendezése és életrajzának mesteri mezraisolása közben
óbrodt rá, hogy amit Prohászkánál félreértettek - ezért tették
indexre Prohászkát, - azt félreérthetetlen módon is ki lehet és
ki is kell fejezni, mert igazság rejlik mögötte, Az az igazság, hogy
"tudományos ismerésünk a tudhatónak csak kis részét láttatja
lUeg: az egyetemes vonatkozásokat - a mai szabatosabh noétikai
Ilyelvhasználat azt mondaná: az ismeretvonatkozásokat. Azonban
elszulasztja egyrészt azt, ami színt, változatossázot, erőt, életet
jelent: it konkrét létező egyedi valóságot: - hisz régi igazság:
in,zi1Jiduum ineffabile ; másrészt a transcendens viláact csak hal
vány, erőtlen körvonalakban sejteti meg." Ezért kell a "I!'eniálill
meglátás magaslata", ahol egységbe folyik tudomány, tudomány
előtti sejtés és tudomány fölötti intuició. (Prohászka mint aka
dém ikus.)

Ezt a "geniális meglátást" csodálja meg először Prohászkában,
;aHm Szent Ágostonban, később Scheeben, Newman és Szent Bona
ventura műveiben. Tudományos megfogalmazását pedig részben II
knrakterolőgiai elemzések során keresi, részben tudományelmé
leti tanulmányai közben.

Az utóbbiak során azt látja, hogy újabban a tudományos mód
b:lJBT a gyakorlatban mindinkább azt a formát mutatja, melyet 6
holotézis-nek nevez. Ez abban áll, hogya megismerésre váró
tárgyhoz nem okoskodással vagyelemzésHel közeledünk, hanem
a konkrét egyedi egészet megragadó intuicióval. Ezt követi az
annli'lljs, asaz II részek megismerése, de úgy, hogy ,a rés.ek az
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intuitíve megragadott egészhez való vonatkozásukbau, tehát ,11'_

ganikus, élő valóságukban szerepeljenek, Az így megismert 1','

szekröl visszatérünk az egészre, melvet a részek ismeretében m os:
már az intuiciónál fensőbbrendű tudományos fogalmakkal tu
dunk megjellemezni. Az ily módon szabatosabban megismert egész
ről megint világosság árad a részekre, és Így tovább. "A tudomá
nyos megismerés haladása így folyton mélyebbre ereszkedő osz
cillálás a középpont és a periféria között, amelyet az értelmezé
tudománya találóan circulus herrneneuticus-nak nevezett \~I."

(Titok és tudomány.)
Ennek a módszernek bölcseleti alkalmazása a tudományos h i

zonyosság erejével győzte meg Schützöt arról, amit karakterole
g-üti tanulmányai és Szent Agostonnak észlelései nyomán márkn
rábban is valószínűnek tartott, hogy t. i. a valóság nemcsak a r,d·
színen lejátszódó jelenségeiben, hanem szerkezeti mélységeibeu l'

poláris ellentétek feszültségét mutatja. Ezért az igazi bölcses(';c
ezeknek a polaritásoknak a konkrétumban való felismerése l''';
harmonikus érvényesítése; "kötőszavai: nemcsak, Jutnem . " is,
Igazi bölcselet pedig csak az lehet, amely ezeknek a polaritások
nak elemzése során el tud vezetni az "absolutum charakterolo.
gicum"-hoz, a szentháromságos egy Istenhez, akiben a legvaJú
sabb ellentétek a homoousia egységében vannak feloldva, fl ahon
Han a polaritás az egész teremtésre kisugárzik.

De ha ez így van, akkor az is igaz, hogy a Tét titkainak leg
gyökeresebb megragadása a titkok tudományában, a teológiábnn
megy végbe. Aki tehát szellemi szintézist akar, annak erre az
alapra kell építenie: bizonyos értelemben minden tudomány q',~.

"ö szálai a teológiában futnak össze.
'I'örténetbölcselete mutatja, hogy ezek a szintézisre vonatkozó

gondolatok mennyire tiszteletben tartják a szaktudományok ön
állóságát. Nem arról van szó, amit Szent Bonaventura akart, llen I
minden tudománynak a teológiába oldásáról. hanem arról, hogy
"a hittudomány és a szaktudományok ismét találkozhatnak egy
felső genusban. a tárgy végső egységében, a titok, a misztér-iuru
génuszában.' Az lsten a történelemben c. könyvön kívül fö
ként az (hség címen összegyüjtötj dolgozatok egyike-másika mu
tatja, mit kaphat a profán tudomány a teológiától. Hogy viszont
a teológia mennyiben gazdagodhat emezek révén, azt szinte min..
denütj látjuk Schütz könyveiben, leginkább programmszerűen il

gl(,sJzoláliákról szóló értekezésében, a titok és a tudomány ös,;
szeíüggéseiről szóló rektori székfoglalóban és az Eucharisztia l'í
mű munkában. A poláris szemlélet érvénvesülését a harminea
évoktől kezdve mindenűtt megf'igyelhetjük, főként az Eszmék é«
eszmények, az Őrség és a Titkok tudománya dolgozataiban és az
l sten országa sorozatban (Krisetus, A házasság, lsten a történe
lemben, (Jrökkévalóság).

Schütz Antal teológiatörténeti jelenti>ségét - úgy véljük
nem annyira az egyes részletkérdésekkel kapcsolatos állásfoglala
saibau s egyéni megoldási kísérleteiben kell keresnünk - bár
a . dogmatörténet számára ezek sem teljesen jelentéktelenek.
különösen ha azt tekintjük, hogy a mai profán tudományok szem
szőgéből nézve hol milyen megoldást Ját korszerűnek - hanem az
imént emlegetett szempontok képviseletében és következetes {,r-
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vényesitésébeu. "A teológiát megtermékenyíteni, nekilendíten i
" egybon a többi tudománnyal nemcsak versenyképessé tenni, ha
nem visszaszerezni régi vezérszerepét", - ez a cél lebegett előtte.
J%ből kell kiindulnia annak, aki jelentőségét méltatni akarja.

. Iz iró

Pünkösd a nyelvek adományának is ünnepe. Schütz Antal Dog
iuatiká-Ia ilyen értelemben is pünkösdi mű, mert az egyidejű hi
rálatok szinto kivétel nélkül szóváteszik: "A magyar tudománvos
teológiának nyelvet ő teremtett." Elsősorban az által, hogy "meg
tanít bennünket a legelvontabb latin bölcseleti vagy dogmatikai
fogalom elfogadható magyar szóval való kifejezésére s az id«
gen műszavak lehető mellőzésére." Százával termi az új kifeje- '
zéseket, amelyek vagy tudományos műszavak fordításai (pl. hite
lőzctek = praeambula fidei, közbülső tudás = scientia media, fé!
jövő szabad tettek = futuribilia, képesültség = potentiali tas), vagy
olyan egyéni fogalmazások, amelyek alkalmasak a mondanivaló
rövid ítésére és élánk ítésére (pl. jelenvilágiság, oldallagosan. 01
külsűségesedik, sarkítja). Miridezekuél kettőre törekszik: egyik d.

nontossáz és a szabatosság, má.sik a magyar nyelv géuiuszához
való hűség.

Stílusán mindvégig érzik, hogy unyanyelve nem magyav,
,.; hogy nem könnyen szabadul a skolasztika szárazságától és gon
dolati zsúfoltságától. De kezdettől fogva tudatosan neveli magút,
hogy szert tegyen a "szónak hatalmára és rnűvészetére". Felejt
hetetlen élményekként említi Vörösmarty, Kölcsey és Kemúnv
nyelvével való gyerekkori találkozásait. Ettől kezdve tervszerűen

g-yüjti a tőrülmetszett kifejezéseket, érdekes f'ordulatokat, erőteljes
hasonlatokat és jellemző eseteket. A magyar klasszikusokat ál
landóan olvasgatja, s meggyőződésként vallja, amit aztán Kla
gesnél tudományosan is igazoltnak talál, hogy a "nyelv geniusz«
kűlöuősen alkalmas a valóság megragadására, és érzékeltetésére".
Igy alakulgat, bontakozik sajátságos stílusa: kissé idegenszerű, dc
szabatos, tömör, plasztikus, "lapidáris" fogalmazás; olyan eleven,
fordulatos és szemléletes nyelv, hogy belőle a Iegel vontabb gon
dolatok is ízt és színt kapnak. S ugyanakkor annyira haljékonv,
hogy a legfinomabb árnyalatok érzékeltetésére is kiválóan alkal
nuas,

Itt is nagy szerepe lehetett annak a Prohászka-hatásnak, ame
lyet fentebb teológiai szemléletének alakulásával kapcsolathan em
lítettünk. Mert nagyjából ugyanabban az időben, - a harmin
cas évek fáján, Prohászka irodalmi hagyatékának sajtó alá ren
dezése után - mikor a "theologia, mentis et cordis' teljessé kezd
váini, nagyjából az időtájt hagy fel stílusának professzoro..; me
revségével s azzal a sokszor mesterkélt páthosszal, amikorábbí
munkáiban annyira zavarólag hat. Lehetetlen észre nem venni,
hogy egy nagy érzelmi megkötöttség szabadult fel benne akkori
ban, fl' ennek eredményeképen egy külőnleges írói tehetségnek ili
került megtalálni önmagát.

Egyebekben - bármennyire szívesen mondja is magát a nagv
püspiik tanítványának -, akár rnódszerben, akár tudományos
«élokban, akárcsak témában is, hiába keressük nála Prohászka ha-



tását. Egyik legalaposabb bír'álója is így látja: "Amit a költők

kaptak Prohászkától. azt kapta a tudós is: II lelkiség levegőjét".

Ezellldvül - vagy inkább ezen belün - legfeljebb még egyet:
az apostoli hí vatottságot.

Al'. apostol

Önéletrajzában említi. hogy ..az ország apostolá"-val való if
júkori találkozásainak hatása ebben ..a legmagasabb fokra he
vített elszántságban csattant ki: a legnagyobb odaadással mi ndent
megtenni az evangéliumnak magyar tereken való elterjedéaéért".
A "ll'inden" azonban máskép valósul meg nála, aki jóformán el
sem mozdul a katedrútól és az íróasztaltól, mint Prohászkánál, aki
Szent Pál médjára lesz "mindenkinek mindene".

Mégis több volt tanúrnál és tudósnál. Nemcsak azért, mert a
tanítást is apostoli feladatnak. Isten országa építésének s az Is
ten felé közvetítő papi tevékenységnek tekintette s ilyen lelkü
lettel végezte, hanem eredményeit tekintve is. Dogmatika-óráinak
izzó hangulatára gondolhatunk: tanítványai szinte kivétel nél
kül megszerot ik az Istenről szóló tudományt. s évek múlva is rel
lapozzák jegyzeteiket, hogy lelkileg gazdagodjanak. Gondolhatunk
előadásaira is, rnikor az egyetem hatalmas kupola-tsrma vala
mcnny i fakultásról jött hallgatóval volt zsúfolva. Gondolhatunk
-végre l'l hálálkodó levelek tömegére. amelyeket előadásai, köny
Tei tanácsai nyomán kapott: mennyien vannak, akik neki kő

ssönhetik, hogy Istent mesrtalálták, vagy azt, hogy kritikus pil
lanataikban nem szakadtak el Tőle!

Hogy az apostoli lelkület mennyire él benne, azt ilyesmik
is mutat.iáke diákjainak imakönyvet szerkeszt, s az legelterjedtebb
és legjobban beválj ifjúsági imakönyvvé lesz; professzor korában
II Szentek életét kapjuk tőle, betegeskedése napjaiban Szent
írást fordít és felnőtteknek ír imakönyvet. Papnövendékei részére
'f,dj~ "teológus önművelés' címen fél éven át tartott egy ízben
alőadásokat, s ezekben nemcsak önművelési. hanem önnevelési ta
pasz.talatainak is legjavát adta, csupa olyan receptet, melveket
saját magán már kipróbált. Szeretett volna ilyesmiket szélesebb
körük részére is kidolgozni, terve volt továbbá, hogy egyéb kér
désekben is megmutassa "milyen gyakorlati magatartás folyik a
katolikus elvekből". Ezekre azonban nem került sor. Aki őt küld
tP., más feladatot szánt neki: a negyvenes évek közepétől kezdve
már nem szavával és tollával, hanem szenvedésével kellett "bi
zl>llyságot tennie Isten kegyelmének evangéliumáróL" S ó ezt
ml, i~ehirdetést és kegyelemközvetítést is szokásos alaposságával
h, áhítatával végezte.

Ae e""b~r

Azok közül való, akiknél az ember, a~ egyéniség sainte tel
jeJlen feloldódik a hívatásban.

Akik távolról nézték, nem is láttak benne többet annál, amit
Szent Agostonnal kapcsolatban ír az emberségről: "Embernek len
ni annyi, mint küzdőnek lenni, mint igazaáekeresőnek és igaz
Rágl'lzomiazónak lenni." Csakugyan. első sorban az igazság em-

(iIG



bere, "homo theoreticus' volt, egyéni adottságai leginkább erre
képesítették. Szokatlan arányú érdeklődés élt benne, a szellem
nagy megnyfltsága minden gondolat, adat, probléma, megoldás,
irányzat, kutatási módszer irányában. Memórlá.ia hallatlanul tág
és tartós volt. Ezekhez járult vasszorealma, szívóssáva, szellemi
ig-ónyessége, továbbá, ami ezek következménye szekott lenni, az
alaposság. Már növendékpap korában ezt az ig-ényes jelszót tűzi

maga elé: "Placere optimis, etsi paucissimís (Tetszeni a legdere
kabhaknak, ha mindjárj kevesen vannak is)." S e7-t úgy értelmezi,
hogy mindenben a legalaposabb tudásra kell szert tennie s a lego
kiválóbb teljesítményt feJmutatnia, E cél érdekében nem ismer fá
radtságot. Az lsten a történelemben című előadássorozat közben
hónapokon át egyik hétről a másikra egész sereg szakrnunkát
olvas el, s közben rendes elfoglaltságai sem szűnetelnek. Az aka
dalvok, nehézségek "egyenest vonzották". "Mindi!'; iparkodtam a
legnehezebb feladatoknak ura lenni, a legsúlyosabb nehéeséeeket
megoldani, talán abban a sejtésben is, hogy a többi magától el
esik". Amit hall vagy olvas, sohasem veszi kószpénznek, hanem
előbb, mindennek alaposan "annak rendifl és mód.ia szerint" a
végére jár, aztán elméjének kohójában át izz í tja - úgy tűnik fel
néha, minth a a modern hrazságkeresöknek minden deseartesi vÍ
vódását, lázudozúsát, mogbizouvosodni-akar ását átélne, - s csak
azt (inti formába, amire kielégitő mezoldúst talált.

Külsőségek terén azonban igénytelen. Megjelenése is egysze
rű, póztn.lan, szerény, mégis tisztelet-parancsoló s egyérlÍen jel
Iegzetes. A k itűntetéseket nem keresi; ha megkapja, prohászkás
természetessémrel veszi, s azza! nyugtatja meg mag-át, hogy nem
iránta, hanem az általa képviselt eszmény iránt való tiszteletii
ket nyilván ították vele.

Rzerénysége akkor szorul csak háttérbe, ha ehd kell képvi
selni, arra érdemest védeni vagy elvtelenség fölött hírútatot mon
dani. Ilyenkor nemcsak kompromissznmot nem ismer, de kímóle
tet scm, s ugyanazzal a bátor (lS önérzetes szókimondással száll
harr-ba, amit tanárúhan. Zubtiezkyben s ar. ivar.hitíí'<ég rég-i nagoy
V(',t1;;ihen, főként Szent Agostonban tanult megbecaülni. A nem el
vi jelentósógü, hanem tudományosan vitatható kérdésekben vi
szont m indiz megértő és' tapintatos. Hallvatóinak ar. volt egyik
lesrnacvobb élménvo, hog-y tudománvos ellenfelei véleményét -- a
szen ttamási nideiur quod non m i ntájára - olyan meggyilzö for
rnában ismertette, ho.f!Y hal latukra nem egyszer úr!y órp'l:te az
ember. m intha az ellenfeleknek volna igaza. A h at ásos cáfolatot
is csak akkor alkalmazta, ha biztosan el!lrintlletií kérdésről vo lt
sz«. E"véh ü';etekhcn mesrrnond ta, ho!!'y jómaga milyen megoldás
fclé hajlik. de a kérdés eldiintés(;t nyitva has-vtn,

Szent Ág-ostonrll emlékeztető igazsú<!'swm;í't ellenpre nem a'd
a Szent Ágostrm t juttatta eszébe az ernbereknek fkhiitz. akit pi
ros szívvel a kezében ábrázolt a kiizr'pkori művészet, Ha Szent
Árrost on ar. és?: és a sz.ív embere. il i nkáhh az é'<r. Tl1Cg' fl'" aknrat

en. bere volt. Ennek a kopozó léptekkel járó, átható tpkintdü el
kntolllÍ"nn szűksznvú ig-1l7"'wknht(lIIak lúUúl':l i nkáhh Dürer met
8zén jutott eszűnkbe: a Riiier, Tod und 'I'cüiel: S jog;osan, mcrt
Seh űt» Antal nemcsak sz ívesen emlegette ezt a képet, hanem iin
nevelési programmját kifejező cimer-Iéléjébe is belevette. "Síírü
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erdő, kietlen bozóttal. ijesztő fenevadakkal, sovur eh a sarkában,
oldalt vigyorgó pofával a halál mutogatja homokőrűfát, II má
sikbau az ördög feszíti karmait: de a lovag talpig vasban, kard
az oldalán, lándzsa erős kezében, oda se néz mindennek; ke
flJéuy férfi vonásai szinte szelik a sok veszedelmet, mint a hajú
é''i~o"tra a tengert, és tekintete szemrebbenés nélkül mezv eléj«
11 titokzatos szakadékoknak - etsi f'ractus illabatur orbis, im
p<!vidum ferient ruinae ..." Igy jellemzi a mctszetet az (Jrökké
NliósCÍg-ban.

Egyet azonhan nem szabad f'eledui: a közópkori lovagok vas
ha öltözött létükre is melegszívű emberek voltak. Hogy aztán ez
is Illennyire áll Seltütz Antalru, ad felkutatni érdekes éH érdemes
feladat volna. Kiindulásul kinálkoznak irásainak lírai részletei,
sőt egész tonalítása. "Valami csodűlatosan meleg és bensőséze«

áhítatos szellem fuvalma júrja út ezt a dogmattkát. Aki bele
rnorülve olvassa, érzi az emmauszi tanítványokkal, hogy gerje
dm': II szivo", - írja egy bírálója már 1922-ben. S hogy a benső
ség és HZ áhitat, aztán az általa annyiszor sürgetett "kegyelete"
h,l kiilet";]J i! :,'<'1\ IIJélyről fakad, arra rávilá!.('Ít említett címer-Ié
1.'jének többi .il'l:o:z.ava: siqé, humilitas, h.umaniias, A sigé itt nem
csak hallgatni tudást, mazánykedvelést és f'eltűnés nélküli éle
tet - lat/w biosas, mondották a sztoikusok - jelent, hanem ezt is:
"Cselekvéshen taniritut. szeretot vezérelien, nem kell mindisr oda
mondani az igazságot!" gs HíI alázatban, a humilitas-ban ez is hen
Ile van: "Tudatosítani kell tudásun k csekélység-ét" . .. "nagyoll
tudni, hogy igazúban semmit sem tudok s hof.,'"Y mást nem igell
tanitgathatok". A hum ani tas-t pedig elsősorban úgy értelmezte,
mint tiszteletet és megértést minden emherivel szemben. (Jgy lát
szik, ebből a humanitashól fakadt kaeukterológiai érdeklődése is,
amely egyénileg azt eredményezte, hosrv ő, akinek "az eszmény éi-'
valóság' kőzt tátongó Ül' sok szenvedést szerzett", értelmileg fei
tudta dolgozni, az embertársaival szemben fel merült nchézséveket
és kiábrándulásokat, s így mentve maradt az elkeser-nvésedéstől.

Humanitásából fakadhatott egészséges hűruor-órzéke. Jóízű meg
jC'I-.'J'zéseivel és történetkéivel nemcsak előadásait Iűszerezte, hanem
sok kínos helyzetet is megoldott segítségükkel. Gazdag kedély
világra lehet következtetni az ilvesmikből is: a feleltetésnél tuda
tosan vigyázott rá, hogy zavarba ne ejtse vagy meg' ne alázza ,I
l'pl.·]I)t; Prohászkát nem akarta egyéni problémáival terhelni, mert
"nem akarta fokozni igénybevcttségút": rendkivül kifinomult szép
i>rz~ke és izlése volt; sok emberen segített jótanáccsal, lelki irá
nyítással és anvagiakkal.

A vaspáncélt azonban nem szekta levetui. Szemérmes zárko
znttság-ára leginkább jellemző, amit önéletrajza második kiadásá
nak előszavában ír: "Nem írhattam meg', ami naplóba való, ne
vezetesen lelki életem idö.iárásait, Különben is lehet azt máskép
megírrri, mint Szent Agoston a Confessió"k-ban, amire közönsézes
halandónak csak egy szava van: secretum meum mihi, secretum
meurn mihi I Az én titkom az enyém, az enyém." Mag-a is azok
közé a nagy magányosok közé tartozik, akikről Prohászkával kap
esolatban írt. Nevét mézís meghatódott melegséggel emleg-eti sok
sok igazságkereső, olyanok is, akik csak írásain keresztül ismer
ték. Szerte az országban, sőt a határokon túl is sokak szeme
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telragyogott, ha szó esett a "Schütz paiel'''-ról. Mások meg úgy
\ oltak vele, mint Platón Symposionjának Alkibiadese, aki Sók
rates közelében azt érezte, hogy "úgy élni nem is érdemes, ahogy
most él".

Ható erejének titka ez volt: amit ő mint tanár, tudós, bölcse
ló, dogmatikus, író és apostol végzett, annak hátterében egy esz
méket és eszményeket kereső és önmagát tudatos küzdelemben
szerintük formáló. szüntelenül érlelődő, tökéletesedő, kiteljesedő
lélek állt. S ha lelki kűzdelmeíból keveset láttatott is meg, s
hosszantartó testi szenvedéseit is panasz nélkül, nemes zárkózott
,úggal viselte, mindig úgy néztek rá az emberek, mint akinek
,,:--zemélyes találkozásai" vannak az Igével s a kegyelmi jóhírt
közlő Szpntlélckkel, s aki Szent Pál módjára - érdekes apró
..,ág: mindig a Szerit Pál-oltárnál szokott misézni, - hivatásának
áezte s cgéHzségct emésztő iinnevcléssel hivatásává tette. hogv
i Ivf'P találkozásokat mások számára is Iehetővé tegyen.

A ,\lADÁRljESZTÚ

Hús buráed« közepén
.Bl a hetyke ron.qJJlegén:IJ

A télben.

Szálldogál II hópihe,
11-1ea-meaborzonu rongyszil'l'

A szélben.

f{áchajaL'ífJan repes,
Faqerince egyenes,

Nem hajlott,

Nyaka aereblue foaa,
Fejet bizony így soha

Ncm hajtott.

fl ej, ie hetuke rongylenény,
Magad ura 'oagy szegény

E földön!

Szalmabélű jóbarát,
A süvegem csak terád

Köszöntöm!
Rittner Lajos
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S t a cl l e r li' r i e d a

ROSSZ A FIAM BIZONYITVANYA

Közhellyé lett a kérdés, bogy honnan is van a világon annyi
ostoba felnőtt, amikor hároméves koráig minden gyermek való
ságos lángész (legalább is szülei szemében) 1 Valóban szédületes
uz <l szeuenn rn unxa, amit a kis gyermek ebben az életszakaszban
kifejt: megtanul egy nyelvet -azzal a teljes szókinccsel, amelyre
szüksége van, és ezeket a szavakat nyelvtanilag _helyesen tudja
használni. De többet is tud: fogalmakat alkot, itéleteket formál,
helyesen következtet, elveket szűr le, és következetesen és kitar
tással alkalmazza ezeket. Nem csoda, hogy aki közelről nézi ezt
a búrnulatos kibontakozást,· szinte le vall nyügüzve ettől a nagy
szerű teljesítménytől. És nem tud hová lenni a méltatlankodó cso
dálkozástól, hogy az ő fiának lehet rossz bizonyítványa, mikor az
a világ legokosabb gyermeke volt mindig!

Egyre nem gondolnak a szülők - főleg az egygyermekesek
- húgy ami nekik olyan csodálatosan nagyszerű, azon minden
egyes gyermek keresztül men t éspedig sokan az ő gyermekénél
szereucsésebb, szellemileg jobban fejlesztő körülmények között,
"Hogy-hogy~ Mi ig-az.án mindent megadtunk neki!"

Igen, ez a "minden" az, amivel a gyermek kevesebbet fejlő-·
dött szellemileg, mint egy látszólag rosszabb sorból kikerülö
kicsi. Kezdődik ez a csúszó-mászó korszaknál. A csöppség, akivel
nem érnek rá törődni, de akinek már vannak kűlönböző vágyai és
már vannak némi Iehetőségei a hclyzetváltoztatásra, ezzel olyan
gazdag tapasztalati anyaget gyüjt magának ebben a korban és
olyan önálló g ondolkodásru e" ethataruzúsokru tesz sze.rt, amit
a járókában tartott, ölben hordott, sétakocsizásra ítélt gyermek
már sohasern fog pótolhatni. Mindent helybehozlak neki, miudeu
nel megkínálták, még a gondolatát is kitalálták ... minek is
fárasztaná magát valaminek az elérésével!

A másik merény let a gyermek fejlődése ellen az etetés. A
gyermek körülbelül másfél éves korától szeretne egyedül enni. A
JPI !':olldozot! gyermeKneK ezt nom cng'ed i}; meg, - hiszen 1:J!']lisz
kít.ia ruháját, leönti az asztalterítő t, eltöri a tányért, kihűl aa
étel. esetleg nem eszik eleget. Es a gyermek nem tanulja meg,
húgy a legelementárisabb önfenntartó ösztönének kielégítéséről

önmaga tudjon gondoskodni. E7. nem azt jelenti, mintha nem ta
nulhaína meg később _!<lkár nagyon is előkelően enni, hanem sok
kal többet jelent: egy csomó tapasztalatnak elmaradúsát. Például
annak, hogy ha idejében hozzá nem lát az evéshez, akkor bizony
~\lÍi.:opp~m marad. ,Hoz.zászol~ik továbbá ahhoz, hop;y iH, kiszo]gá},
Jak, maqlu!Ig- nk it l\lhzolgalnak, az nemcsuk "loHzotgalva van,
hanem kiszolgáltatva is és ez nagy hendikepp a későbbi életben.
Az ilyen gyermek soha semmit nem fog egyedül létrehozni, min
dell hím mindiz másokra fog szorulni!

A harmadik nagy vétség a gyermek ellen, ha mindig az tör
ténik, amit éppen pillanatnyilag szeretnc, (MoHt nem az erkölcsi,
csak a szellemi fejlődés szempontjából tárgyaljuk ezt a kérdést.)
A gyermek így nem gyakorolja a fékező es cselekvő energ-iaját
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Nem 8Zokja meg, hogy van, amikor csendesen kell ülnie, akár
tetszik neki, akár nem. És van, amikor azonnal ugrania kell, ha
van kedve, ha nincs. Van, amit el kell raknia, - van, amit meg
kell őriznie. El kell mennie. idegen emberek közé (pl. boltba) és
ott értelmesen meg kell mondania, hogy mit akar, figyelnie kell,
hogy mi] mondanak neki a felnőttek, mert különben lesz nemu
lass! A szerény körűlmények között felnövő gyermek, aki megta
nulja pillanatnyi kedvteléseit alárendelni az igazi akarásnak.
amelyet bizonyos felelősségtudat irányít, messze megelőzi szel
lemileg a juu.inatnyi szcszclvnek élő kis kollégáját. Mindezeket
azért bocsátottuk előre, hogy rámutassunk, mennyire különböző
tapasztalati anyaggal, és mennyire különböző fokig fejlett egyé
niséggel kerülnek a gyermekek iskolába. Természetes, hogy aztán
az OlI kapott auyagot, ennek a küiönbözőségnek megfelelően dol
gozzák fel.

Az első rossz bizonyítvány ne legyen tehát ok a sértődésre

az ilikolával szémbeu, sem a haragra a gyermekkel szemben, sem
hiúságunk megsebzése, hanem komoly lelkiismeretvizsgálat, vaj
jon megtettünk-c mindent a gyermek önállóaitása és felelősség

tudatanak reicuresztese erdekeueu, es hogy mrt lehetne még eset
leg pótolní.

~gy másik szempont a rossz bizonyítvány helyes megítélésére:
A szellemi tehetségek éppen úgy nem fejlődnek egyenletesen, mínt
ahogyan a testi fejlődes sem egyenletes. Néha rohamosan nő a.
gyerrnek, máskor inkább hizik, néha meg mindenestül megáll;
Neha a feje indul neki, Olyan, uunj egy IUS v izfejű, néha a karja
lóg úgy, mint egy kis csimpánzkölyöké, néha fülei öltenek ve
szedelmes arányokat, néha meg az orra. A szellemi teherségekkel
ugyanúgy van. Némelykor az egész világot szeretné felfalni ér
tehnével, máskor teljességgel semmi sem érdekli, csak saját fel
fokozott romantikus érzelemvilága, néha a memóriája hagyja
cserben, máskor mintha az értelmességet kellene kétségbevonni.
Ezekből a tünetekből nem kell semmifele végleges következteté
seket levonni, nem kell a gyermeket önbizalmatlauságba kergetni,
és nem sz auau eng'ednl, hogy a sz ül ö és a gyermek KÖZU JU ví
szouy elromoljon, hanem állandó szerető érdeklődéssel, bíztatással
és bizalommal, ha kell, serkentő szigorral át kell segíteni a gyer
meke l ezen a honpouion.

A szülőknek nagyon tudatosítaniok kell magukban azt a tényt
is, hogya bizonyítvány nem a gyermek egész egyéniségét osztá
lyozza, hanem csak azokat a képességeket, amelyek bizonyos tár
gyakon belül megismerhetők és kimutathatók. Hogy valaki jól
feleljen, ahhoz értelmesség, lélekjelenlét, jó beszélőképesség, biz
tos emlékezőtehetség kell. Mindezekre az életben is szükség van,
De mindezeken belül kellenek az életben más képességek is, ame
lyeket a bizonyítvány nem mutat ki. Kell vonzó egyéniség, érzék
a realitások iránt, gyors és kitártó cselekedni-tudás, elhatározást
képesseg, szuggesztiv erő, bizalomkeltés, stb, Kell kitartás, ujra
kezdési kedv és lendület. Mindezek meglehetnek egy jó tanulónál
is, - de meglehetnek egy rossz tanulónál is, - csak éppen jegyet
nem kapni belőle.

Még hivatásos pedagógusok is beleesnek néha a csodálkozás.
hibájába: honnan van, hogy az egész osztály X. Y. után indul,
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holott az rossz tanuló, rmerj nem inkább V. Z. után, aki emi
nens'l Miért1 Mert az életben érvényesülni-tudáshoz sokszor máli
féle tehetségek kellenek, mint a jó tanuláshoz. Evvel semmi eset
re sem akarjuk azt mondani, hogy a jó tanulők nem fognak
az életben érvényesülni, csak azt, hogy II nem prinrissaima bizo
nvrtvánvúakért sem kell aggódni!

De az ember értékelésében az sem végső mérték, hogy fog-e
az életben érvényesülni, vagy sem, hanem az, hogy harmonikus
kiegyensúlyozott ember lesz-e belőle, hogy nemes, értékes jellem-e.
és bogy Istennek tisztalelkű gyermeke-e~ Az iskolának célja, hogy
tárgyi tudást közvetítseu, hogy az egyes tantárgyak szellembon
takoztató erejével megfelelő alaki képzést adjon az ifjúságnak, de
legfőképen. hogy az iskolai élet egész minéműségévelkitermelje a
gyermek lelkéből ezt az értékes, nemes, Istennek tetsző egyéniséget.

A jó bizonyítvány túlzott vadászata ennek a lelkületnek pon
tosan az ellenkezőjét termeli ki. A becsületesen elvégzett munka
öntudatát kell a f.Q'ermekbcll ápolni, nem a várható jó jegyét. -
a tudomány megszeretése, elsajátítása, a benne való mélyebb el
merülés vágya kell, hogy felébredjen benne, nem az, hogy le
tudja-e pipálrii a többieket, vagy sem. Inkább akarjon édesanyjá
nak segíteni, sok házimunkájában, mint külön szorgnlmi munká
val közfigyelmet kelteni, -- inkább egy meg nem érdemelt meg
rovást elviselni; mint egy osztálytársát "bemártani", - inkább
óra előtt a többieknek a meg nem értett leckét megmagyarázni,
mmt egyedül ragyogni a helyes megfejtéssel, - inkább egy rossz
jegyet bezsebelni, mint egy könnyű hazugsággal kimászni a ké
nyes helyzetből.

Ha a rossz bizonyítványt hanyagság, könnyelműség okozta,
akkor ám jőjjön a nagyobb szigor és a büntetés. De a jó bizonyít
v ány, mint ÖIIÜéi, nem érdemli meg, hogy szülők elkeseredjenek él>
esetleg igazságtalanok legyenek gyermekeik iránt, sem azt, hogy
a gyermek 'magát kisebbrendű embernek érezze egy életen keresz
tül, vagy pláne, hogya jó bizonyítványért tőrtetve hízelgővé, ha
zudozóvá, stréberkedövé legyen.

Az életben mindig lesznek, akik nálánál erősebbek, szebbek,
sikeresebbek, gazdagabbak, tekintélyesebbek. A bizonyítvány, 
ha nem terheli bűntudat a lelkiismeretet - megtanít beállani a
sorba, amelyet nekünk kiutaltak és ott derűsen. nyugodtan, ked
vesen, közszeretetben megállani helyünket.



MAI ANGOL LIRA
Az alábbi kis gyüjtemény a modern angol lírából (s annak

;, főként keresztény hangjaiból) kíván ízelítőt adni az olvasónak.
Amikor az első világháború véres káoszából kibukkantak. mint

traneia és német társaik, a fiatal .angol költők is úgy érezték:
valami végérvényesen végetért, le kell számolni a multtal, egy
~'n~·.·yilkos kultúra hulláját kell. eltakarttanunk. Az új költők a
1ira forradalmárai voltak. Illúziók nélkül nézték a világot, a
.Waste Land"-et (Eliot 1922-ben megjelent kötetének címe), ko
;lár tájat, sivatag földet, s keserű, gúnyos kritikával a társadal
mat: a hagyományos formákat és hagyományos érzelmeket. Meg
vetették a konvenciókat; könyörtelen őszinteséget és igazságot
követeltek. bármilyen "iskola" vagy "izmus" - expresszionizmus,
aktivizmus, szürrealizmus - hívének vallották magukat egyéb
ként. A közönség zöme idegenkedett tőlük; nem éntette őket; bi
zonyos fokig azért nem. mert olyasmiről adtak hírt, amit a kö
zönség még nem tudott vagy nem akart tudni, ők azonban sej
tettek és láttak. Az angol irodalomban a két háború közti költői
mozgalmak története - mondja Spender, és megállapítása fran
eia viszonvlatban is megállja a helyét - "annak a mazatartás
nak a története, amit a különböző költői iskolák tanúsítottak civi
lizációnk állapotának intuitív ismeretét illetőleg. Ennek .az is
meretnek egyébként rajtuk kívül csak nagyon kevesen voltak bir
tokában. A történelem legmeglepőbb és lelITendkívülibb tényei
közé tartozik, bogy a költők ilyen előrelátók voltak, amikor a
politikai és kereskedelmi kőrök egyáltalán nem bizonyultak an-

. nak",
Amit a költők valóságnak tudtak, azt a kőzőnség képtelen

"égnek minöaítette. De a költők makacsul ragaszkodtak látomásuk
hoz. s bogy ezt közöl iék, sorra szakítottak a kifejezés évszázados
(és föként a romantika óta uralkodó) közmee'etl'yezéseive1. Azzal
a váddal szemben, hogy érthetetlenek, a valóságra hivatkostak.
mely kezdett semmivel sem kevésbbé érthetetlen lenni. "Napjaink
han - írta egyikük - a valóság nem ötlik nyomban szembe. ha
nem a föld alatt rejlik; a háború földalatti erőket szabadított el.
os a béke ezeket a földalatti erőket nem tudta meafelelűen meg
fékezni. Életünk anyag-a bizonyos értelemben nyers költészet. Nolía
korunkban sem különösebben könnvű dolog épkézláb verset írni.
nagyon is költői korban élünk: mindenki ott találja zsúfoltan a
küszöbén a borzalmat, a szépséget, mindazt, amire a költészet
áhítozik. Korunk ig-azi realistái a költők", S az első világháború
egyik Jevjobb ang-ol költőjének. Wilfrid Owennek a szavait idé
zi: "A költő ma nem tehet egyebet. mínj hoev figyelmeztet. Ezért
kell az igazi költőnek hűnek lennie a valósághoz".

Ne "szubjektív" legyen tehát. (vazvís ne "romantikus" é8 ér
zelmes), hanem táravilaeos. "Minél tökéletesebb a művész - Eliot
szerint - annál tökéletesebben válik el benne a szenvedő ember
és a teremtő szellem: annál tökéletesehben fo~ia a szellem anya
gát, OR szenvedélyeket földolgozni és átformálni". Ez az átformá
lás. földolgozás, teremtés a költő első győzelme a káoszon: új,
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önértékű, maradandó valóságot alkot az elemekből, - képet, ame
lyet nem mint értelmileg igazolható "jelentést" kell fölfognunk
hanem mint "megfelelést", rnint "korrespondenciát", (aminek föl
mérhetetlen költői értékét különben Baudelaire fedezte föl az új
költészet számára). "Ha egy benső állapotot művészien ki aka
runk fejezni - írja Eliot - objektív korrelátumot (vagyis tár
gyi megfelelőt) kell számára fölfedeznünk, egy bizonyos helyze
tet, eseményeknek egy bizonyos láncolatát, me ly annak és csakis
annak a benső állapotnak a képletét adja, úgy, hogy mihelyt II
külsö tények, melyeknek érzékileg észlelhetőknek kell lenniük,
megielennek, közvetlenül és nyomhan előhívják a beuső állapo
tot i-". S ezzel a nyilatkozatával Eliot a modern líra -uegértésé
nek egyik kulesát adja kezünkbe.

Eliot a sivatagból kivezető utat, a válság megoldását vegülis
a kércszténységben találta meg: ez a "The Waste Land" eg~yetlen

jövőle mutató fénye s ez teljesedik ki mind gazdagabban további
m űveiben, a "Hamvazószerda" s a "Négy Kvartett" verseiben. a
"O)'ilkosság- a katedrálisban" kórusaiban és költői drúmáiban, 
ezt raz 1939-ből való, s egész fejlődésére és művéro jellemző nyi
latkozatát igazolva: "Vissza kell találnunk II val lási szorongás
érményéhez, hogy azután fölébe kerekedheysék a vallásos remény".

Eliot .maga megvallja, milyen sokat köszönhet mí nt költőEzra l'uundnak, az amerikai líra meg ú.iítójának, az "imagizmus"
nevü költői irány és az új költészet történetében nagyoll jelen
tős "Poetry" címíí folyóírat megalapítójának. Az imagizmus fize
rint'a vers célja, hogy - új, szabad r itmusokban, mindennapi
nvelven konkrét képet nyujtson ; s ennek megvalósulását eso-
dálta Potind - akin harmineas években sajnálatosan belesodró
dott Mussolini Iaaizmusába, rádió-prcnazandistája lett, n háború
után bíróság elé került s ma egy washingtoni idegg'yorryintézet
ben él ~ II provanszál és a kínai költészetben. Az utóbbiban 
egyjk fő mintaképében - nemcsak a képalkotás tőkéletesséze ra
gadta meg, hanem az idő legyőzése, az időtlenségnek a pillanat
ban való rabulejtésa is, ami az imagizmusnak (és utóbb a "Négy
Kvartett't-ban Eliotuak is) egyik nagy metafizikai problémája.
Mert - írta Pound - "a kép, image olyasmi, ami egy bizonyos
értelmi és érzelmi együttest állít elénk egyetlen pillanatban ...
s ennek az együttesnek a pillanatban való kőzlése a tér li idő
korlátai közül való azonnali fölszabadulás érzését kelti. annak a
majrunk fölé növésnek az élményét, amelyet a legnagyobb re
mekművek előtt élünk át".

Pound is, Eliot is, s az Eliotnál tizenkilenc évvel fiatalabb,
l007.:.ben született W. H. Auden is erősen intellektuális költők.
Audon, a harmincas években nemzedékének vezére, legélesebben
az 1931l-as Berlinben élte át elsivatazosodott civilizációnk szom
júság-élményét; társadalmi téren a forradalomban, egyén és tár
sadalom viszonyát illetőleg a pszichoanalizisban vélte megtalálni
a korbetegségeinek gyógyszerét, hogy végül ő is - mint húsz
évvel előtte Eliot - rátaláljon (inkább Kierkegaard, rnint Ssent
Tamás nyomán) ·a keresztény reményre.

Az Eliot utáni nemzedék - Auden, Spender - lírájával
szemberr a legfrissebb generációt, melv harmiuc teestendős vfővel
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-keri1lt ki a második vílágháborúból: a szürrealista Gascovuet, a
keresztény misztikus Barkert és Treecet bizonyos elmélyedés,
~ természetfölötti és a lélek benső világa felé fordulás jellemzi.
Audenék harcoltak egy eljövendő apokalipszis ellen; Barkerék
beleszűlettek az apokalípsaisba (s így, "apokaliptikusnak" ne
vezi magát a legúiabb angol költői iskola. élén T.reece-szeI). ab
ban élnek, abból teremtenek, annak lelkét, légkörét fejezik ki
hasonlóan Irancia társaikhoz, Patrica de la Tour (lu Pinhez.
Pierre Emmanuelhez - s Emmanuel és 'az évekig Párisban élt
Gaseovne közös mesteréhez, Pierre-Jean .Iouvé-hoz. (r.ou.)

E~rft Pound

LÉGY BENNEM

Légy bennem mint a nyirkos és hideg szél
örök hangulatai, nem

mint a hamar múlandó dolgok 
virágok vidámsága.

Légy közel hozzám naptalan seirtek és
szürke vizek

erőteljes magánya méluén.
H add szóljanak az istenek jövendő

napokban nyájasan felőlünk.

Az Orkus árnyékvirá.qai
emléked őrzik.

'l'. S. E l i o t

8I~IEON ÉNBKE

Unmi, a cserepekben a róma'i jácint 'virága nyit már
S halmok haván a téli nap leszáll;
Itt a /ilJjlíthatatlan évszak immár.
Életem a halál szelére vár
S oly kónnyű, mint kezem fején egy röpke toll.
Emlékek zugaikban, napsugárban a por
A Jeges szélre vár, mely holtak tájain jár.

AtJj békessécet.
Megéltem e városban mAr sok éoei,
Hű coltam hitben, buz.qó böjtben és gondoskodtam a szegényr{)l.
Kaptam is, adtam is jóságot, tisztességet,
Nem 4ztem el senkit soha otthonom küszöbéről.
De ki emlékezik meg majd a házról,
Hol fiaim fiai élnek,
Ha a szorongattatás napja lánool?
Kecskék ösvényén fognak kóborolni, rókák odvában lapulnak

szegények,
idegen arcok eUn menekülve é.'1 idegenek pallosától.



A korbács és a jajgatás kora előtt,
Adj békcsséaet.
A gyász hegyének keresztje előtt,
Anyák k'[njának ideje előtt,
Szűletés és halál ez órájában, engedd,
Hogy a még hallgatag Ige, a Gyermek
Alegadja Izrael vigasztalását
Annak, ki nyolcvan é1,et élt 8 holnapja nincs már.

l géd szerint
Dicsérnek téged és ezenoednek. érted minden nemzedékben.
Dicsősériben és metnietésben,
Fény, fény nyomán, a szentséa lépcsején maoosba hágva.
Az én részem nem a vértanuság, eszme s imádság elraaadiaiá»..1.

Sem a legfőbb látomás nem a részem.
Add békességed nékem.
(S a sziuedet, a te szioede; is
Tőr járja majd át).
Bele/áradtam életembe s az utánam jövendők életébe,
lUeghalok halálommal s az utánam jÖ1lPndők halálá1w1.
En.qedd távozni szolgád,
.Mert látták szemeim mernxiliásodot,

l<idith SitweJI

ZUHOG A Z.APOH
(Őrségen, 1940. (~.ijpJ-llapPHH

Zuhog a Zápor -
Zordan akár az emberek 1,Uága, feketén min! a pu.~zt1tl(Í, ._.
Vakon mint az ezerkilencsz'áznefJJllWn
SZÖg a keresztben.

Zuhog a Zápor,
Lűktet akár a szÍ'vdnIJ(J!lás, nwly min: kulomic« zuhoatis«
A Fazekas Telkón,zú.g mint káromló láb dnlJ(),flása
A Síron:

Zuhog a. Zápo/'
.1 Vér Mezeién, hol (( SUIINi 1'/-'1/1,;/1/1 lJei/úsZI' te'/lH{;s~i1\' " ':ff<indl',

eteini kész
;1fohá étráauo Káin-m'('1Í sziirJl}fPtr'flét us: I'm1JCI'i ';8Z,

Zuho.q (j Zápor,
Mossa az Éhes Ember átszögezett lábát CL kereszten.
Krisztus, ki ott függsz minden nappal, minden éjjel, le!/~WII

seioedben értünk iraolom,
Könyörül,j Lázáron s a Gazdagon;
Sebet és aranyat a zápor otuan. egyforma s.únbe von.

Zuhog a Zápor -
EmJre zuho.ff a Vér az Éhes Ember átvert Oldaláb6l;
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Seiuében hordoz minden sebet Ö -~ a halolt fény sebét, h a
hunyni lángol

Az öngJ/ilkos seinéhen.
A 'l'égsö szikra, mély sebünket a tévelygések éjjelében,
A vt:riqha.jszolt medve sebeit,
Szegény vak medoéét, ahogy zokog, m'ig őrei
,'I::;aga(jákvédtelen husát ... ae iildözött nyúl könnyeit.

l,uhog ((. Zápor 
A kkor -' Uramhoz lendülök én, (j 'von ft mélybe engern
Lásd, lásd, a Krisztus vére árad ft mennyek boltozatán,
H nmlokából folyik, melyet ct fára szögezlünk,
lUl,1jséges métueioe halódó, szomjazó szivünknek,
JJr{/j rt viláy tüzének ŐTe - [ekeie kínnal seennuezetten,
JI int Caesar babér-koronűio.

7.engjen föl akkor Annak a /wngj((., ki hasonlóan az emberi
sZ'Ívhez

U:/jermek 'Dolt egykor, barmok közt pihenve csendben: -
...IJégis iiriikre szeretlek, ártatlan fényem egyre árad é.~ ~'éreln

C!l,1}1'e omlik érted".

W. H. Auden

BÚCSrr A KAHACSONyrrÓL

(A Karácsonyi Orntórinrn befejezése, molyet az elbeszélő

mond el)

• . . É s III o .~ t l c k e l l s z c d n ü n k. rt f á t,
ct. diseeke! újra doboznkho. raknunk
_. némelyik összefjjri - (is a padlásra 'vinnünk,
(enyűt, fagyönrnfijf kirú moluuk, clégetünk,
.~ a gyermekek már iskolába készülődnek. Épp elég
II. maradék s a; hideg étel a hétre -
nem miniha oolna étuáauunk, meri jócskcín ittunk, mondhaiom,
későn kellünk, s vajmi kevés sikerrel, igyekeztünk
-ucretni minden rokonunkai, s pénziinket últalában. durván túl-

becsültük. Újra láttuk,
niin! az elmúlt écekbcw is, fl. iénne» Látomást, s meniűnk: továh!).
nem értünk ní hagyni, hO{J:IJ hasson ránk, akár emf kellemes
!ehetöség, elküldtük !f,/jorsan újra.
dc közben kér-oe kértük öt, engedetlen szolgái hadd martuilunl«,
.rJyermek., ki NU-fát megír/ér, dc képtelen szavának állni.
Lassankint. heroadá einléle csupán Karácsony,
es lelkünk tétován valami kellemetlen villog(í.~t

kezd észrevenni már, a böjt s a nagyhét
cüáoa az, s oéaiére nem lehet
túl messze már. De most mindnyájan itt ~)ag./junk

cs visszatérünk a zo1rnistoppolás meg ct Siess, Nyolc Ora. T iz
középszerfl

(J risztotclcszi ~"írosáb(l, niclitben t.apaszlalásunk:
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mértéke Euklides mértana s Newton mechanikája,
és itt a konyhaasztal is, mert épp azt súrolom,
Mintha az ünnepek alatt összehúzódott volna. Kinn az utcák
szűkebbek lettek, mint ahogyemlékeimben éltek. Elleledtűk,
hogya seolaáiat oly nymnfisztó. Annak, aki a Gyermeket,
ha homályosan, ha hitetlenül is, de látta egyszer,
ez az idő bizonyos értelemben a legnehezebb minden pr6ba Mzt
Mert az ártatlan gyermekek, kik olyan ieaatottan
suttogtak a bezárt ajtó előtt, lnely mögött az ajándék várt.a őkel,
1tt<,gnőitek, mikor az ajtó kinyilt. S ha újra fölidézzük azt a percei.
az örömöt elfojthatjuk ugyan, de meamarad a bűntudat,
emlekeevén az istállóra, meiuben egyetlen enuszer életünkbe",
mirulen dolog bizalmasan Te lett s nem közömbös Valami voU.

. S meohatottsáa után epedve, noha nem tudjuk az okát,
nézünk körül s keresünk ruiamii, mindegy mi az, hogy

önmagunkkal
ne kelljen szembenézni méo, s a legkézenfekvőbb e célra egy
nagy szenvedée lehet. Ezért fog el, ha ct Fiúra egyszer

rátaláltunk,
(f, kísértés, hogy attól fOf/va folyton így könyörögjünk az Atyához:
"Vígy kisértésbe s bajba minket iinmaounkért",
El is következnek n]lilván, ne féljetek, .., 'valószínűleg éppe" aa».
ahogy nem várjuk őket, s minden bieonn.uai alJI eróvd,
hu.qy rettentőbb lesz minden képzcletnél: És közben egyre
tartozásokat kell törlesztenünk és gépeket javítanunk,
rendhopyó igéket tanulnun1c s ezt az időt megváltanunk
a jelentéktelenséafől. A boldog reaael elmúlt,
fl a lelki megpróbáltatások éje vár méa, Az óra most delet tItutat.
Ha a szellemnek öröme hangsorán kell skáláznia,
nem csal meg senkit győzelrne felől, a Tilágot sem. csalja me.rl

az Isten.

ANYÁMNAK

Az édes, ékes, itt s oly messze tőlem,
Az ab laknál, hol ann]lit ült előttem,

Zömö" Lizsia, nút nenetés renget éppen,
Pohár seesz s pulyka-eomb hatalmas ír kezében,
Lármás mint Rnbelais, de naauon jó udvarához:
Sánta kutyákhoz, szárn]lszegett madárhoz 
Processzió, mit senki nem követhet,
Ha föl nem ölti képét eYlJ kűrtre csoho» ebnek.

A bombázákra. pillantást se »et
S nem hag]lja ott a szeszt, hO.QY ct pincébe fusson.
llákönyököl a kis asztalra, mini a hegy,
Melyet csupán a hít mozdithat meg; s ezért száll
E.aész szi1)em ,8 hitem feléje, hogy megértse:
lMs 1!.1szakánk után öröT.: fény lesz n része.



·H'avid Gascoyne

'IÁ.JKÉP

Az éles ég alatt, a táj hibátlan távlatába"
az elmerült hídak korlátja tükröződik
egymásba, zászlók batyui zsúfolódnak
fölöttük s felhők lengnek láthatatlan
nyujtókon, mint az akrobaták.

A fény jól kihegyezett cerueáia
árnyékmeséket ír a falra;
s ahogy a fal beroggyan, mérges sebek szakadnak
föl sorra, mint bevarrt szájak, és a planéták
térein át eső szitál örökké.

Kérdezzük: honnét jön e fény"
S az eső, a csillagok hallgatása,
különvált, egyetlen valónknak
ezek a szétfolyó vízjelei?
Csak egy poros szobor emeli föl sejti le karuit,

t1'""llry'freecc

KÖLTEMÉNY

Zenéből fátylat szőttem álmaimnak,
Örömnek arany, bűnnek éji szálb6l,
Az áhítat csipkéjével beszeatem,
Könny sziirkéié: kevertem szövetébe.

S leplemben az Ég halmai alatt
Bueaá kutak közt atYámnak nevét
Kiáltva jártam. Galambja leszállt fl
Paradicsom lombjaiból. Kitártan

Villant a bölcseség nagy szárnya; olyko1'
Vad seiooerések ráztak: s én tovább
Uztem lj. fényt, míg új lelt és előttem

Fiiltiin! atyám, a világra feszítve.

Rónay György fordításai



A VIHAR*
lrta Kodoláuyi.Jaud

- Most pelig átmegyünk Gadarába, - mondta a Mester olv <.I I

váratlanul, ahogy mindig el szekta magát határozni valamire.
A többiek bólíntottak. Nem szóltak rá semmit.
Jesuah szinte leroskadt a hajócska orrában. Arca sápadt voll.

,t homloka verejtékes. 'I'aleszívta tüdejét a vízillatú levegővel.
szemét behunyta. Félig ülve, félig fekve pihent, fejét a hajóperem
nek támasztotta, mindkét kezét kinvujtotta, mint egy halott. Mél~
révületben szendergett, azt sem tudta, hol van.

Megragadták az evezőket, J ochanan eloldotta a csóuakot, J il
kóbbal vízretolta s beugrottak ők is. Simon II kormányhoz ült.
Elindultak a tó mozdulatlanul csillogó tükrén.

Csak a hajó bordáinak csikorgása, a víz csobogása hallat
szott, A tanítványok nem szóltak, nehogy zavarják a Mestert
Szinte állt a levegő, a parti fák mozdulatlanul, feketén meredez
tek, a vízen csak olykor-olykor villant egy hullám, ha valamely
levegőre vágyó hal földobta magát a mélyböl s megint elmerült
Könnyű, alig érezhető áramlás suhant aztán végig a világon.
szú rró illatot hömpölygetett Migdal f'estőműhelyei felől, Tari
cheisből pedig nehéz halszagot. A levegő ráfeküdt él vízre, m in r
a. füst.

Amint beljebb siklottak a tavon, ;resuah körülnézett, fárad
tan elmosolyodott.

-- Éjszaka lesz, mire odaérünk, --- aggodalrnoskadott az
[ker.

- Fölöttünk az Ég, alattunk a víz. fönt is, lent is csillagok.
- nyugtatta meg Jesuah. -- Majd én is evezek, meg Jehuda is.
Iőlváltunk benneteket.

- Nem, nem, te csak pihenj, Mester l --- tiltakostak 11. !';an íl
vánvok.

- Vihar lesz, - töprengett Simon. - Nagyon vörös volt ai
8g, nagyoll sűrű a levegő. Migrlal meg 'l'ariehois úg~' bűzlik

mintha a világ minden disznaja összegyűlt volna a partou
Nvom.iátok, testvérek, nehogy a vízen találjon bennünket!

- Majd megbirkózunk vele, - bizakodott Andreas.
- Mit végeztetek Tiberiasban'? - fordult a Mester Phili»

noshoz meg Jehudához.
A Görög elmondta, hogy jártak Khús házában, aztán hirdet

ték alt Örömhírt a kapukban. Beszámolt a riasztó h írekről, am i
ket Johanllától, meg a kapukban tereferélőktől hallottak, Hog,
a nén országszerte lázong, házkutatások, elf'ogatások, kej{yetlen
ségek érik egymást, J ochanan megöletése, a Korbán elrablása
könnyen tűzvészt támaszthat az országban.

- De hát mi a vétke ennek a népnekj - ordította TflUdl;, har
<ányan. - Miért bűnhődik ilyen rettcnetescnj

-- Gondoljátok, hogy azok, akiket zaklatnak, bűnösebbek.mi n:
valamennyi galileai, mivelhogy szenvednek'l - kérdezte .Iesual.

* .1\ ~lerző ~ bibliai neveket úgy írta, ahogy azokat jézus kortársai has711fíl.táft
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csendesen. --- BizOIlY moudorn, hogy nem. Hiszen tudjátok, hogy,
al': uralkodók sanyargatják a népet, a nép szenvedése pedig az
Égre kiált. Az a tizennyolc, akire Siloahban rászakadt a torony,
bűnösebb volt, mint a többiek, Jerusálimball1 Bizony, hogy nem.
Ha pedig meg nem tér ez a nép, szintén úgy vész el.

Megint visszadőlt s behunyta a szemét. Mire meg akarták kér
dezni, hogyan értette a szavakat, már aludt is.

F,gy darabig szótlanul eveztek. A levegő sűrű volt,alig le
hetett lélekzeni.

- Én nem bánom, hogy átmegyünk a túlsó partra, - dőr
mögte Simon. - Itt már túlságosan nagy a lárma. Futnak a Mcs
ter után, csodákat .kívánnak, de azt nem tudják, nem is akarják
tudni, ami fontos. Azt kívánják tőle, éjjel-nappal gyógyítson, meg
hogy jeleket mutasson,

- Van-e valami pénzetek, testvérek I - kérdezte őket Jehuda
;1 hivatala szerint.

l!JWkotortAk és összeadták a résdrachmákat, a római ezüatdó 
nárokat s .Iehurlának adták. Ö gondosan megszámlálta a pénzt.
bőrzacskó.iába kötötte.

-- Hát az egyéb vagvonnal hogy állunk, testvérek' - fir tatta
tovább. -- lJg-y tudom, mindeniink küzös. Ha pedig meg-valósul az
l'~gi Birodalom a földön, életbe kell léptetnünk a -Jóbel törvé
nyét is.

- Igazad van, -- helyeselt a Zelota Simon. -- Ha megfújják
a sóf'ár-okat, s7;i'111,ion vissza a föld eredeti tulajdonosára, az adós
"ágokat'töröljék el, kamatot pedig' ne fizessen senki. Ha eljön a
Szabadító, úgy osz/juk cl a földet, ahogy 'a Jóbel-év törvénvei
rendelik. Mert hiába volt Mószé és hiába .Teehezkél, áldott az em
lékük, a sóf'árokat nem fújják meg, Jiszraél földjén sz,égyen ós
csúfság- lepi el az Úr népét, mint II lepra, mínt a rüh l

- Ha meg-valósul az 1~1á birodalom, mindcz megRzűnik, f~Ril
lapította Mattai.

__o Meg ám, mcrt kardot ragad minden igaz izraúlíta! kiál-
totta Zelóta Simon.

Ezen oly heves vitúba kezdtek, hogy -Iochanun többször kény
telen volt. erélyesen figyelmeztetni őkrt a hÍ'kN"'HJg'r'p " az al vó
Mester .ieleulétérc. Egy pillauatra elült a. Iárma, de wl,tim újra ki
tört. 'I'adrlé-Lebbó a Zelo/a mellett fogott pártot, Rimon, Andreas
meg Jákób mag-a is helyeselte, hogyerélyesell kol! Idö..ni az elbi
zakorlott dúskálókat. a hamis márlegel mérőket, az ötszörös karna
t'lt szedi) uzaorúsokat, nr. iiRszeharúesolt 1'öldjiikön pőff'eszkedő,

rabszolgatartó birtokosoknt, akik hideg ésszel lesik, míg valaki lis",
szeroskad az ínségben s öt-hat évre is eladja a munkáját hitvány
eledelért, silány fizetésért. Mattai azonban II saját példájára hívat
kezott. Lám, mi volt ií sz inte egész életében] A nép nYú7ója, vám
szedő. Mint a pók, ült a vúmházban, szolgáival elcsípett minden
kit, akiről akár jogosan, akár jogtalanul, vámot lehetett lenyúz
ni. Idezen vámbérlők szolgúia. Amde megértette, milven alávaló
bűnös ő, És abban a pillanatban otthagyta a vámhúzat, uem nyúlt
többé pénzhez, mérleghez, És hány vámszedő ismerőse gondolko
zik hasonlóképpen, ba még nem jutott is oda, ahová Ő.

- És hová lettek az aranvaid, meg az eziistjeid7 --- kérdezte
.Tehuda.

83



Vattai legyintett
- Ottha.gytam. Képpel sem fordultam többé a ládikához, ami

ti<? tettem.
- Akkor miért dolgozik a fiad roskadásig-t - kérdezte Andreas

csodálkozva.
- Ohó, testvér, hogy miért? Azért, mert az asszony nem en

gedi, hogy hozzányúljanak. Nem ám. Mert azt mondja, az asz
szony: mi történik velünk, ba az elfogy" A lányom meg bele
halna, ba eladnának egy fülönfüggőt, vagy gyűrűt, vagy hol
daeskát- napocskát, vagy láncooskát,

Mindnyájan nevettek.
- Mire a szabadító eljön, - emelte föl.a szavát Jehuda, 

Jnindcnnek készen kell lennie. Rezet rézhez. ezüstöt ezüsthöz. ara
nyat aranyhoz kell raknom, ez az én dolgom a Mester rendeleté
böl. Tudnom kell, hány ház, kert, Wid tartozik a közös VR.lrYOn
hoz. Mindenetek közös, vagyis az lJré. Az én kötelesséeem, hogy
megőrizzem, szaporítsam, rendben tartsam, a rászorulóknak ad
iak, mert, ó, testvérek, a puszta szó nem elegendő, hogy megvaló
flT/ljon a Mennyek Orsz.ága a földön.

-- Nem elegendől - ámuldozott Philippos.
.__. Nem elegendő' - kiáltotta Mattai is. - Azt mondod, puszta

"'1.0' Dehát pusvta szó nincsen, testvér. A szó: ige. A szó : Mernra,
A kimondott szó: megvalósult gondolat. A gondolat Pf~dil?' való
sÍlg, testvér! Nem mondta-e a Mester, hogy valaki idegen asz
szonv'ra h,kint kívánság okából, paráználkodik' Nem gondola
tokhól épül-e a világ' s nem olvannak épül-e, amilyenek 'a gondo
Jate:.kt Hiszen, ha úgy volna, ahogy te mondod, sohasem jönne el
II Mennyek Országa!

Mt'gint kitört a vita. Jehuda izgatottan magyarázta, hogy a
Egek Birodalma is csak úgy valósulhat meg, ha okosan, türel,
mesen, kitartóan beleépitjük a valóságba. Ennek alapja pedig fi
pénz. Z-elota a kardot védelmezte, Philippos egy legyintéssel Ie
loIkart... torkollní öket: amit valóságnak hisznek, csupán káprázat.
~imoll, Andreas meg J'ochanan igazi létezőnek mondta a világot,
de olyannak, ami folyton alakul, és alakít. Idézték a Fürdető meg
.Tel3uah kijelentéseit, össze-vissza keverték a prófétákat.

E sok lárma, veszekedés, vitatkozás közepett a Mester mélyen,
rnozdulatlanul aludt, Végül már szinte meg is feledkeztek róla,
ossk a maguk igazát, a másik tévedését látták. Az evezők meg
álltak, Hol Simon ugrott föl a padről. hol Jochanan szökkenj ide
oda a billegő osónakban, mintha a szilárd talajon verekednék.
De a leghevesebb a Zelota volt. Mint szárazföldi ember, minden
pillanatban a kibukás veszélyében forgott, ha el nem kapják, fi

vízbe zuhant volna. De csak egy percig maradt nyugton. Kiabált,
fenyegetőzött, hadonászott. A kard! A Fölkent szent kardjal A
tiszták fegyvf'rei Kard [,:. Ige: egytestvérek! Mekkábi Simon lé
)Jésről-Iépésre foglalt:1l vissza Érec Jiszraél területeit, végül még
Akrát is. hiszen tudjuk, évenként meaünnepeljük.

- Ti csak vitázzatok, - kiabált dühösen -, fecsegjetek, bol
hássátok, valóság-e a világ, vagy tünemény, kellenek-e a gazda
sád alapok, vagy sem, mit kell tenni a Jóbel-évben, hogyan
kelJ, .. Ostobák vag-ytok! Én tudom, mindaddig semmit sem fog-
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tok cselekedni, amíg a tiszta harcosok el nem végzik a maguk
dulgát a tiszta karddal, a karddal és semmi mással!

Mire észbekaptak, az alvilági vihar kitört.
Sötét felhők tolultak az Égre, elnyelték a Holdat és a csil

lagokat, mint Tahom, mint a Leviathán. Sörényes, tarajos fekete
lelhiJk, nehezek, mint a vas és gyorsak, mint a mohó ssörnve
teg. ~~lőször csak alattomos szél csapott a vitatkozók kihevült ar
cába, azután vonító förgeteg, pergő forgószél, örvénylő orkán ro- .
hanta meg a tétován lengedező csónakot. A tó feneketlen mélye
fölkavarodott, rázta borzongó hátát, tarajokat és habokat hányt,
Sűrű sötétség szakadt .a világra.

Miutha a Kinnereth mélyébe dobott hősök lelkei támadtak vol
ua föl, fütyült, sírt, üvöltött, bömbölt, vonított, harsogott körös
körül m inden. A nehéz csónak vén bordái, deszkái és eresztékei
csikorogtak. Az alvilági lelkek, kiszabadulván vízi sírjukból, ahol
a bullámok ringató suttogását, a surranó halak neszét, a masz
káló kagylók és rákok halk zörgését szekták hallgatni, a felső

"\ iJitgra törve bosszút akartak állni korai halálukért, megtiport
igazukért, keserű gyalázatukért. Olvastéle dörömbölés morajlott
mindcn ünnen, mintha a nyakukra kötött köveket görgetnék elő

a mély ből. És a nagy, nehéz csónak föl-fölágaskodott, meg Iezu
hant, hánykódott és forgott, vad hullámok csaptak át a peremén
s egy-egy bő zuhintással árasztották el a férfiakat. Bokáig érő

víz lódult jobbra-balra a csónak fenekén. Nathanáéi átvergődött

Andreason. meg Jákóbon, a vízmerő csapú után kotorászott, Sza
porán kezdte hányni a- vizet kifelé. De ha egy-egy szapúval ki
lódított, hordószárn zúdult be megint. Nem törődött vele, szorgal- .
masan dolgozott, közben hol az egyik, hol a másik oldalra vá
gódott, a tántorgó sajkában. Simon minden erejével a kormányt
tartotta, előremeredt, megkísérelte a hajót a hullámokkal szemközt
vezetni. Ámde a forgószél örvénye nem egyirányban hajtotta a.
hulló mokat, hanem össze-vissza. Mirit vízi ember, tudta, mi ez.'
De nem szólt, csak nyögött és sziszegett. Izmai ropogtak. mint mr:
eresztékek. Bordái együtt feszültek a hajóbordákkal. .

eIochanan, Jákób, Andreas meg' 'I'add ó az evezökkel birkóztak.
Igyekeztek irányt szabni a csónaknak. 'I'homas, az Iker, Jehuda
mallett kuporgott, meg-megtörölte csapzott haját-szakállát. Jehuda
a j.ercrnbe kapaszkodott, mint egy fuldokló. Philippos pedig hoJ
az eE'yik, boI a másik erőlködőhöz kapott. ha valamely vad hul
lám kr akarta csavarni kezéből az evezőt.

- 'Ez aztán a káprázat! - nyögte Jehuda keserűen. - Most
rnondd, Philippos, bogy nincs valóság!

P. Görög köpőtt, megragadta Jákób evezőjét, segített rajta·
húzni e/.IT nagyot.

-,--Nem láttál még senkit, aki a káprázatokbabelepusztulU -
kiáltotta, - ..

- Hú?;d meg ott jobbra! - ordította Simon a kormánynál. -
Jön, jön. húzd meg! . . .

- Csak el ne törjön az evezőm, - fohászkodott Jochanan. ..
- Azt hiszem, testvérek, .- szólalt meg az Iker teljesen cél-·

taJanul-, a vihar igazi vihar, a hullám ig-azi hullám ésa .halál
igazi halál. És a káprázat is igazi káprázat, csak azt· nem lehet
tudni, melyik micsoda ...



A szélvész permetet söpört rájuk, bár eső nem esett. Olyau
rnélyen hömpölyögtek a felhők, hogyegybefolytak a vízzel. A
"ajka utasai csak abban reménykedtek, hogy az alvilági lelkek
elzúdulnak a tó fölött, ki az arab pusztaságba, az Alvilágba, ahon
nét jiittek. Ha ezt a rohamot kiállják, megmenekülnek. De a vihar
hem rohant tovább vak útján, mint máskor. Egyhelyben forgott
zÚgott a tó fölött, ráfeküdt a vízre, szőrnyű erővel nyomta, hir
telen a magasba szkőtt, fölszívta a habot, került-fordult,az imént
még hátúlról szerongatta őket, most szemközt zúdult rájuk, meg
csavarta még az izmos markokban feszülő evezőket is, ki akarta
tépni, mint a tollat, összetörni, mint a nádszálat. De még ennél i!'
ijesztóbb volt a morgás-dübörgés, nem lehetett tudni, felülről om
lanak-c lefelé, mint a hegyrőllezúdított sziklák, vagy alúlról ha
jigáIja őket egy sereg sötét hatalom.

- 'l'u.dtam, hogy ez lesz belőle, - kiáltotta Simon. - Nagyon
vörös volt az Ég, nagyon bűzlött Magdala meg Taricheis!

- Akkor miért indultunk el ~ - üvöltötte dühösen Andreas.
--- A Mester kívánta, hogy átmenjünk, - csillapította Jehuda

:J veszekedőket.

- A Mester nem ismeri a félelmet, - vetette oda .Jochanan.
-. Rej, Görög, ide! Fogd meg. .. <az átkozott... az átkozott ...
hubh!

Philippos Jochananhoz ugrott, átbukott Andreason s elhaaalt
a csónak fenekén a latvakban. Valami reccsent. Taddé evezőie el
törött. Egy darabig rámeresztette szemét a kezében maradt csonk
M, majd kivágta a törött nyelet a sötétségbe, a semmibe.

- Én már pihenhetek. - röhögött keserűen. -- Oda fi pisz
karám.

- Hoi, boi, ne röhögjetek még ilyenkor is! Hiszen mindnyá
jan elveszünk! - jajongott az Iker.

- Szálljatok magatokba, testvérek, -- korholta öket az· Essaja,
de rendületlenül térdelt tovább a hajó fenekén s megállás nélkül
meregette a vizet. ,

J ehuda gyomra felfordult. Mindkét kezével a hajó peremébe
kapaszkodott, meggörnyedt és hányt.

- Ez meg okádik, - botránkozott meg a Zelita. - Hogy fogsz
okádni, ha nem vizet, hanem vért látsz'í

A kimerült férfiak sorra abbahagyták az evezést. Audreas
evezője nyomban eltünt a sötétségben. Érthetetlen, hogyan. Jocha
nau azonban tovább erőlködött, mintha egy megvadult bika
szarvát esavargatta volna. Taddé sem pihent, segített neki. De a
többiek kifulladtak. A csónak dühösen megfordult, míntha meg
unta volna az emberek erőszakoskodását. Nyomban olyan ostor
csapást kapott a farára egy hengergő hullámtól, hogy nyögött
belé.

- Ne engedjétek, hogy megforduljon! - bőgte Simon. - Hoi.
hoi, testvérek, ki az ott, ki az a baromt Taddé, a GöröghözlA
Göröghöz!

Taddé nyomban buzgón engedelmeskedett. At akart lépni Phi
Iippöshoz, de megtántorodott, lezuhant, egyenesen a Görög ölébe.

- Fogj neg hát, te mafla!
- Uram segíts, Uram, Irglmazz, Uram segíts! - bődült elaz Iker a hajó elején, míntha énekelne.
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A Mester pedig mozdulatlanul feküdt a hajóorrban, fejét II

l,áuykolódó peremnek támasztotta, összefont kezét amellére nyug
!:Itta, mintha ágyban pihent volna.

- Testvérek, mégis csak csudálatos, hogya Mester alszik, 
.rigyelrneztette őket Mattai. - Úgy alszik, mint egy csecsemő az
ill,yja kebelén.

f1imon egy pillanatra megfeledkezett az elemekkel vívott harc-
ró:.

. Ne ordítsatok, mert fölébred l
- Föl is kell ébreszteni, hiszen halálos veszedelemben forgunk.

ellenkezett vele az öccse.
- Keltsük föl és készüljünk vele együtt a halálra, - szölal!

:neg az Iker síri hangja. .
- Hagyjátok békén!
- Nem lehet, föl kell ébreszteni. Testvérek, akinek van kitől

«Ibúcsúznia ••. atyja, anyja, testvére, felesége, gyermeke ••.
- Ezt megint Thomas mondta,
-- Senki sincs! - ntasította vissza a jámbor tanácsot Mattai

meglepő erővel.

- Tizenketten vagyunk ebben az ócska ládában, - töpren
gett Andreas. - Lehet, hogy valamelyikünkre haragszik a tó
lelke, Testvérek, ki kéne dobni valakit áldozatul. Vessünk sorsot.

- Te ostoba teknősbéka! Te pogány disznó! - ordította Si
mon magából kikelve. - Ha odamegyek, s te leszel, akit még eb
~en a pillanatban •..

'I'hornas azonban megragadta .resuah vállát s rázni kezdte.
- Mester I Meater l Ébredj!
-- Szól ított valaki ~ - kérdezte II nabi csodálkozva. Megtörölte

cl víztől labancos haját, csurgó szakállát, a tenyerére bámult.
11ajd hirtelen fölült, körülnézett. - Szóltál, Iker' Hoi, hiszen
Tombol a vihar!

- Mester, mindnyájan elveszünk! - kiáltotta Jesuah fülébe
az Iker.

- Mit mondasz'l Félsz' És ti is féltek' Mitől féltek, ti kis
hitűekj - kérdezte J esuah nyugodtan. Hirtelen Iölesattant 'a
húngja: - Ne féljetek! Bízzatok!

Karját kitárta. arcát körülhordozta a sötétségben. Haja-sza
kálla lobogott, a szeme égett. Es a hullámok zúgását, a szél vo
nítását, a düborgést-morgást, a hajó csikorgását túlharsogó han
gon kiáltotta:

'- Szűn.ietek meg, ti szelek! 'I'érjetek vissza a mélybe, ti hullá
mok! Némuljatok el, gonosz lelkek! Vihar, csillapodj!

Mindnyájan csodálkozva nézték. A görcsös markok eleresztet
ték a kalimpáló evezőket. Simon előrehaiolt, a Meaterre bámult.
Philippos szája megnyílt, mint aki szélni, vagy nevetni akar, de
nem jön ki hang a torkán. Jehuda a gyomrát fogta, sárg'a volt,
mint a dinnye, nyála lefolyt csatakos-moeskos ruhájára. ThQID.as
zörcsösen azorongatta Jesuah vizes simládát.

- Ha elveszünk, elvész a Mennyek Országa is, - dünnyögtt~

valaki a hirtelen beálló csendben. Mert olyan nagy lett aesend,
.nintha mesrmerevült volna a világ.

- Gondolod, hogy a Mennyek Országa elműlhat egy esőnak

hd. néhány ijedt férfivan És ha a világ oszlopai rendre leomla-
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nánai, égi, földi, alvilági tengerek mind fölkelnének, lezuhanna
a 'Nap, a Hold és valamennyi csillag, az Atya országából csak
egy pontocska is elveszne'l Hoi, gyenge, szánalomraméltó népség,
hoi,' hitetlenek!

, Fölállt, Thomas meg .Iehuda vállába kapaszkodva átlépett f',g}'
padon, Andreas mellé ült, megragadott egy evezőt.

- Lássunk hozzá. Reggel a gadarai parton leszünk.
A vihar lecsendesült. A víz mélyéből fölkelt bosszúálló, tom

boló lelkek visszatértek a mélybe. Ügy ült el II vihar, mintha
szárnya törött volna. Fölemelkedtek a súlyos felhők, a morgás
elhalt, szitáló holdfény hullott a messzitolódott partokra fl a
hullámok csillogtak. Itt-ott kivillant az égboltozat kékje, csillagok
hunyorogtak a szakadozó Ioszlánvok közül, majd kivir ított II
Hold ezüsturea is. A vízen fényes buborékok hintáztak. mint cso
dálatos, el nem merülő dénárok.

}lJgyenes irányban haladt a csónak. Pihent s mégis gyorsan
siklott a ringó hullámokon. Az evezőkről ezüst csurgott a daga
dozó vizben.

Mintha súlyos kövek alól szabadultak volna, a tanítványok
félénken tekintettek körül. Szörös mellük tágan fújtatott, szemük
ragyogott. Egyikük sem szólt. Szégyelték magukat, mint mikor
a kivégzett J ochanánt siratták.

Ök riadoztak még imént a haláltól? ök vívtak elkeseredett
harcot az örvénvekkel l ök latolgatták, hogy valakit áldozatul kell
dohnia tó lelkének l ök rimánkodtak Irgalomért. ők akartak el
búesúzni szeretteiktőll ök látták elveszettnek a Mennyek Orszá
gát'! Iloi. kicsinyhitűek, gyávák, romlott gyermekek!

Most erejük teljes birtokában ültek, a padokon, mezítelen láb
szárukat megfeszítették, barna karjuk keményen emelte, merítette,
húzta az evezőt. Boldogan pillantottak körül, a csillapodó vízen,
hálás tekintetet vetettek a sugárzó Holdra, fülük, mint édes ze
nét, mohón itta a locsogó-fecsegő hullámok zaját. Kinyílt a lá
tóhatár, sejtelmesen méláztak 'az álmodó hegyek, a parton tá
voli házak aludtak .mint megannyi madárfészek. Es kinyílt az Eg
is, apró felhők szálltak rajta, ruint egy iszonytató madár elhul
latott pelyhei. Olykor-olykor szél suhant végig a tavon. megsírno
gat1a a vizes melleket, az izzadt homlokokat, mint ein' könnyű
Iépésű anya, aki kék selyemsimlúban suhan át a szobán s meg
csókolja rossz álomtól kínzott fiacskáit.

Jehuda a Zelo-tához hajolt.
- Kicsoda ez az ember, hogy még az elemek is engedel

meskednek a szavának I - kérdezte halkan.
-'-- Olvan.. mint El ijáhu, - dünnyögte a Zelota mintegy ré

vületben. - De Élijáhu tüzet hívott le az Égből,a Mester azon
ban békét és nyugalmat. Nagyobb El ijáhunál is.

- :Mester, feküdj le megint, pihenj, - tanácsolta Simon
.Iesnahnak.

O azonban elmosolyodott 8 megrázta vizes haját. Simláját .le
vett,tte, mezítelen karját, nyakát átengedte a szél kedvének. Be
lemelegedett a munkába, Nyugodtan, biztosan dolgozott, egy-egy'
pí llantással elleste' a gyakorlott halászok fogásait, örömmel utá
nozta, gyönyörködött a vén hajó könnyed siklásában.



Jó EZ I G Y
Bár életem stitéten kavarog,
Mindig nagyot és ezépet akarok.
H a más jutalmat nem kapok: talán
Arany betű lesz koporsóm falán.

Őntök gyertYát és apr6 mécseket,
Legyen az éjjel egyre fényesebb.
Szegény anyám hiába ne si'rass,
Körmömre ég a fölgyujtolt 1Jiasz.

Nőnek felénk a csendes ünnepek.
Pünkösdi rózsáJ vigan ültetek.
Ki gondol rám, ha virágaimat
Seétmaria. mind a pünkösdtáji faoy?

Szeniek csapatját gyüjtöma hegyen,
Gyönyörűségem benne hadd Zem/en,
De a csapatból itt-ott »alahol
Őrdögfióka torka is csahol.

Konditok öblös nagyltarangokaL
Az én szavam már é.r;i lwngof ad.
És csúf enyéim lompos réteken
Táncolnak inkább sípra éhesen.

Uram, i.Qéid érett fürt jeit
Szórnám akár a világ véfJeig
A N otre Dame hűs tornyáról s tudod,
Nekem csupán. Szentgyörgyrr.ező jutott.

A földgolyó papiros tömbjeit
Teleirnám szép versekkel, pedig
Amit megírtam (költő, halkszavú)
Poros sötétben rárJia már a szu,

Dicsőség bú« borára szomjasan
LemJőz'Y//;m II 1:ilágot egyma[lmn
És mig a nap leszáll a víz felett,
V én Don Quijotém ballagok 'veled.

N em baj. A szív .qyümölcse nem a tett.
Sok jószándékom boldog szár'nym vett
S ha gúnyt 1t;l/ilaz rám 'millió kakuk,
Szent Péter mégis nekem tár kaput.·

V árogi I.d 'v án
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mihelies Vid

Egymásután három cikket szentelt
a L u m e n V I t a e belga katoltkus
folyóirat annak a kérdésnek, hogy
mí módon fejleszthetjük az egyház
szeretetét és a vele való együttér
zést a gyermekekben és a serdü
lőkben.

M a r I e F a r g u e, aki mar egy
népszerű egyháztörténelmet is írt.
elsősorban a krsgyerrnek oktatásának
rníkéntjével foglalkozik. Annak a
gyermeknek - úgymond -, ame
lyik keresztény család körében nö,
vekszik, már hat éves korában van
nak némi fogalmai az egyházról
Ezek a fogalmak persze tökétetl-nok
s amellett tisztán íntuítív jellegűek.

mert forrásuk kizárólag a .. empJom,
mtnt épület, ahová a gyermeket
időnként magával viszi az édes
anyja. Azt hamar megérti a gyer
mek. hogy ez az épülét az lsten há.
za. ahol vasárnaponként és bizo
nyos ünnepeken imára gyűlnek ösz
tize az emberek, de a ctemplomban,
az imádkozó együttesben és a szent
misében hosszú ideig csak a három
oldalát látja ugyanannak az osztha
tatlan. bár zavaros valóságnak,
amelyből csak lassanként bontakozik
ki előtte az egyháznak az ,a lénve
ges vonása, hogy az a hivők egy
másra találása és lelki közö-sége.
Fargue szerínt a család feladata.
hogy meggyorsitsa é, megkönnyttse
a folyamatot. arnelvben a tel'1n1n t1\
konkrét fogalma kibővül az egyház
elvont fogalmává. Mert ha a ke
resztény szülők elhanyagolják ezt a
teendőjüket. akkor a gyermek csak
nehezen helyrehozható. híányos is
meretekkel foghat majd neki a kate
kizmus tanulásának. Nem lesz kőnv

nyű megértetni vele, hogy az egyház
mást is jelent, mtnt templomot. pusz
ta építményt, amellyel megszűník

minden kapcsolatunk. míhelyt kilép
tünk a falaf közül,

Fargue fejtegetéSeiröl inkább csak

teljesség okából emlékeztem meg;
mert az általa oly részletesen tár
gyalt templom-egyház probléma ez
zel az élességgel nálunk sohasem
merülhet fel. A rní nyelvünk ugyan
is határozott különbséget tesz tem
plom és egyház között, nem úgy.
mínt az tndogermán nyelvek. ahol
a "chiesa". az ••églíse", a .Kírche",
a .•church", a ,.cerkv" szavak tem
plomot is, meg egyházat is jelente
nek, legfellebb az írásban emeli ki
nagy kezdőbetű az utóbbi értelmü
ket. Mindenesetre érdekes. hogy ez
a kevéssé szerenesés szóhasználat
egymagában is milyen nehézséget
okoz az ottani hitoktatásban.

Annál hasznosabb és tanulságo
sabb a rnt számunkra i' a második
értekezés. Szerzője, A l f r e d B u r
g a r d s m e I e r professzor szintén
abból Indul kl. hogya gyermeknek,
amikor tkolás korba kerül, nincsen
még Világos képzete az egyházról,
csupán inturtv sejréseí vann-k, Lelki
és értelmi világa olyan, rnínt a szű

zi föld. melyben lappang valamJ cSÍ
ra, ahhoz azonban, hogy ez" a csira
kl iH feilődjék, kö-ültekintö megmun
kálásra van szükség. figyelembe
kell venni míndenekelőtt. hogy a
gyermek igen fogékony a vallási
szírnbolizmus iránt. Akkor járunk cl
tehát helyesen, ha az esztendő

nagy egyház; ünnepeivel kapcsolat
ban a liturgikus sztrnbolumokra szo
ritközunk s azoknak a mély [elené,
sét próbáljuk előtte lehetlíleg kevés
szóval megvilágltani. Altalában csak
hat. éves korában kezd a gyermek
a valóság felé tájékozódni. Ekkor
foghatunk hozzá, hogy nagyobb
részletességgel megmagyarázzuk ne
ki a már ismert szimbolumok értel
mét. utalva arra a kapcsolatra, amely
a különböző sztmbolumokat össze
fílz!. l.gy például arra. hogy mi az
összefüggés egyrészt a feszület, más
részt a 'gYertyák és az oltár között,



vagy a szentély örökmécsese és a
tabernákulum között,

A boncolgató szellem, amely a
gyermek hetedik évében jelentkezik
először, a nyolcadik és kilencedik
évben már észrevehetően kialakul.
Ezzel már megnyilt a lehetőség arra.
hogy az oktató megértesse a gyer.
mekkel: Krtsztus és az egyház egyet
len és egységes személy. titokzatos
azonosság. Ez az /,deje annak is,

'hogy magasabb szintre emeljük a li-
turgikus képzést, részletesebben meg
ismertessük a szentmisét, nagyobb
összeszedettség keretébe foglaljuk
az áhitatgyakorlatokat.

Azt az életkort, amely a ll-Ik év
től a 12.lg tart. a személyíség ki
bontakozása jellemzi. Ezt az időpon

tot kell az oktatónak kiválasztania
arra, hogy feltárja a gyermek előtt

az egyház közösségt szellemét. an.
, nál is inkább, mert amúgyis cél
szerű, ha mérsékeljük az ilyenkor íö

löttébb követelődző és lobbanékony
.,éG" elhatalmasodását. A pubertás
közeledtével. vagyis a 13-lk év felé,
az oktatóra az a feladat hárul. hogy
megvesse a gyermek lelkében az
erös, bátor és valóban keresztény
személyíséghez elengedhetetlen ala
pokat. A vallástanitás középpontja
ba a hét szent-éget kell állítaní. Is
tennek az egyházon keresztül nyuj
tott hét ajándékát, amelyek nem
.merö sztmbölumok, hanem működö,

tevékeny valóságok. Hangsúlyozni
kell azt is, hogy a szentségek ugyan
akkor szocíális kötelékek ts, amelyek
hen Krísztus mtsztíkus testének léte
jut kifejezésre.

A harmadik értekező. V I n c ~ n t
A Ye I atya azokat a módokat VIZS
gálja, amelyekkel a serdülők lelké
ben őrtzhetjük meg elevenen az
egyház helyes szemléletét. Ifjú korá
ban az ember ösztönösen i/!"yekszik
érvényesiteni a saját szernélyíségét.
Ennek során hamar felváltja nála a
társadalommal szemben való nega
tivellenzékiséget. ami a 12-ik kö
rüli évek jellegzetes magatartása,
egy másik, Immár pozttív törekvés:

az aktiv bekapcsolódás a közÖS$ég
be. Már most kétségtelen -'- fejti
ki hosszasan a szerzö -, hogy nincs
valódi közösség szabad és önelha
tározó személyek nélkül. Annak meg
felelően tehát, hogy az egyház ma
ga ls közösség nevezetesen lsten
gyermekeinek közössége, a hitokta
tásnak is figyelemmel kell lennie az
ilyen szernélyíségek mínél nagyobb
számban való kifejlődésére. Nem
hogy gá1lOlni kellene, de egyenesen
elő kell mozdítaní ezt a folyamatot.
Viszont meg kell győzni a fiatalokat
arról, hogy szabad és önelhatározó,
de felelősségének ls tudatában levő

keresztény személyiség csak abban a
rnértékben állhat elő, amilyen mér
tékben az egyház közösségt életé
ből is kiveszi részét az ember. Nem
arról van szö természetesen hogy
külsöleg "megfegyelmezzük" a fiata
lokat, hanem hogy megmutassuk ne
kik az utat, amelyen érett és valódi
keresztény öntudathoz jutnak.

•
Az ősembertan, a "paleoanthropo

logía' míívelöi mindezídeíg sokat
foglalkoztak azokkal a csontmarad
ványokkal, amelyek 1912-ben kerül
tek elő Anglia délkeleti részében,
Píltdown község közelében az Ouse
folyó régi medrének kavicsrétege
ből. A lelet egy koponyaboltozat ki
lenc töredékéből és egy állkapocs
jobb felének darabjából állt, benne
két zápfoggal. Hogy a koponya em
beré volt, ahhoz semmi kétség sem
férhetett, az állkapocs viszont ,. szem
betűnően a csimpánzéra emlékezte
tett. Minthogy azonban Anglia terü
letén sohasem éltek csírnpánzok, fel
tételezték. hogy az állkapocs is a
koponyához tartozik. Igy szerkesz
tették meg a Ptltdowm embert, akí
nek korát a mellette heverő ma-to
don-zápfogból következtetve a har
madkor végére tették. Harmadkor
nak, rnínt i<meretes, az új-állati kor
első, nagyobbik felét neveztk, amely
egymillió' évvel ezelőtt kezdödött és
előttünk 250.000 évvel fejez.ődött be.
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Komoly nehézséget csak az okozott,
hogy ezt az egyedet sehogyan sem
tudták beíllecztent abba a fejlődési

sorba, amelyben az ember alakulá
sát a többi európai lelet alapján
szernlélték. Ennek a Píltdowni em
bernek a koponyája ugyanis a jó
val későbbinek tekintett Neandervöl
gyinél magasabb rangú tipust kép
visel, mig az állkapocs egy ennél
sokkal kezdetlegesebb, ősibb típusra
mutatott. Végül is kiemelték a fej
lődé i rendből ezt az ala kot é - önál.,
ló tipusnak nyilvánltották, amelynek
külön nevet iS adtak: Eoanthropus.

.Érthető így, ha most vlágszerte
felfigyeltek a British Museu n igaz
gatóságának arra a bej-lentésére.
hogya természettudományi gyüjte
mény egyik legnagyobb büszkesége,
a piltdowni lelet, ebben az egybe
szerke-z1ett formájában hami ítvány.
mer: az állkapocs valóban esimpán
zé. Ezt az állkapcsct nyilván csak
az ásatások idején, szándékos meg
tévesztésből dugta valaki oda a ko
ponva, rnellé. Természetesen nem
anélkül, hogy a majomc-ontot már
előzőleg és kellő módon ,.ásatag~á"

ne preparálta volna. Hogy ki volt a
tettes·- hangzott- a közleményben
-, nem tudluk s talán nem is tud
[uk : meg soha; bizonyos azonba']:
olyan hozzáértéssel és ügyes,éggel
végezte a dolgát, hogy az akkorí
idők legkiválóbb szakemberei közé
tartozhatott.

Amennyire a rendelkezésemre álló
lapokból megállapitha'tam, a 40 éve

_őrzött é, lisztelt h-im-sttvánv lele p
lezése magában Angliában több de.
rül'séget, mínt felháborodást keltett,
Különösen amíkr-r a J"úrumi hatn.
ságok ki sé tulzott ünnepélyességgel
és határozottsággal avt is hozzáíű t

ték, hogy ez volta BrtíshMuseum
egyetlen tévedé-e s a-gyüitemények
többi tárgyai po tosan azok, amik.
nek a felirasok mon-Iják. Tény mm
denesetre, hogy-tudós körö"ben rnin
den nagyobb vízgalorn nélkíll tértek
napirendre il bejelentés föfö!t Rész
ben talán azért F, mert a síkeres fel-
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ültetésre nem ez az első eset a ré.
gészet történetében, főleg azonban
azért, rnert az utolsó évtizedekben
annyira meg~zaporodtak az ismere
teink, hogy bizvást mellözh~tjúk az
amúgyis érthetetlen, külön "pilt
downí: ttpust, Ekként vélekedik
H u m p h r e y 1- T. J o h n s o fl
is, aki a leleplezés alkalmából ter
jedelmes be zámelót írt a T,ll b l e t
számára, amelyben az ősember-xu.

ta.ás mai állását világítja meg. Sok
olyan felfedezésről és" nyomukban

. sok olyan feltevésröl értesülünk eb
ből, amelyek nunden bizonnyal újak
előttünk.

Harminchárom éve annak,' hogy
első kiadásban megjelent Ma-enllin
B o u I e professzor alapvető műve:

"Les Hommes Fosstles", "az ásatag
emberek". A szerző, aki franciaor
szág német megszállása ala.t . halt
meg, maga készített még egy máso
dik kiadást is, de utána úgy>. meg
szapórodtak a kutatásí eredmények,
hogy a háború befejezése óta máns
két további kiadás látott napvilágot.
Az új anyago: míndannyíszor Henri
V. Vallo i s professzor dolgozta be
le a mfibe s ő végezte el a régi
anyagon is a szükégessé vált .mó
dosttásokat. Valloís egyébként Boule
közvetlen rnunkatársa volt. Ö k tpta
meg Boule tar székét is és ő lett
utóda az Institut de Paléontologte
Hurname igazgatói tisztségében.

Az 1921·es évet, amelyben Boule
könyve megjelent, Johnson valame
lyer fordulópontnak mondja a kato
líkus gondolkodásban is. A tudo
mányos érveket akkor már se"kisem
vehette hallaTanba: vagy .el kellett
fogadni, vagy meg. kellett cáíolní
azokat. Az evolucíó ellenzői elkesere
dett harcba fogtak, amelyberrka'oü
kus oldalól V i a 11 e t o n, a mont
pclliert egyetem tanára lett a ve
zérük. ViaHeton tagadta,. hogy az
ember a "primá'ük", teháta fö~m-
.lősök sorába tartoznék, s amellett
fogialt állást, hogy az emb~re,yy

saiá'os szervezödés, amely.élesen el
válasz.ható az állatoktól. A vita iso-



rán.,amelyet főleg A n t h o n y
proiesszorraí folytatott. később Vi
alleton 13 elrmerte, hogy sok vonat.
kozásban igazolást nyert a fejlődést

elmélet, A hangulat azonban nem
olyan volt, hogy akárcsak ezt is haj.
,landók lettek volna mtndkéj oldalon
tudomásul venni. Annál okosabban
cselekszünk tehát - figyelmeztet
Johnson -, ha a mai viszonylag
nyugodt légkörben elfogultságok nél
.kUl mérjUk fel a helyzetet,

1921-ben az volt a meglehetösen
:mtaláno3 felfogás, hogy az őalakok

emberré való átíejlödésében a Jávai
"majom-ember", a Pnhecanthropus
erectusképvíselt a "hiányzó láncsze
met". Ennek akkor egyetlen példá.
nyát ismerték. Maga Boule nem osz
torta a mondott n-ézetet. Mint könyve
első kiadásában kifejtette, a pale
ontológiai kutatás még semmiféle
tárgyi bizonyítékat sem szolgáltatott
az emberi és a majom-alak folyama.
ttos kapcsolódására. Valloís viszont
most úgy nyílatkozík, hogy rnesteré,
nek ezt az álláspontját nem tarthat
juk tovább. mert arra már kétség-te
len adataink vannak. hogy rnlnél
hátrább megyünk vissza a geoló
giai i<!őben, annál inkább elmosód
nak az alkati különbségek a két c.o
'J}ort között.

Azt hiszem, nemcsak engem lepett
meg, de az olvasó számára is megle
petés. hogy azoknak az új'lhb lele
'teknek zöme, amelyekre Valloís hi.
vatkozík. az afrikai szárazföld déli
fejéről került elő. 1925-ben történt,
h()gy D a r t johannesburgi profesz
-szor bejelentette egy nagy ásatag
prim ás felfedezését. Azt állitotta er
ről a prtmá-rót, amelynek az Austra.
topithecus africanus nevet adta. hogy
még a jávalnál ls alkalmasabb arra,
hogy betöltse az átmeneti tipus sze
repét a nagy majmok és az emher
között. Taungsnál, Kimberley fölött
8{) kilométerrel, egy mésztufa-réteg
t-Iil ásták ki. amelynek geológiai ko
rát .az abó pleísztocénre tehetjük. A
pleisztocén. másként [égkor, a már

'..r·J:llt~tt harrnradkorra következő nc-

gyedkor. amelynek alsó fele 250 OOO
evvel kezdődött és 00 OOO évvel vég
ződött elöt'ünk, A lelet egy hiányos
koponya. jól megőrzött arccsontokkal.
amelyek hat év körüli egyedre val
lanak. Dart állítását fenntartással fo,
gadták I"""jn~hol!Y a koponya szeros
hasonlóságot mutatott egy ugyan
olyan korú círnpánz vagy gorilla
koponyájával. Tény vl~rzont, hogy az
arcnak és az orr felső részének ella
pulása, az állkapcsok elörenyúltsáca.
az áll hiánya, a szemg-ödrök nagy
sága mind emberi jellegűek. OK e I t 11
felhívta a ftgyelrnet az agytér nagy
befogadóképességére ts, amit kere
ken 500 köbcenríméterre .becűlt; fel
nőttnél ez 6()()..ra bővülhetett. A ké
sőbb talált fogaknak is némileg em,
beri jellegük van. A kérdés függö
ben maradt. Az l'ntropológusok t,)bb
sége arra a felfogásra hajlott hogy az
Afrikában ma ls meglevő embersza
báo,ú majmokkal rokon alakra buk
kantak, amelyen bizonyos ,.ember
szerű' módoulások is történtek.

Ez volt a helyzet l 936-ig, am-kor
B r o o m. a Transvaal Museum tu
dósa hírül adta. hogy johannesburg
közelében, Sterkfonteín melleít, olyan
koponyadarabot talált, amely szoro
san egyezik a most tárgyalt taung
si koponyával. Leletét előbb Australo
pithecus rransvaalensís-nek, késöbb
Plesíanthropus-nak nevezte el. Ez
úttal egy felnőtt egyed koponyájá
ról volt szó. Hamarosan más felfe
dezések következtek. Előbb ugyan
csak Sterkfontein mellett, később Li
szornszédos Kromradii kőbányajában.

Utóbbi maradványok az elöbbiektöl
kissé eltérő típust tükröztek. Broom
ennek a krornradü tipusnak a Pa
ranthropus robtrstus nevet adta. A
háború elmúltával. t 947-ben folytat
ták a kutatásokat s egy harmadik Ic
lőhely, a swartkransí, egy újabb ti
pussal, aParanthropus crasstdens
szel szolgált, Végül Dart felfedezett
Makapansgatnál egy további típust,
az Australooíthecus prometheus-t,
amelyről feltételezte. bogy Ismerte
már a tűz basználatát.



Az elnevezések szaporodása nem
talált osztatlan tetszésre s VaJIOiS~

nak ls az. a meggyőződése. hogy az
elhatárolások olyan ajaki jegyek
alapján történtek. amelyek csaknem
mínd másodlagos jelentőségűek, s
hogy amiket külön tipusoknak tün
tettek fel, valószinűleg nem egyebek,
mint egyéni variációk. Az anyag
ugyanis, amit márts összegyüjtöttek,
elég bőséges szerinte annak Igazo.
lására, hogy msndezeket az alakokat
egyetlen rendszertani csoporttá kel
lene összefoglalní, amely legalkalma
sabban az Ausrralopíthectdae nevet
kaphatná.

Ez az álláspontja - irja ValJOis 
nem támaszkodik olyan gyenge ér·
vekre, mínt amilyenekkel bőven talál.
kozunk a fizikai embertanban. A Ple
síanthropus tanulmányozása céljából
például, amely a legjobban van kép
viselve az alakok között, öt Igen [ó
állapotban lévő koponya áll rendel
kezésünkre. mellette még nyolc
aránylag jó állapotban levő további
koponya s több rnínt 200 fog. Eh
hez járulnak még borda-, rreTinc-.
medence- és végtag-töredékek. A fej.
nek szemmelláthatóan majorn-jellege
van és az arc arányai is nagyok a
koponyához mérten. A koponyabol
tozat alacsony, de az agybefogadöké
pesség a kifejlett példányok után itél
ve 450-600 köbcentíméter között
váltakozik, ami magas 'Szám az ilyen
nagyságú majmoknál. Az állkaoocs
vastag és 'erős. Hiányzik az áll. A
fej egyéb [ellegzetességeíben az em

.beli és a majorn-vonások keverőd

nek. a fogazaton azonban uralkodó
az emberi vonás. A fej és a gerinc
oszlop viszonyából arra kell követ
keztetni, hogy az alak már eljutott az
egyenes testtartáshoz. A hátsó vég.
tagokból való csontok ls megerősí
tik azt a nézetet, hogy az Australo
píthecídák két lábon jártak. Magas
ságukmegfelel a csirnoánzénak, de

. \'égtagjalk arányai Inkább emberiek,
rnínt maiomszeruek.·

Ezeknek az ásatag prímásoknak
rendszertani helyére vonatkozóan há-
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rom feltevéshez folyamodtak eddig.
Az első az, hogy az Australopttheci
dák hamisítatlan emberszabású maj
mok, közeli rokonai a gonllának é~

a CSimpánznak, de bizonyos ember
szerű vonásokkaI. Ezt a nézetet val
lották leginkább abban az időben,
amikor a tau ngsl volt az egyetlen
lelet. A második feltevés úgy szól.
hogy az Australopithecídák már iga
zi .Jiomtnídák", ernber.zerü alakok:
hasonlatosságuk hozzánk annytra
szoros, hogy mással nem is magya
rázható, mmt egyenes kapcsolódás
sal. Ezt a nézetet több kiváló pale
ontológus és anatómus hirdeti, akik
hozzáfűzik: ha esetleg nem közvet
len őseink ezek a lények, akkor i~

hozzátartoznak a kezdetleges ember:
törzshöz s legfeljebb annak ma má:
kipusztult egyik oldalágát képviselik.
A harmadik feltevés szermt, amelye:
nagyon sok paleontológus oszt, em
berszabású majmok csoportjával ál
lunk szemben, amely útban volt az.
emberség felé, de a küszöböt már
nem lépte át, mert eltünt, mteíött iga
zi emberré válhatott volna.

Valloís a saját felfogását ekként
összegezi: Senkrsern tagadhatja, hogy
az emberrel meghatározó rnódon
egybeforrott jellegzetesség. aZ<1/rY
hatalmas fejlettsége, hiányztk ezekric
az Australopttnectdáknál, Ha tehá!
homonldáknak is látszanak fogazatuk
és egyenes testtartásuk nyomán, al
agyuk terjedelme arra kárhoztarts
őket, hogy majmok maradjanak
Semmiképen sem nyert bízonyítás:
Dartnak az a. nézéte. hogy a maka
pansgati egyed.. az Australoptthecu
ismerte volna a til z használatát.
Mindezek mellett a maradványok ér
telmezését még bizonytalanná tesz:
az a körülmény, hogy nem Ismerjiik
/reológiai korukat. Ennek megbecsü
lésénél figyelembe kell venni azt. js..
hogya harmadkori emlősök jóval ke
s,öbb pusztultak J<i Délafríkában.
mínt Európában. ~ sincs tehát ki
zárva. hogy az utolsó élő Australo
ptthectdák már kortársai v~ak. 31

embemek.



1949-bCf! Broorn és Robinson pro
ícsszorok jelentették. hogy egy csak
nem ép emberi állkapcsot fedeztek
fel öt örlöfoggal és egy rnáodík áll.
K<J1J0C8 töredékét két őrlőfoggal,

ugyanazon a swartkransi területen, de
valamivel fiatalabb rétegben, mím
ahonnan az Australoptthecída marad
ványai kerültek elő. Az állkapocs ern
tekeztet a Hetdelbergtre, de ki ebb
méretű. Bár az áll hiányzik, a fogak
világosan emberiek. Erre támaszkod.
va a felfedezők azt hiszik, hogy egy
úi alakra bukkantak, amely közbül
,.,ö a Heidelbergi ember és az Austra
lopithecus között. Nevet ls adtak ne
k.: Telanthropus capensts. vagyis
"fokföldi !'eljes ember". Bizonyára
későbbi ez, mint az ugyanott ki
ásott Paranthropus - írja Valíoís-c-,
talán az alsó pleísztocénböl szárma
zik, de pontosan nem állapíthatjuk
meg.

Kevésbbé távoli Időre térve át.
amíkor már vitathatatlanul fellépett a
valódi ember, a felfedezések egé~z

sora mutatja - a marokkói Rabat
tól és az algériai Mechta-el-Arbítól
az afrikai déli .partlg -, hogy mind
a két Európában ismert embertipus.
a Heidelberg-neandervölg-yi és a
Homo sapiens ott élt Afrikában. Az
utolsó negyven év. leletet szertnt a .
kőkorszak közepe táján legalább há
rom különválasztható embertipus
lakta Délafrikát: először egy primi.
tiv Neandervölgyi, amely szoros ro
kona az európai Mousterlannak, má
sodszor és harmadszor pedig olyan
tipusok, amelyek kétségtelenül a Ho
mo sapíens csoportjába tartoztak;
ezek egyikét a bo-kopt, másik át a
flortsbadí ásatag emberek képvise
lik, Tőlük származnak a busmanok,
illetve a hottentoták, Valloís Igen
érdekes és mindeddig meg nem ma
gyarázott tényként emlltl meg, hogy
az eddig kiásott és Igen nagyszámú
korai ala1rok között, amelyek hajda
nában Afrikában éltek, egyetlen egy
sem akadt, amelyről azt állíttJatnók,
hogy a mai néger őse lett volna.

A gazdag leletek nyomán, ame-

Iyekkel Afrika szolgált, némelyek
már arra gondoltak, hogy nem
Azsíát, hanem Afrikát kell az em
beriség bölcsőjének tekinteni. Ez
azonban túlzás - jelenti ki Valloís
-, rnerr nincs semmiféle döntő bi
zonyiték arra, hngy akár az Austra
loptthecídák is őslakók lettek vol
na, sőt éppen az látszik valószínű

nek, hogy sokkal é.zaktbb övből vo
nultak le későbbi telepeikre.

•
Az ernber ..eredete" - jegyzi me,g

tanulmanya második felében Johnson
- egyébként is kétes értelmü kife
jezés. Hallatára a legtöbben arra gon
dolnak, hogy megjelent a földön -egy
élőlény, akit vagy amelyet nyomban
közíbünk valónak ismernénk el, va
lakinek, akivel akár rníndjárt társa
loghatnánk Ezzel szemben az ana
tómus azt érti rajta, hogy előlép egy
élőlény, amelynek anatómiai vonásai
a maguk összességében inkább az
emberre, mírrt a hozzá leghasonlóbb
állatokra, tehát az emberszabású maj
mokra emlékeztetnek. A paleontoló
gus víszont még messzebb rnehet:
számára az ember eredete azzal a tá
voli korral esik egybe, amikor az
elkülönülést először észlelhetjük a
prímás-alakoknál az emberré fejlő

dés irányában. Hogy míkor történhe
tett az emberi és emberszerű alakok
világos elkülönülése, "agy másként
kifejezve. mikor álltak elő az úgyne
vezett ~,el~mberi" formák, a pale
ontológusok kísérletképen, "munka
feltevés" gyanánt általában a mt,
océnre, a harmadkor harmadik sza
kaszára utalnak. Valloís azonban úgy
véli, hogy miután Ázsia, Afrika és a
tenger alá merült Indo-Afríka egy
képen számitásba jöhet mínt az em
beriség bölcsője, helyesebb a kér
désben felfüggeszteni az Itéletünket.
Annál inkább, mert amíg az afrikai
Australoptthectdák lényegileg a ma
jom-vílághoz tartoznak, az utolsó
harminc év ázsiai leletet, különösen
a Sínanthropus felfedezése és testvé,
ré nek. a Píthecantropusnak bővebb

megismerése olyan lényekre vonat-
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koznak, amelyek, ha fizikailag sok·
ban különböznek is a Homo sapíens
tipusától, már kétségtelenül a humt
nídák, az emberszerű alakok sorá
ba tartoznak

Amikor Boole könyvének első ki
adása megjelent. egyedül a jávai
Pithecanthropus koponyáját ismer.
ték. Bár a koponya nem teljes, agy~
tartaimát 900 köbcentírnéterben szá
nntották ki. Minthogy a normális em
ber agytömege, még a legelmara
dorrabb fajoknál iS: ritkán esik 1100
köbcentíméter alá, viszont a legfejlet
tebb majomé is ritkán haladja meg a
600 köbcentírnétert, sokáig folyt a
vita, hogy egy nagyon alacsony ern
ber-tipussal, állun~-e szemben, vagy
egy nagy es azota kihalt gibbon
majommai, avagy pedig valóban
megtaláItuk a ..hiányzó láncszemet".
Azóta az 1936-3_9~es években még
három másik egyed maradványai ke
rültek elő Sangiran mellett, 60 ki
lométerre Tríntltől, ahol az eredeti
felfedezés történt. A maradványok
mínd töredékesek. de van köztük
egy koponya, amely teljesebb az
eredettnél. öt combcsont amelyről

feltételezik, hogy a Pithecanthropus
hoz tartozott, arra vall, hogy az alak
kíegyenesedve, két lábon járt. Ha
csak a koponyák és oa fogak lenné
nek meg -- írja Valloís -, azt kel
lene hinnünk, hogy az emberszabású
rnajmokkal szorosan rokon alakokról
van szó; ha viszont csak a comb
csontokat vtzsgálnók, arra a meg
győződésre jutnánk, hogy ember
volt ez a lény. Maga a hasonlóság
nem szükségszerüen jelent közös
származást - folytatia Vallo is -,
ha tehát a Prthecauth-opus ismert

• jegyetnek iösszesséze átmeneti alak
ra is mutat a majom és az ember
között, ebből még nem következík,
hogy megtaláltuk a feilődésí lánc
szemet is kettőjük között. Ez olyan
kérdés, .amelyben csak akkor me
hetnénk túl a- puszta feltevéseken. ha
az egéo:z csontváz birtokunkban len
ne. AbQan a bizonytalanságban,
amely 60 éve terjeng.a Prthecanthro,

pus körül, a természettudósok' véle
ménye meg ls oszlott abban a te
kintetben, vajjon az ember nagyszü
leit vagy szüleít, avagy csupán nagy
bátyját vagy éppen első unokatest
vérét kell-e látnunk benne. Az an
tropológusok többsége ma az ember
szerű alakok egyik kihalt oldalágá
nak tartja. A Ptthecanthropus-problé
mát azonban egyre bonyolultabbá te..
szt az a modjokertót lelet, amely
gyermeki alaknak látszik, közelében
viszont olyan fogak hevernek, ame
lyek óriá o-tipusok létezésére rnutat
nak. Semmiképen sem bizonyos to
vábbá, hogy Jáva volt a Pithecauth
rootríák ererlpfj hazáia, Lehetséges,
hogy egy sokkal magasabbra fejlett
fa] znrr.otta le őket Ázsia délkeleti
sarkából. Ez a faj kíveszhetétt vagy
vulkanikus katasztrófában pusztulha
tott el. Mindenképen bizonyosra ve
hetjük azonban, hogya Prthecanthro,
ptdák már' emberek voltak, mert na
gyon is szeros rokonság áll fenn
köztük és a Pekingi ember között,
akiről még semmit sem tudhatott
Boule, amikor könyvének első ki
adását trta, Ez a rokonság annyira
szeros hogy sokan egyetlen fajnak
tekintik őket.

Amikor a Pekingi ember el05 jú:
megörvötr koponyáját kíásta W. C.
Pei t929-ben Pekingtöl délnyugatra,
Csaukautien mellett, a felfedezésnek
menten nagy hire támadt .a vtlá-rsaj
tóban, jóllehet az evolucíó elméletét
már annyira általánosan Ismerték.
hogya lelet távolról sem keltett
olyan vitázó izgalmat, mint amilven
nek negyven vagy ötven évvel elő'tl

lettünk volna tanút Tíz évvel késöbb.
1939·ben ennek a Pekingi embernek,
a Stnanrhropusnak tanulmányozásá
ra alkalmas csontanyag -'-- Wei·
d c n re i c h szerint·- már nem
kevesebb. rntnr 38 egyed maradva
nyait tartalmazta. köztUk'15 gyerme
két vagy serdülőét. . A koponyá;
mínd sérült állapotban vannak és {~p

állkapcsok ssncsenek.' Teilhard d"
C IIa r d I n atya az ah) pleísztocér:
be tette annak a növényzetnek kl)·



iát....amely a maradványokat kísért,
tésölJ.b azonban olyan vélemény ke
n~kedett felül, hogy közelebbi időbe,

a középső pleisztocénbe kell helyez.
ni. A koponyák hiányos volta míatt
csak hozzávetőleg becsülhető meg 3
nagyságuk. A szárnttások szerínt az
agytömeg al ó határa 915 köbeenn
méter, a felső határa pedig 1225 köb
'Centiméter a legfejlettebb hímnemű

felnőttnél. Ezek a számok a legna
gyobb érdekűek. mert arra mutat
nak. hogy egy távoli időben élt Ke
letázsiában egy típus, amely kítöl
tötte a szakadéköt a keleti Píthe
cantnropus ésa nyugati Neandervöl
gyi ember között,

.4. Pekmgi ember állkapcsának uj.
[ászerkesztéséből, amit a töredékek
segitségével végeztek el, kírünt, hogy
hl~nyzott az áll, Valloís helye lően

idéZi Weídenreich megállaprtását.
bogy az állkapocs .,majomjellegek
és az emberi jellegek igazi keveré
két" képviseli. A Sínanthropus fogai
nemi kétféléséget mutatnak: a htmek
fogai erősebbek. mint a nőstények

fogai. Általánosságban szólva, a Si
nanthropus valamennyi foga na
gyobb és erő ebb. mint a modern
emberé, akár az ujkoríé, akár az ása.
tagé, A zománc vastagabb. a gyö
kerek hosszabbak Valloís abban fog
lalja össze nézetét. hogy a Pekingi
ember fogai egy olyan nagy prtmás
ra mutatnak, amely közelebb áll a
mai emberhez, mínt az eddig' is
mert összes emberszabá 'li majmok,
akár élők, akár kihaltak, maga az
állkapocs azonban kevésbbé emben,
mInt a Heidelbergi emberé. holott
ö ezt idösebbnek hiSZi a Pekinginél.
Ami a combcsont-töredékeket illeti.
szennte kérdéses, hogy valóban a
Sínanthropus maradványai-e. .

Kizárólag anatómiai, szempontból
vizsgálva a Pekrngt embert, Boule azt
hitte, hogy ezek az ásatag homonl
{fák tájékoztatnak intnket arról a fo
lyamatról, amelyben megtörtént az
átmenet az emberszabású majmok
/ll1apotából a primitiv emberibe. Ezt
.. »é.letét azonban -- jegyzi meg

Johnson - erősen Vitatják. 'A Stnan
thropus csaukauttení lelöhelyén kü
Iönböző rétegekben talált tüzhelyek
nyomán, amelyeknek hamujában és
salakjában kő- és csontkészitmények
feküdtek, P e i. C h a r d i n és
B r e u i l abbé arra a meggylSzödés.
re jutottak, hogya Pekingi ember
már igazi .Jiomo faber" szerszám
készítő ember volt. Vallois kérdéses,
nek mondja ezt az állítást, Boule ki
fejezte azt a véleményét is, hogy a
Pekingi ember nem volt kannibál
sőt feltételezhető. hogy őt magát fa':
ta fel egy valamivel magasabban fej
lelt prímás, valószrnűleg maga az
ernber. Valloís már nem fogadja el
ezt, minthogy semmi nyoma annak.
hogya mai ember élt volna abban
a messzt időben a Távolkeleten. Sze.
rtnte az látszik a legvalősztrűbbnek,

hogya Pithecanthropus és Smanthro
pus kezdetleges emberi típusok VOI.
tak. amelyek valahonnan nyugatabb
ról költöztek későbbi telepeikre, itt
azonban leszármazottak hátrahagyá
sa nélkül kivesztek. Azt. a véle
ményt. amelyet egykor Keith is me.
lengetett, hogy a Ptthecanthrooust
kell az ausztráliai bennszülöttek, a
Sínanthropust a kínaiak ősének te
kíntení, fenntartással kell fogadnunk.

Nemcsak Keleten, de Nyugaton i"
megyoltak a kezdetleges tipusok.
Sokáíg a híres Heldelbergt állkapcsot
tartották a legrégibb maradványnak.
amelyet Európában találtak: az al
sö pleisztocén első szakából . Bár
a fogak szembetűnően emberiek, az
alak általános képe olyan típusrs, mu
tat, amely nem térhetett el é'ueve
hetöen a Sinanthropustól, jóllehet az
agy térfogata valamivel nagyobb. A
Heidelberginél későbbi időben élt a
Neandervölqyt ember, minthogy ez
csak a jégkor legvégén hllt ld, En
nek ellenére azonban azokra az ősi

tipusokra emlékeztet, mind a kele.
tíekre, rnind a nyugattakra, amelye
ket vonásaik oly markánsan válasz
tanak el a modern embertől. hogy
Inkább az emberszabású majmokk.al
való roloonS'ágotsugaIlják. A korai
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ernber fajtörténete teltát sokkal szö
vevényesebb Nyugaton, mint Kele.
ten.

A modern ember három nagy faj
tája, a kaukázusi, a néger és a 1111011
gol, il maga tipikus jegyetnek egy~

részét kétségkivül még a felső ple
isztocénben szerezte meg, abban a
korban, amelynek a XIX. század
francia régészei a "rénsr.!:arvas~kor"

nevet adták. Feltételeztek, hogy a
modern ember, a Homo sapíens ab
ban az időben telepedett meg elő
ször Európában, Egyesek azt állí
rották róla, hogy kiszorította a Ne
andervölgyi npust, mások azt hogy
ettöl származott. Amikor' Boule
könyvének első kiadása megjelent,
ez az elmélet már kevésbbé látszott
sztlárdnak. Most pedig" hogy a leg
újabb kiadás megjelent, Európa anL
ropológlat története még nagyobb
bonyolultságot mutat. Mert ha fel
tették akkonban, hogy a Heidelbergi
ember a legrégibb ismert lakója föld
részünknek. ma már tudjuk, hogy
nem ez az egyetlen tipus, amely az
alsó pleisztocénben élt, Azokat az
emberi maradványokat ugyanis, ame
lyeket Taubach, Ehrtngsdorí, Steín
heim 'határában és Rómában a Via
Nomentana alól ástak kl, Vallcis
szerínt olyan típusba keIl soroem.
amely időrendben megelőzte a Ne
andervölgyit. Ugyanakkor egy cso
mó koponyát, köztük a píltdownít
-:- természetesen az állkapocs nél
km -, a swanscombeít s a legújab
ban talált fontéchevadeít egy "Pre.
sapíens' tipus maradványainak

mondja, amely tipus elődje volt a
modern embernek. Vallois Igy oda
következtet. hogy kis számuk elle
nére az alsó pleísztocénból való em,
bert maradványok Világossá teszik.
hogy annak legalább második Ielé
ben két. alaktanilag nagyon különbö
ző emberi tipus élt együtt: az egyi~
a középső pleisztocén Neandervöl
gyi emberének, a másík a felő ple
isztocén HQI'l1o sapíensének öse volt.
Az előbbi szennte az emberi törzs
fának egy oldalága. amely, rnlutár
előrehaladott specrahzálódást ért el
kipusztult. Ha azonban ez volt a:
eset - áIlapítja meg Johnson -,
akkor rnít mondhatunk a közös ős

ről? A Neandervölgyi ember már
"homo faber" volt; ugyanígy az
Aurignacl ember I!O', aki utána kö
vetkezett. Mindkettőnek már biro
nyos temetési szertartásat voltak
rníndketten teljes emberi elmével bír
tak. Johnson szerint méltán kétel
kedhetünk abban, ,'hogy származást.
lag annyira eltértek-e egymástól.
mtnt egyes anat6musok hiszík.

Az emberre vonatkozó paleontolo
gíaí kutatások. rnínt tudjuk, a katolt
kus gondolkodást sem hagyták érin
tetlenül. Semmi akadálya annak,
hogy katolikus részről ls szabadon
tudományos meggyöződéslinkszertm
foglaljunk állást a fejlődés! elmélet
kérdésében. Vallhatjuk azt ls, hog~

Isten közvetlen teremtő aktusa csu
pán az emberi lélekre vonatkozott,
mig az első emberpár testi szervezet.
egy általános evolúcló során fokr.·
zarosan alakult ki,



A KIS ÚT
.•. Pedig igamn jó ember: becsületes, lelkiismeretes, hálás,

mindenkin segít, stb. Annál inkább fáj nekem, hogy nem akai"
velem jönni a templomba, - nem beszélgethetek vele a szép pré
rlikációról, amiket hallgattam, vagy a szertartásokról, amelyeken
résetvettem. Még velem együtt imádkozni sem akar. Hiába hí
'l1om, hiába könyörgök neki, hiába pörölök vele, hiáha erősza1ws
kodom, úgy látom hogy ezektől még csak iobban megmakacsolja
magát. Hiányzik neki a vallásos nevelés mint alap. Nem akarja
elhinni, hogy így lj el fog kárhozni, én meg egész életembe... lel.k.í
társ nélkül vagyok •.."

Mindezekre hármat válaszo
lunk.

Legyen első a legutolsó mon
dat: "lelki társ nélkül vagyok".
De sokan látják be ezt a nagy
hiányt ... a házasságkötés után!
Előtte olyan nagyon könnyedén
intézik el; "majd megtérítem",
hangzik eaicseregve, mert hi
szen a fontos dolgokkal már
tisztában van mind a két fél:
triennyi a fizetés mind a két
részről, kell-e ebből még másva
lakit is eltartani, van-e adós
ság, kell-e vagy szabad-e az
asszonynak ezután is keresni
házon kívül, mi a férfi vélemé
nye a nők cigarettázásáról, a
ruzsról, a férfiakkal való tege
ződésről stb. No igen, hát azt,
hogy a férfi nem vallásos .
nohát ezt csak bízzák rám .
hát majd eligazítom én aztl .
Ilyenkor már egy kicsit késő

azon búsulni, hogy férjében nem
talál valaki lelki társat l

A második. N agyon igaza van
azsal a sok "hiába"-szóval ame
lyeket az utolsóelőtti részben
csoportosított. Hogy egy asz
szony megnyerje férjét az Úr
Istennek, annak nem a vitatko
zás, a meggyőzés az útja, és
uem- a szó az eszköze. Ha a nő
egvéniségét át- meg átjárta a
vallásosság, de mint valamí fi
nomító, meglágyítő, j6ságossá
tevő tényező - mint ahogyan
az illat, meg az édesség, meg

az éltető és üdítő nedv átjárta
az érett gyümölcsöt, -akkor
minden térítési szándék nélkül,
egyszerűen puszta lényével té
ríteni fog. Mint ahogyan a szo
bába lépve azonnal megérezzük
az érett alma, vagy a frissen
főtt kávé illatát és ugyanakkor
azonnal arra gondolunk, hogy
jó lenne almát enni, illetve ká
vét inni. Az igazán, (de igazán!)
vallásos nő egészen magától ér
tetődően olyan atmoszférát te
remt maga körül, amelyben Is
ten felé repes az, akit ez az at,
moszféra körülölel.

Harmadik. "Igy ő el. fog kár
hozni". Ugy-e ez csak szeren..
csétlenül. megfogalmazott szent.
aggódás, és nem itélet akar Ien
ni l Hiszen mi emberek nem is
tudjuk, mi játszódik le a másik
ember lelkében, és azt sem-tud
juk, nem adja-e meg neki az
Isten a megtérés kegyelmét. Kü
lőnben is a férfiak vallásossága
másként nyilvánul meg, mint, II
nőké. Valami lelki szemérmetes
ségbe, zárkózcttsáeba burkolód
zanak; nem szeretnek, - talán
nem is igen tudnak - elcseveg
ni lelki élményeikről, nem, sze
retnek közösen lelkesedni, prob.,.
Iémákaj boncolgatni. Nem 8$0
retik, ha látják őket a gyóntató
székek körül álldogálni, kÖ7é~
szentáldozásokra felvonulni stb;
Hát még ha attól is keU tal'te
niok, hogy a feleségük mínt va-.'



Iami ,Jó viselkedő" hamaszfiút
meedieséri őket! A Iesrtöbb .fér
finál a vallásos lelkület a n1O
rá1lscselekvésben és az ember
társán való sezftésben f~eződik
kí legtermészetesebben. 1',;S nem
mondjaaz Úr Jézus: "Nem aki
mondia Atyám. Atyám, hanem
aki Atyám· akaratát cselekszi"
ÓS "amit e~ynek tesztek, nekem
teszitek", Persze, hogy a vial
lásos éléthez hozzátartozik az is,
ho~ a lélek a ke~elem álla
potában legyen, és ön nem
menthetei .fel magát a felelős
1;é~ alól, hosry e cél elérésére
minden lehetőt megtegyen. Am
eppen ez az, amit nem intézhet
/-1 még a legbuzgóbb nyelvű

NAPLÓ

sem magában. A szónak csuk
akkor van megváltó ereje. ha
szeretet, alázatosság és okosság
itatja át. De még az ilyen szó
nál is inkább kell ima, meg ön
ként vállalt vezeklés és enzesz
telés. Minden ember kérhet ke
gyelmet az Istentől, minden em
bertestvér számára, de a házas
társak egyenesen kegyelmi kö;
zösségben élnek egymással: ami
érdemszerző cselekedetet végez
Ön, az férjének is javára szol
gál. Az Úr Isten bizonyára ezért
rendelte e mellé a különben jó.
de nem éppen imádkoz6s lelkű
ember mellé, hogy helyette és
érte imádkozzék. A többit aztán
bízza az Úr Istenre.

öTVEN ÉlVES A "MOTU PROPRIO". Amikor a pápai trónra
-tépett, Boldog X. Pius kijelentette: legfőbb célja, hogy újra Krisz
tnst' állítsa mindennek a kőzéppontjába a világon. Ennek pedig
.Qgyetlen módja volt fönntartani' és kifejleszteni a lelkekben az
igazi keresztény szellemet, vagyis Krisztus életét. Ebben az érte
lemben lett X. Pius "az Eucharistia pápája", aki ledöntötte Krisa
tus és hívei közt azokat a korlátokat, melyeket - Lercaro 0010
,gnai 'bíboros-érsek szavai szerint a - janzenizmus emelt, s "annál
kártékonyabban, minthogy sosem vált ki határozott vonalakkal
<l2 egyházból s mindig benne élt a katolíkus környezetben, mint
-vnlamí belészivárgott méreg".

Az Oltáriszentség ünneplése azonban a liturgia keretében tör
ic,Ttik, a liturgikus év ritmusában; így a janzenizmus, amikor a
bivöteltávolította az Eucharistiától, egyben az ünneplésében való
tevébny részvételtől is távoltartotta. "Az Oltáriszentség pápá
jil.nnk'· tehát azűkségszerűen a liturgikus naptárt is meg kellett
r.eforfnálnia, újra érvényre kellett juttatnia, s ezzel kapcsolatban
assent zenét, egyházi éneket, "az ünnepélyes liturgia szerves tar
~)l!Iékár' is gondjaiba kellett vennie. S mert az áldozatot elöször
föl kell ajánlanunk Istennek és csak ezután következik az áldo
~.~ 8f' áldozatban való részesedés: a dolgok természetes rendje
~rint először az áldozat. fölajánlásában való részvételt kellett
lw.aMlyoznia, s csak miután ez megtőrtént, lehetett a hívőket II

~t, A;szfalhoz iárulásra buzdítani. Valóban így történt: alig
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néhány héttel trónralépése után, 1903 november 22-én az új pápa
kiadta Motu Propriójátj a dekrétumok csak később jelentek meg,
Yiutha igen megfontolandó lelkipásztori útmutatás-rejtősnék-eb

ben II tényben.
Ezpk az okmányok, meg 1911-ben a breviárium és a Iitnrgikas

naptár reformjára vonatkozó dekrétum X. Pius elképzelésében
megadták az alapot ahhoz, hogy a keresztény nép visszatérjen
szellemének valódi forrásához, a szent misztáriumokban való ak
tív reszvételhez és az ístendicsérethez, "Primi aressú», első lépé
sek: ez a kifejezés, melyet a breviárium reformjával kapcsolat
bau használ, igen találóan jellemzi X. Pius művét .a hívek aktív
részvételének történetében - mondja Lercaro bíboros -.:., ameny
nvihen első lépéseken nem a gyerek tétova mozdulatait értjül~,
hauem inkább egy nekilendülő óriáséit."

ötven esztendő multáu, ma már világosan látjuk II Motu Pro
]n'io történelmi jelentőségét és hatalmas hatását. Ez utóbbi mint
ha két irányban érvényesült volna. Először is szakításra készte
tett egy meglehetősen újkeletű és nagyon is szegényes hagy0

mánnyal ; másodszor pedig helyreállította a kapcsolatot a nagy
értékű és az egészséges fejlődés csiráit rejtő távolabbi multtal.

A hagyományos liturgia fokozotos elhanyagolásával ugyanis
egyiitt járt az egyházi zene és ének elfajulása, profán elemekkel
való telítődése; a szent cselekmény lényegével, tartalmával, han
gulntával jóformán semmi közössége sem volt immár. A szer
tartások, főként Rómában és Itáliában, de másutt is szerte II vi
Iásron. valóságos koncertokká züllöttek, ahol szólisták csillogtat
ták tudásukat, nem annyira ájtatos hívők,hanem inkább a szent
miwdériumok iránt közőnyds műértők előtt. A templomi zene, ere
deti rendeltetése theiyett, hogy tudniillik az éneket s eg-yáltalá.u
a szent szertartásokat szolgálja, öncélúvá lett. Ami a stílust il
leti: a szeutseg é.~ n jcí!'lág helyett, amiből közvetlenül kövétke
zik az iguzság és az egyetemesség, hovatovább operasserűség,

kouvenr-iolanizmus és sajnálatos frivolság jellemezte.
A Motu Proprio azonnali és minden megalkuvástól mentes re

forl':'1Ot követelt, ami napjainkra általában meg is történt. S ha
itt-ott akadnak még hiányosságok vaf.!.'y hibák, azok többnyire
esak a szerenesésen fölszámolt mult törmelékei, melyeket az idő
és ao: eg-észség-es izlés mihamar el fog takarítani. És minthovv
valaminek a lerontása csak akkor célszerű, ha van rrrit a he
lyébe állítanunk: X. Pius pápa az elkorcsosult templomi zene és
ének eltittásával esrvidőben mint kfivetendő rnintaképre, a grC'n~

rlánr» b ívta fiil a fiO"velmpt, s ezzel "visszn adta a nyugati eg-yh;'i.z
nak f.'f.!.'yik legértékesebb művészi kincsét. Mert kétségtelen, hogya
gregorián ének a leggazdagabb és legmélyebben megragadó me..
dj~·;(·jó a szent szöve~ek fölött. m-Jvetcet a liturgia elénk ad. 'W}
k~lphl formája a szenj zenének. hibátlan minta, s minden modern
egyházi komponistavezércsillazának kell lennie. Ez természetesen.
ném azt jelenti, hovv a zeneszerző szol-eaia-t másolja és majmol
Ja a /;ITeg-orián dallamokat - ami eHtélendő archeologizmus, in
c!ol<-olat1an résrieskedós volna - hanem azt, hozv mínt agrezorián
1dt'p,. fl művésznek bele kell rnélvedníe a misztériumba, hogy al ..
kötása is részesedjék a misztérium erejében. . .
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.' A mult értékeinek föltámasztása él; lendületes elindulás II

jövőbe: ez a kettős irányulás jellemzi a liturgikus ének és sen«
újiászületé8ének történetét, az. egyetemes liturgiku l; megújhódás
nak ezt az első korszakát, melyet 1903 novemberében indított meg'
X, Pius pápa Motu Propriója. (-. -.)

A "SZEPLŐTELEN" A SZENTHEGY LEGENDA/BAN. A.<
euéslZ vildgnak "Mária-évet" hirdetett a Szentatya. Csonka lenne
a<: ünneplés, ha a Keresztény Kelet nem rakná le a Szepl6tekn
lábai elé a maga sajátos hódolatának virágait. Az a Kelet, amely
liturgiájában csodálatos dogmatikai mélységgel és költészettel
fonja össze az Eucharisztia és a Mária kultusz éveeredes élő va
lóságát. Kelet liturgiája ugyanis sohasem választotta el az o.
Jéeus imádásától a Boldogságos Szűz, a "Gyökér" tiszteletét, A.ki
ből, Szelllőtelen módon lsten sarjadt", s Akinek, "Mint harmal
a .Ilyapjúra, úgy szállott szive alá az Ige". Kelet már másféleze1
ee-cel ezelőtt is ünnepelte a szeplőtelen fogantatást s számtala"
jelképes és kifejező díszítő jelzővel halmozta el a Boldogságo,·
S.úlzet olyan időben, amikor az eretnekség az 6 istenanyaságái
is táMadta. Kelet történelmi hitvallása dogmatikai és költészet i
s:,pmponiból is kimeríthetetlen tanúságfétel és forrás a Manolá
nia ktúalóitWk. .LJ. Boldogságos Szűz köré fonódó keleti legendák
búl b csodálatos bdjjal árad fel~ie a hódolat éa bizalom. Miksu
.~zász herceg a keleti liturgiákról a freiburgi egyetemen tartott elő
adásaiban mint általános felfogást emliti, hogy Ha görögök kii
löttösen kedvelt barátai és gyermekei voltak a Botdoasáao« Seűz

nek. Egy legenda szerint (j maga vélasetotta lakhelyéül a Haaion
Orost, a Sunt Hegyet, oho; húsz kolostorban közel öteur szer
eete« él és szüntelenül könyörög a Panagiához, a Legszentebl)
S;,űzhö~J az egész világért. A Szenthegy templomaiban a hít, ti

műoésee: és a költészet a maga sajá/os nyelvén évezredes kin
cséMI rak/a össze a bámulatosan szép, örök MáriQ,4Mpet. Itt o
legeNdák is úgy szövődftek a Boldogságos Szűz magasztos sze
mélye köré, milnt a csodás képei köré fon.! ékes és drága ko
szorúk. Minden kornak megvan a maga sajátos Mária-kultu!'?a.
,ör't'endező himnuszok virágaival 'vagy nyomorúsága esdeklő si
'rásával zarándokol a Boldogságos Szűz elé. Ezt bizonyítják (/
SzeNthegy legendái is. Kifejezetlen a Szepwtelenről sz6l ae
"Axion esztin" (Valóban méltó) dmíl legenda..

A Szenthegy főtemplomában van egy csodás Mária-kép.
amely az egész Szenthegy büszkesége. Egy lelkes író mondotto. ('
templom festményeiről, hogy azok szinte egy, a testiséget kizá.,-ó
hatodik érzék mágikus kifejezői. A kép neve: .hion esztin. A
Seűzet ábrázolja, jobb karján a kisded Jézussal. Fölöttük angya
lok lcözött van az Atya és Szenilélek képe. Szűz Mária koronáját
két angyal tartja. A kis Jézus kezében írás-tekercs van, ezen
szavakkal: "Az Or lelke rajtam".• '. a Szűz balkarján pedig e.gyet
len 8ZÓ: ,,Az irgalmas". E képhez fűződik a legenda:

Régen, amikor mén "em épültek meg a hatalmas kolostorok,
sot« remetelak állott a hegyen. Ezek egyikében lakott egy öre!)
remete tanítványával. A.z öreg egy vasárnap éjjel a templomb,)
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mUlt az éjféli imaszolgálatra és tcútit'ványa őrizetére bizta a kis
házat, amelyben kápolna is volt, A fiatal tanítványnak égő vágya
»ott, hogy valami szép dicsérő éneket szerezzen a Leaszentebbnek.
Sokat gyötrődött, éjjel nappal könyörgött ezért a kegyelemért.
Ekkor éjjel egy szerzeiesnek látszó ifjú kért bebocsátast tőle. El
jótt az éjféli imaszolgálat ideje s ekkor mindketten. áhitattal éne
kelték a szokásos himnuszokat. Amikor az Istenanya dicsőítése
ttivnetkezeii, lelkesen énekelték a görög ritus szépséges venél:
"Ki a keruboknál tiszteltebb. s a SzeráJokndl haso'Jt.líthatatlanul
dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted. Téged,
l'al6ságos. Istenszülő, ma.ga.sztalunk". Az ifjú vendég egy piUa
,wira megállt és a dicsőítő vers elé egy új sort énekelt: "Valóban
mólt6 dicsérni Téged, a Boldogságost és S z e p l ő t e l e n t, a mi
l steniml« Anyját". A tanítvány megrendülve hallgatta a lelké
!Jeti zengIJ, vágyva vágyott himnuszt, amelyet még senki nem éne
kr,lt a Szenthegyen. Az ének végeztével arra kérte ifjú oendéaét,
úja le neki az új verset, amelyre annyira vágyott. Ir6szer azon
/)an nem volt kéznél, s a szerzeies alakban megjelent angyal egli
kőtáblát kért és ujjával írta rá az ének szavait, amelyek mélyen
bevésődtek a kőtáblába. A tanítvány. megrémült a csodát6l. Ek
kor vendége így sz6lt hozzá: "A Szűzanya látta a te gyötródé
sedei és azért küldött ide, hogy erre a himnuszra megtanftsalak.
Ezentúl mindig így énekeljétek az {} dicsőítését!" Erre a jelenb
dlünt. (Ez a dicsőítés szószerint megvan a reggel~ imaszo.lg41al-
IlaK és Aranyszájú Seen: János liturgi'ájában iB.) .

Amikor az öreg remete a templomból visszatért s meghallgatta
ianítványának! elbeszélését és mealátta. a kőtáblát, eele együtt
'risszasietett' a' Protatonba, ahol szerzetes társainak is elbeszélte
" csodát. Az egész gyülekezet lelkes örömmel ujra és uira eléne
kelte az égi himnuszt. A Szenthegy minden lak6ja meg 'Volt győ
:ődve hogy Gábor főangyal volt az, aki' azt az égből hozta. A
kőtáblát azután, a csoda bizonyságául, Konstantinápolyba küld
ték a patriarkához. Azt a Mária képet, amelyik előtt a kis re
inetelakban az angyal először énekelte a himnuszt, a Protatcmba
oiiiék: és máig is ott őrzik.

Ennek a csodás jelenésnek a görög liturgiában is nyoma van
!/. Mhleában (a h6nmp minden napjára eső szeniek: officivmál
tartalmazó könyvbén). Június ll-én van ,;Éneklő Gábor Főan
fI.Val emlékezete". Már a XVI. században külön ima.szolgálatot 'is
«zerkesztettek a szerzetesek a csodás esemény emlékére, amelll
'1, Neón lIfm'tYj"olo.Qionban találhat6.

A Szenthegy atyái elrendelték, hogy a remeték és seereete:
sek minden. évben husvét másodnapján. körmenetet tartsanak e
f,·éppel. A Szent Dionizioszr6l nevezett kolostor mellett lak6 négy
«zerzetes azonban nem ment el a körmenetre, hanem cellájukban
mO#'fldtak. A ieoenda sZf'rint aznap este óriási vihar támadt a
hegyen és a iég csakis a tiszteletlen barátok kertjét pusztította el,

. Dr. Szánta]/-Szémán Ls t o á n

A KATOLICIZMUS JAPANBAN. A háború utáni japán élet
f!gyik szembetűnő ténye a katolikusok számának növekedése. Meg
bíshatö adatok szeriut 1951-ben 142 és félezer kJatolikus élt a 83
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milliós Japánban; 1953-ban 200.000 katolíkus a 85 milliós ország
ban, ami 25 százalékos emelkedésnek felel meg. Az utolsó nyolc
évben kétszáz katolikus templom épült a szdgetvilágban. Mi eu
nek a föllendülésnek az oka, mik a jellernzői 1 Ohabagnu missziós
atya, aki kilenc esztendeig élt Japánban és kitűnően ismeri a2I
ottani viszonyokat, először is a japán népesedés problémáival fog
lalkozik válaszában. "Nyolcvanöt millio japán élt egy Francia
országnál valamivel kisebb területen, amelynek mezőgazdaságilag
mindössze egy ötöde művelhető, A japán faj igen szapora, évente
átlagosan egy millióval nőa lélekszáma; érthető, ha legégetőbb

problémája a népesség elhelyezése és megélhetése. Sokan vannak,
akik a kérdés megoldását a ssületéskorlátosás erkölcstelen mód
szerében látják" ... Elsősorban külföldiek; mert maga a japán
nép határozottan elutasítja ezt az embertelen "orvoslást"; s ll,
katolicizmus iránti egyre fokozódó érdeklődésnek és rokonszenv
nek bizonyára az is (}gyik oka, hogya világ katolikusai, éppen a
japán problémával kapcsolatban, oly határozottan tí.ltakoztak II
"birth control' álhumanízmusa ellen.

Az ország egyházi szarvezetét így ismerteti Chabagno atya:
,.Az egész terület tizenöt egyházkerületre oszlik, mindegyiknek
egy-egy japán püspök áll az élén; alájuk tartoznak a külföldi
hithirdetők is. Ezek elég sokan vannak: számuk csak a tokiói egy
há~lllegYében jelenleg kétszáz körül jár; a világ legkülönbözőbb
országuiból származnak. Az egyházmegye egyébként huszonkilenc
plébániaból áll húsz és félezer katolikussal és négyezer hitújonc
cal. A jövőre vonatkozólag a legnagyobb igéret a bennszülött pap
ság számának gyarapodása: Tokióban huszonheten vannak, a
papnövendékek száma harminckettő."

. Miben látja a japáni katolikus föllendülés jellemző' vonását
Chabaguo atya~ ,,'révedés volna azt képzelni - mondja, - hogy
tömeges megtérésekről van szó. Ellenkezőleg - s ez a japán ka
tolicizmus egyik sajátos vonása - a megtéresek itt kivétel nélkül
egyéniek. Az elkerülhetetlen kivételektől eltekintve nem holmi
szalmalángról van szó, hanem nagyon is mély, az új kereszte;
nyek életének legmélyebb rétegeit átjáró áramlatról. Ez a japJ.1l
katolicizmus egyik jellemzője. A másik az, hogy bármennyire
nacionulisták is II japáuok megértik és elfogadják azt a tényt,
hogy egyelőre idegen nemzetiségű papokra is szükségíik van. Sú
veson fogadják az idegen hithirdetőket és uagylelkűségük csodá
latraméltó. Csak ennek jellemzésére emlitem, hogy hatszáz, ke
resztény hivő már biztosítja Japánban egy pap anyagi léttölté
teleit",

A katolikus tevékenység hagyományos intézményei közül Ja
pánban is szép munkát végez a Páli Szent Vince nevét viselő tár
saság; tevékenveégi területe sainte határtalan ebben az ország-ban,
ahol rengeteg smbert tesz próbára a nyomor. Országszerte isme
rik Sauveur Candau, a filozófus és hitszónok nevét, és F'Inujae
atyáét, aki több tüdőbeteg-kórházat vezet, több mint nvoleozer
beteggel. ,,8okazapostol és sokakat megérint a kegyelem, d'J a
munkrrrlandárja még előttünk áll" - ezekkel II szavakkal fejezi.
be ismertetését Chabagrio atya. (Ul.)



HIT ÉS TUDOMANY CSODAJA KAMERUNBAN. Nden ne
vét hinl)« keresné az olvasó Afrika térképein; Kamerunnak ez
a parányi pontja két évtizeddel ezelőtt még nem volt egyéb, mint
eloretol; missztós állomás ' a fülledt egyenlítői őserdőben. 1935
belt i oriésu, hogy az aucmás veze,öjét, uáier Meyert egy csoport
leprás kereste föl: szerencséilenek, akiket családjuk kiűzött; kii
nyorüllVe kérték a misszió segítségét. liogyan utasithaiták: volna
el őket? Meyer alya, majd utóda, Schneider páter habozás nélkül
vúilulcúk. az új terhet. A leprasok a misszió közvetlen közelében
teienedtel: le, szerény kis falut épiteitek maguknak, s a telep
atyái eitől f ogra rendszeresen látoaaiták és gondozlák őket, se
Yl~l!Ji,,'iyet secrcezick számukra és nagyon szerény lehetőségeik

hez képest - hiszen maguk is szükséget szelwedtek - élelmet és
ruhái juttattak ne/cik. l!;z azonbon vajmi kevés volt. A misszió
ekkor az "Ad Lucem'í-hez fordult, ehhez a nagyszerű keresztény
és francia intéeménsth.ez, meiuben 'világi hívek, európaiak és af
rikaiak. egész életüket fekete testvéreik javára szentelik. Auiouta!
doktor, az nAd Lucem" elnöke nyomban válaszolt: "Me.fJyünk".

Először képzett ápolót kiildtek a már működő segélyhelyre.
1948-ú(J1I egy bátor cíTJOlónő, Prost kisasszony költözik az efoki
kórházból Ntlenhe. A Leprások szereiettel fogadjá~, apró ajándé
koklcal : virággal, banánnal kedveskednek neki. Csakhamar új se
gítség érkezik: az "Ad Lucern" négy európai és nyolc afrikai Ing
ja; az új intézmény egyre bővül. Kapcsolatot keres a leorakutat»
intézetekkel, elsősorban a párisival, gyógyszereket kap, új lepra.
ellenes uliásoi,(Jt probú! k), löbb mint ezerkétszáz személuen; az
cTedrnknyeket a madridi nrmzelköd kongresszus elé terjeszti. A
beronsii:ütö!le/;, lcoet fut(diÍ"ként terjed el az állomás híre; tódulnak
Idéjp a leprásole. számuk meaduoláeádik, sőt hamarosan megöt
szöröződik, meghaladja az ezret. Múlhatatlanul seiikséoessé vá
lik; "OllY megfelelő épületet emeljenek számukra.

Csakhogy "a pénz ezeretet nél/cal semmi; de pénz nélkül a
ezeretet is tehetetlen" - mond.ia Aujoulat doktor. Hogy tenni, al
kotni tudjon, iuo«t a ~;:('TI'lel nekifog, hogy meumoeaassa a szi
velcet és előteremtse az anYflf}iakat. A "Fides" is, a területi kor
mány is támogatja az "Ad Lucern" ndllalkozásái: A.z őserdőben
megindul a munla" (IZ emheri. szorgalom és fJátorság lépésről

léI é'·/ p I,ódíl:ia pl 'I 'I.',,<!o,dríl ((Z t a tisztást, amelyen 1953 szep
temhereben ünnepé1yesen rneqnyifj íle a na.qyszer'ÍÍ oasbet ow kor
házat b bennlakó betegek részére az ágyakkal ellátott három pa
l , i l/ ,, '>' '. 1/1f"" i/i,íh/Ji"k!lfi" .,.;iridpsen rnért kettőt ép:tenek .S most
ott áll a felebaráti szereteinek ez a hatalmas műre az őserdő kö
zel/hl, tizenh ét kilométerre fl le okiieelebbi. emberlakta helu/ől,

modern épületeivel, a leqkénuesebb európai igénye/cet is kielétii
ili ln'Ídőlermeivel, leqú iabb gYártmányú míiszerwi1lq{ é~ tiszta, iz
lése« kortermeioet. Akik a menniritáson ré.~z(1)ette1c, kétszáz kilo
mér"d ~'f'l1ptt meutenniiií: az u;'f)lsrí 1YfSltfi állomást/ill

Feleithetetlew ünnepséq volt! A dualni apostoli 1,i/oírius joleY!_
létéhen három bennszülött prtfi néoezie a szenimisedldozatoi, mely
után a kasneruni kormáns] tooini, az "Ad Lucem' képviselői s (j

'tnind(,'YIfeWI otlat.odult IwnnsziWitt keresztények tömeqe előtt a te·
[{pen kezelt, gyógyuló kis leprás .qyerekek sznvalókórusa szereneli
s c,qyfehérhajú öreg belea mondoti egyszerií. szavakkal köszöne-
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let azoknak, akik segítettek raita és nl:m feledkeztek el róla {"
szerencséilen sorstársairól. Mert luila II leleúul'áli seerelei gon
doskoddsiinak. s a tudomanu új eredménueinek, a sebek lassan l)('
heoednek, a fekélyek flyógyulni kezdenek, s a telepnek úgyszól
ván 1Jdmflcnnyi ápoltja visseanueri emberi iormáiái,

Es 1JÍ.:~S;Jltér az életbe, Mcrt II telen-nem Ilörli5n - ezt G, betc aet.
nem 'is tűrnék - és csak a ralJályosokat külünitik el. Ll íö'biJieh
lutzatérhetnek, s otlhonvehetik 'i,gény/Je azoknak a mozgó asnbu
lancuiknok (l kezelését, ameinek euéezcn falujuk'iII kiivetik: a mút
nem fei'lő,ző betegeket, kiknek II leltC!fjsé!l secrini UYP1'me!a;ike'
i.~ me[lhaJ/l;ják, Az úllurulo or-co«i dicnűr;oés nagy credmenuc.
hnm! cz uiobbiuk: kiizül a" uloll;ó öt <3vIJC1t egyetlen em) sem kaptu
mcg u leprái,

H,,/lY m.e.qkönnyítsék a Leprásole lJC!.;upc:;olódását az életbe, li

telep 1'ezeiői ijJU!u,';m[í!1 e!:,;d:c-t tervezt/ek a 1IllÍr fönnálló elemi i."
kola mellé. Es templomot; meri a leprdsok templonioi kérnel.
B/mIC do/dor. fl lepra elleni kiieileleni e!J.Ilik vilárlszcrte ismert
Íi':íse é:: szaké1'lője mondia ezzel k.apesoloibon a nicuta kurt.:
srdikszavú, tudóshoz illő modorábam : "SZÜks{;fleS, nou» (f lepr«.
inlézet terüleién templom áll:iuí!, és nemcsole lellei szempontból
sziiksene«, hanem emberi szeretetből 'is",

A suieni Secni M.iltály lcorlui: leprásainak ezt fl kívánságát b
h.imurosan teljesiteni {o.qja az áldoeatos szerelef. C"")

SZEN'!' ÁGOSTON, A LlijLKfPASZ']'OR IG ne ismerné Agos
tont, II bűnőst.t Ki ue isrnerué Agoston megterésénok történetet'l
S ugyan háuvan vannak, akiket a megtéróso utáni Agoston ér
dekelne: a lelkipásztor, a püspök, aki - miut maga moudja 
"fol}ton prédikál, vitázik, épít, mindonkí számúru kőszen áll" s
viseli ezt a "nehéz terhet", vegz i ezt a "kemény mu nkút'<I A mai
eniber általában úgy gondolja, a konverzió va lami l'óle "vég", k
ami utána következik, az "nem érdekes", Az antik világnak ta
lán egyetlen alakjáról sem tudunk annyit, mint a fiatal, a bűnös

AY;('btonról, és SOKan úgy képzel ik, hogy a konverzió drámájának
végszava után bízvást lebocsáthatjuk II függönyt, mert ez az élet
többé nem nyujt semmi figyelrnünkro mertót, Pedig II megtert
Ágobtont sem ismerjük kevésbbé, m iut a bűuöst ; és azt is sokan
elfelejtik. hogy az E.~'yház - ha szabad ilyen megkülönböztetést
tennünk - nem a "Vallomások" hősét avatta szentté, hanem II
püspököt. a lelkipásztort.

Mi másból ismerhetnénk meg jobban e pásztor Ágostont, miut
műveibőí t A témáról szamos részlettunulmány .ielont meg, ősz

szefoglaló mű azonban a hollandi Van der Meer legújabban meg
jelent hatalmas "AugustiIlUS de Zielzorger" (Ág-OSIOJl, a lelki
pásztor) eímű, több mint nyolcszáz lapos könyvéig egy sem. Ez
azonban bőven kárpótol az eddigi hiúnvért. Brrálói szer-int "cso
dúlatosan gazdag" munka, malynek minden moudata megbízhato
egykorú forrásokon nyugszik, s amellett irodalmilag is kiváló.
"olvastatja magát, miut egy regény". Sőt "még a humor sem hi
únyzik belőle, ami igen illő, hiszen nem hiányzott Agostonból
sem". Ime izel ítőül néhány szemelvénv:

"Kem, ez az ember nem érzelmeinek halálos ágyán nyerte p~
ét keres7.tsóg-i1L 1'ill".tlml (,gyóniRúg maradt It szürke goyap.');
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"RuháLan i s, lneiyhi,ll ·IIPvywm esztendeig {,lt (os mely fl legke
vésbbé sem különhöztette meg társaitól. Lrúsuiban haláláig. mely
'rotvenhat éves korában következett be, a gondolat egyik hgna-.
~.volJh művósze h a k ől t-ii gondolkodók k(~zt a legmélyebben intu
it ivak egyike. S Irásnin k ív iil is, elrnondhatatlanul vonzó, való
';ú:rga~ elbűvölő eg-yénis(;.g, II gyalUl Z, akit ifjúsága történetében
ismertűnk meg.

Ez a nagyon Hagy ernber nagyon kicsiny környezetben élt.
_\ Iig volt több, mint egy piispőki méltósúzgu! föJruhá'wtt e'11eTes
,agy egy másodrendű kikötőváros plébánosa; püspök, akit, leg
alábbi» első éveiben, a figyelmetlen tisztviselők nyugodtan meg
várakoztattak az előszobúbau. Volt egy Agoston, a miudcnnu
poké, ezen az egészen kiizépszeríl plébánián, akihez bárki bejut
1)atott s akit bármiféle iigg"y(~1 háborguthattak. A történelem tá,:
lataban úgy Iátszhatik, mintha Agoston Karthágóban élt. volna
., imjét uralkodott. volna kora egyháztörténelmóu. Igaz. volta k
!(r,rszakok, amikor legalább fele idejét Karthágóban tölWtte, \h~

a f"''''pos mégiscsak kivétel volt, s a köznapok. a saubálvos
Álct: Hippo. ,

Az egyetemes egyházé volt, kétséztelenül, de ö míndenestül a
hippói egyházé akart lenni s első kötelességének azt tartotta.
hogy egyházmegyéje mindennapí szelgálatát ellássa. Minta-pűs

p:;k volt, aki piispiikségében tartózkodik ... Soha többé nem kelt
át a tengeren Itáliába. Helyette Alypius utazott, a rendel'! póstát
pedig egy egyszerű subdiákónus vagy akolitus vitte. Harminc
"~~71 ('ndei püsjJöksórre u tán Havennában senki nem. ismerte sze
mélyescn, és nem ismerték a római pápai udvarban sem.

",,\7. (:si hit második m(~!.~'nlapít.ója", ahogy Szent Jeromos ne
V"~;_ fl 1':1('11('1'. f,s II ]"lk"l, MFm hatott, nem a macaaegvházpo
litikai tevékenységével. Nem foglalt. el kulcspoziciót az egyház
h:!,!" do rroasa.uiutól és jelentéktelen székhelyének szószékéről

h ul lám hullám után áradt. S amit a mai olvasó általában szeme
elől téveszt: az ő szemében a szószék, fontosabb volt az. íróasz
~:1 i ll;, l, s ledöIH~ég'esebh műveinek témáit, sőf még a stílusát L"
a keresztény nép gondjai, bajai, igénYfJi szabták meg é!'l 8'r.olgál
t:itták; lángelméje miudenestül a lelkipásztori szolzálat alá ren
d'JHc magát. Nem tú I7,f)S azt mondanunk: azt, hogy A~o~lton szent
lett, annak a valóban meglepő ténynek köszönhetjük, hogy
Agoston, a lángelme, lelkipásztor lett.· .

M Ö~) pedie akarata ellenére. Úgy erőltették II ~~Takorlati lei;
kipász torkodúsba, H ezt «suk nem sokkal halála előtt adta át fi
atalahh utódjának, hogy ő maga e valóban szükkörűnél arra a jó
"Hl trwusabb föladatru vúllulkozzék, amit. az afrikai zsinat. bízott
rú, l'Jr.t megelőzőleg azonban harmincöt esztendőn át dolgozott
abban a kevéssé vonzó szőlőskertben, ami akkoriban Hippo vá
rosa volt. il91-töl 426-ig teljesen és csakis lelkipásztor volt, noha
papságával együtt monusztikus életet élt, noha metropolitája reá
bízta az afrikai egyházak gondját, és noha irodalmi hírneve nap-
ról-napra növekedett .

Ha utazott, az egyház életének konkrét szükségletei érdekéhen
tette: nehogy az igazságot bárhol elnyomják, az egyházat bár
hol meggyalázzák. ÉrdekeIni is ezek a kérdések érdekelték a leg"
.nkább: kegyelem és szabadság, az egyház egysége (>S í'71 ·nt:.lf' g ().



Nagyobb művei közül csak egyetlen egy született tiszta speku
Iációból, a "De 'I'rinitate' (A Szenthárornságról}: a többi mind
adott helyzetben 8 adott szükségletekből származott.

Monostora a lelkipásztorok iskolája lett. Életírója, Possidius
szerint legalább tíz püspök került ki belőle, s majdnem vala
mennyi jelentős alakja az afrikai egyháznak Agoston élete olyan
féle volt, mint egy rendalapítóé, aki ugyanakkor Ílrazgatója egy
pupnöveldének és plébánosa egy nagy városi parókiának is.

Papini úgy képzeli, lelkipásztori hivatásának banális gyakor
lása ld merítette Agoston zsenijét. R ő maga is nem egyszer gon
dolhatott arra a "néma ivavonó állatra az nr színe előtt". ame
lyikrlíl a Zsoltáros beszél; de uvvunakkor arról sem felf'd1r()zett
el soha, hog-y "et ego semper tecum", "én is mindenkor veled va
gyok". Aztán .rl()g' az j"·n'\'ollók is űdvössévef nyernek: "Homine!;
et jnmenta salvab!s, Domine", mírr a plébániá'c nag")' ..kormány
zói" nem mindig. 'I'ychonius. az eg-zegéta, a donatisták. II ,.par!'
Donatí' esillava mondta ha.idan, hogy egy egyházi férfiú iven
könnyen csinálhat karriert, ha beéri azzal , ho""y ü rvesen és szo r

.galmasan végzi adminisztratív m nnkúját és tisztesséITesen a >l'7"nt
cselekményeket, Akkor uztán, állapítja meg, az evvszerű embe
rek áltatosnak. a tekintMyesek me-r, akik nel. Pl,o"l.;ph"n k';''''''';~n

SPIl szemet tud hunyni, tehetségesnek és értelmesnek hrtj·ík.
Csakhogy, folytatja Tvchonius, éppen e7"k a'7ok az. egyh {'7.1uk,
akiket majd ,,[lZ úllatokkal J.:ö~iis zsákba duvnak": p.",p.k II Mózes
s7.pk"hen ülő fllrizPllsok: meg kell tenni, amit mondanak, de pél
dá;h,l"lt nem Foll lri'v"h'i.

Ezeket II Tyehonius-jeJ1emezte egyhá",i férfinkat A"'o"toll
könnyedén túlszárnyalhatta volna: ő a70nhan nem akart lr;p'l'iert
csinálni. Az Ige h irdctő.ie s a h{V()l{ éJn lell-iism~re'~ lllmrt l"'1ni.

nnrna"K mondta eg-YS7er: ~'7f'nt A"'oston P:R ~7:ent l'Inhr11!"
eszméltették rá a kereszfénvséget i"mM arra. hovv mind-» n 'if,)
l)i)kr.ek h{rnnal{, talJq~f'lld~na" R II t()lh~ ],i'-'Ílla rr őrpne1{ kol! 1"0
nie, s tették ezt olyan korban, mvlv h ajlrunos vn 1t rá. ho-rv p.~p.l,_

ról az igazságokról e '?'y87:er PS miT'd~111rorra TlleQ'fel"dlr~'77.élr TIar
nn(·knalr az a'l áIHt:1."Il. m p1y ,w"l"nt Pl:' ... ftTllrt TP"'; kor ~tlaO'ol'

Pü"JI;;kéhp.n mevjelentek volna P"'VO" lrp,,:;h],; lrf)r"'7"l'ol{ hid-v- ad
mhtis~trátorának vavy a kO'77,áfh'],p,tpt'en fnpapjfma1r VOn,"t"aL
kMsé"'ldvü1 vitat}!at,;: az a7,On1'fPl h,'7onv'ls, ],()"I'Y a7, V. !,'7-)'7."d_
ról r,llrotott képün1rből nem lf'h~t töhhé kit',,.ilh,j ann ak fl. ninn6i
pü"pij}meK az arcát, aki lel1u,lrh nn PS cSlllno() lrhan p.ovllr:\n t r~ll

det teremt s türelmr-sen P'yógyítVflt;ia a 1'1':1 hízott lpllrek t,t1{Q1'
sebeit. S II fény, melv ehMl ll'" flrf'hól :í"ad, ma iR élő világos
sággal ragyog be plébániánk ablakán". (R.)

7'/7,EN(jTU'ES A Cr..'ORNAl TEMPLOM. Tizenöt évvel ez
előtt szenieliék fel hazánk legnagyobb motlern. templomát, a
csorn.ai Jézus Szive plébániatemplomot. A Rábaköz fővárosának
Jr.ntolikusai majdnem másfél ésrseáeadín vártak, hogy srriá~ ÚJm
plomukban imádkoehassunule; A Szent Ilona császárnoről nevezett
jjsi plébániatemplom ugyanis, amelyet már egy 1285-ben kelt
okle1Jél i,~ emleget, 1790 júnivsábrrn a közsé" legnagyobb réezéce!
e.qyütt tűzvész martaléka lett: Ettől kezdve a pre1>1.onfrei pré
flostffág templomg, adott helyet a lelkipásztorkodás céljaira is, de
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«lZ a rohamosan növekedő község hí'veit" képtelen volt befogadni.
lIégil$ csuk 193(j-blln kezd-ek meg az új tCulplum éjJHését. '.

A tervpályázatot 1935 üszén hirdedék meu. A befwó ötven
flályázat koziü Körmendy Núndor teroéi fogadiák el megépi
lés/e. 193fi úUYUSZt usubun ulyun iyyekeze, tel lutcak az épiié« tliut},"

kájaltoz, hogy 1938 november 13-án sor keriilhetett ae új templom
[otszenceléee, e. AZ imuepséyek kuuin é, aetcesséae volt, IWyy
eauseerre három oltárt is konszekráltak: u /őoltárf a győri, egy
egy mellékoltárt pedig a szombathelyi püspök és a csornai PI é
post.

A tervező mérnök a lelkipásztori célokra kihasználható leg
magasabb határokat turiotta szem előtt. Az épület hossza halvan
-méier, legnagyubb szétesséue harminc. /yy befogadóképeliliége meg
ka.ladja ley,öbb lizékelieyyhrízunkét. 'Viszont azáltal, hogy az öt
kajóli hajótér csaknem n4yyzetalapú, senki sem kerül kellemet
lenül távol az oltártól éli a szószéktől. A hosszanti tenyely ural
mát azzal biztosította a tervező, ho.qy a szentély a tizenkét mé
fer széles {őhajónak eyyenc.~ folytatása. Nincs templomunk,
amelyben fönséyesebben bontukoznék ki a lituruia minden szépsé
ge, mint ebben a szeniélubcn, amely hat lépcsővel emelkedik ki
a hajó szintjéből. Nincs olyan pontja a templomnak, ahonnan kö
vetni ne lehetne a szeni cselekménnek meneiét. A templom sima
valo!á"ú kűlseje, oidalnézete és homlokza. a kisIié nehézkesen, de
méreteiben impozánsan hat a szemlélőre. A főbejárathoz árkádos
folyosó képez előteret. Ezeket az árkádokat haraszti kőből faragott
gazdag keretdisz veszi körül, amelyet virágmotivumokból és li
turgikus szimbólumokból terrezeit Ohmann Béla. (Ugyancsak az
ő keze alól került kí a főoltár és a Mária-oltár tabe1'nákulumaj
!laja, a főoltár keresztje és a sötétvörös műkőből mintázcti keresz
telőmedence.)

A fóbejáraton belépve a szemlélőt meyragadja az é'Pület nagy
11:reríí térhatása. A magasba szökő karcsú betonoszlopok sora el
tenáilhatottanu! Tagadja magával a tekintetet a kiemelkedő

'Szenté~lJ felé, a lizenféiyben uralkodó ruskico; márfJányból fam
aou főoltár komoly tömbjére. A főoltár mögött tizenkét méter
-széle« és tizenhat méler maaa» falsík szökik a magasba, rajta
Nagy Sándor 1942--43-ú'/'Yt készült ireskái«, A kép három szintben
az Oltáriszentség és a Seeniséqes Sei» előtti hódolatot mutatja be.
l{özépütt a hivatalos EflYház (l pápa szenlmiséjén rója le tieetele
tét, az alsó színt két oldalán Rábaköz magyar népe hódol a Leg
szeniebb előlt. A középső szinten a maouor szeniek, legfölül a;.l

,angyalok és apostolok sereae 'vpszi h~örül Kriszius Királyt. Amint
·:egyre nuutasabbra emelkediink fl föl,dről, úgJj finomulnak át a
IUlgyOYÓ seinek: az irrealüásbu. Egyelőre rontja a kép haMsát, a
JéÖf"nyező falak fehér kűporos vakolata, s 1Ftgyon hiúnyoznnk az
abktkok remélhető tüzes színei, hogy métt á keretbe foglalják a
hatolmas festményt. Az üve,Qfestésre e.Qyébként kiváló lehptósé
get tartogatnak a" mellékhrriékh.oz csatlakozó áttört falú, félkör
~'Ves alaprajzú kápolnák ablakai. A szentély két oldaláhO'i! üveq
.lullal zárkózik egy-egy magában is komoiu méreiű oratórium. Fe
·Mika templom tere harnúnc méterre seélesedik: ki. Ezek az ora
i(jriumok az idén kapták fi·nom szineeésiiket, ugyancsak most ké

",,?ill/lik (! stilusba hangolt 'l.'ilá[Jító-testek, és rövidesen elkészül-
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nek a templomhoz mélio keresztút stáció il1. A közeljö'v6 i.ji
adata lesz a szentély, és a hajók falának és ablakainak oogsö
tnűvészi kiképl1éze, ltu!JY Jslen mu<tern ftu,zúban azok il1 o.tnonosa«
érezzék miunuau, aktK ma még hidegnek találják a sima fehér
falakat. (L ő r i n c z l m r ej

KATOLIKUS GO:NDOK KANADABAN. Francia-Kanadának
az a hrre, bogyajambor és egyszerű hit országa. A lakosság
túlnyomó többsége gyakorló katolikus. Az Egyház szilárdan áll,
iutezmenyei vrrug'zanuk. A katoukusoknuk megis megvannakia
maguk gondjai. l!:rrol tanúskodik Iruncia mintára immár hUT
miue esztendeje évrcl-évre megrendezett s legutóbb, 195:; ÖR'{l~1J

~dmundsLOlll!Ull megaartett Szociáns Jietük is.
A megbeszélések tárgya az egyházközség volt: f'rancia-kaua

dai szempontból különosen fontos és kényes téma. Attól fogvu
ugyatus, hogy Fruuciaurszag lemondott amerrkai gyarmatairól,
a Kanadában élő francia lakosság társadalmi fejlődésében a p~
rökiának egészen küiöuleges szerepe volt; "a társadalmi élet tűz

helye lett számunkra - mondta annakidején a politikus Henri
nUl'OW,Sa, axtre a kanadai l runeia kisebuség sokáig úg-y tekin
tett, mint eszményképére - politikai szubadságaink bölcsője fl ll,
nepkepviseíeu konHaH~'zás g-yakorló iskotája". Ez a történelmi
szerep, ez a minden politikai megegyezésnél és biztosítéknál ba-t
hatosabb és élőbb nepfönutartó erő teszi érthetővé, hogy amiko)"
Ediuundetouban az egyházközség modern problémái kerültek WW-
nyegre, akadt olyan velemény is, amely szerint a parókiát minden
változtatás és módosítás nélkül meg kell hagyni olyannak, IlDÚ
lveuué a sajátos kanadai viszonyok közt az elmúlt századok fu-
lyamán alakult. .

Ertékeit nem is tagadta senki; de bármilyen életképesnek
bizonyult is a multban, a gazdasági és társadalmi kűrtilmények

módosulása következtében kétségkívül bizonyos reformokra s,';O:
rul az egyházközség is. Ahog'}' az egyik hozzászóló mondta: "m-r
kölesök, IzlQs, szellemiség ma már nem ugyanolyan, mint hajóan
volt. Az új erkölesökhöz új intézmények illenek. Vajjon meglelel-e
még az egyházközség a hívek mentalitásának és igényeinekt'

A falusi egyházközségek egyelőre állják a sarat - állapi
tolta meg Gérard Filion, aki ezeknek a problémáját boneolta. Pap
és hivek viszonya, ha némileg fejlődött is, változatlanul jó é~~
szivélyes. Amennyiben a régihez képest módosult, az csak tormé
bzetes növekedés: "A nép nagykorúvá érik, fl kezd azétválni it
szakrálís és a profán". Ugyanakkor azonban le kelJ 8zögezni a~t

is, hogy "fiZ ipari forradalom nem kímélte meg II parókia} kHe'
teket sem, hanem széfvetette őket. A vidék elnéptelenedik, R n~
arányokban folyik a kanadai francia nép elproletarizúlódása". 8
ezzel fölmerül a városi és külvárosi egyházközségi élet - <'-li Vf\ll~
eg'~'ütt a hit és vallásossúg - kérdése.

A hozzászólók itt nem annyira a hit elhagyasúuak, r,lÍnt in
kább tartalmatlanná kopásának, pusztán formálissá válásának Y&

!'!zély6re hívták föl a figyelmet. A városi hivő "személyes kapese
lala Ielkipásstorával, le~alábbi8 a nagy központokhun. mind la
zább és szórványosabh lesz; ps ha egyelőre ragaszkodnak is a va
sárnapi misehallgutáshoz, igen sokan vannak, akiknél ez "f~TIl
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ng·yéb, minj immár többé-kevésbbé meddő megszokás". És, a pro
bléma egy másik kutatójúuak szavai szerint: "Száraz f'ormalizmus
fc!' gyümölcHtelen szakramentalizmus ver gyökeret nom egy pa
rókiában, az élénknek mondható vallásgyakorlás ellenére is. Hí
veinknek rá kel len« e8zm{~llliük végre, hogy nemcsak ldiHin-k,iJön
keresztények, hanem együttesen is azok. Ez a közüsség! szellem
az; az egyesítő szikra, az a pútolhatatlan új elem, amely egyház
kiizségeinket az egyház valódi kőzösségcivé teszi".

A Szociális Hét azonban neru érte be azzal, hogy tényeket
rÜg'zítsen és hiányosságokat tárjon föl; javaslatokat tettek II meg
oldás hatékony módjaira i,.;. Különősen Wilf'rid Gariépy fölflZó..
lalása keltett érdeklődést: egész sorozatát adta elő azoknak az el
iárásoknak, arnelvekkel az egyházkö7.súg problémáját alaposabban
megismerhetjük s II parókia kőzösségi szellemét megteremthet.iük,
papok és világiak szarepét anuak rendje és mód]a szerint tisztáz
hat.iuk és eloszthnfiuk, a val lűsos buzzóságot táplálhatjuk s a
világiak apostolkodásának valódi erőit mozsrósf thatjuk.

A megbeszélések és viták igazi távlatát végül Lézer kardinális
adta meg, amikor a lelki és kegyelmi tényezők mindennél előbb
való jelentőaézét hang-súlyozva az egész problémát beállította
természetfölötti kereteibe.

A tanácskozások folyamán fl az egyházközség kőzépponti prob
lémájával kapcsolatban sok egyéb kérdés is f őlrner űlt, mint pél
dául: a pap ús a világiak H7.erepe, a liturgikus élet megvalósi
tása, a katolikus tevékenység irányai és területei, Mind Guar
dini szavait igazolták. melveket az egyik hozzászóló idézett is:
"Századunkat, úgy látszik, az jellemzi, hogya lelkekben fölébredt
az Egyház". (l. c.)

SZENT FLORIAN, A LEGENDA ÉS A VALOSAG. Volt idő,
lInID is olyan régen, amikor a tudósok legfőbb becsvágya volt
megmutatni, hogy egy-egy legenda merő kitalálás, megbízhatatlan
hagyományokon nyugvó mese, a legjobb esetben költészet. Ennek
érdekében, aztán a filológia és a történettudományok egész fegy
vertárát mozgósították. Míg aztán napjainkban kezd kiderülni,
hogy a legendák mégis sokkal hitelesebbek. m intsem a hiperkri;
tikus szemlélet sejtette. Példa erre Szent Flórüln legendája is, -
a legújabb ásatások világúnál. ,

Lauriacum (a mai Lorch-Enns) az ausztriai Noricum római
provincia négy városi településének egyike volt. Diokiécián csá
szár II recsegő-ropogó birodalom polgárainak hűségát kipróbá
landó, elrendelte az ismeretes pogány áldozat megkövetelését, ami
nek következménye az Imperium egész területére kiterjedő nag-y
-- és utolsó - keresztényüldözés lett. Hullámni Noricumig, Lauri
acumba is elértek 8 304 május 4-én kioltották a hitéhez a már
lieiumig hű Florianus életét.

Abban az idíjben - mondia aJevenda - Noricum kormány
'l,6j.a, Aquilinus Lorchban is elrendelte a keresztények föl1{ut.'ltá
Hát. Meghallotta ezt az Aelium Cetiumban (mai. Sankt-Pfiltenben)
nvuealomban élő volt mavasrnnvú állami tisztviaelő. Florianus.
Lorchba sietett fl a kormányzó előtt nyíltan meavallotta keresz
lénysBR"ét. Megölték, követ köfiittek a nvakára éH a7, ETlnsbe lök
Il·k. Totemét II folyó ogy sziklára vetette, ahol csodálatos esemé-
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nyek között rátalált egy Valéria nevezetű hölgy, elrejtette, majd
a szent alual elo.re n,tgjeJi.dt sirl.a tenrette.

A legenda Ieg'régi ou kezfratar a kilencedik század végéről,

tizedik elejéről valók. Egy az előbbi legendától független forrás
sziu lén beszámol F'roriáu vértanúságáról és halála napjáról, cso
dáiróí azonban már n eIII beszél. EiJből aztán arra következtettek
a tudósok, hogy Fiorián valóban éit ugyan, csodái, átvitele és el
temet.etése azonban már nem más, ruint karoling-kori népies
költemény és semmi alapja nincs, a római korral semmi kapcso
lata nem lehet.

Mit tudnak vajjon az oklevelek a szent nyugvóhelyéről'l Elő

ször a kireneedik század elején említik "a bükkf'át, ahol a dicső

vértanú Frórián teste pihen", utoljára száz évvel később "a ho
lyet, ahol a szent vértanú testét tisztelik". Föltűnő, hogya forrá
sok éppen akkor némulnak el, amikor a magyar-ok nyugati ka
Iandozásai kezdődnek, melyek során a frissen alapított Szent FIá
rián kolostor és kisded temploma is elpusztult.

Nos, Jí15-ben ezentelték föl a m ilunói Carlo Antonio Carlone
által épített barokk templomot, a hagyomány szerint éppen azon
a helyen, ahová a kegyes Valéria ö:tvegy Szerit F'lórián testét te
mette. E barokk templom előde egy 1291-ben fölszentelt gótikus
egyház volt, ezt viszont egy román bazilika előzte meg; s a for
rások tanúságu szerint már e román bazilika is csak kibővítése

és renoválása volt egJ-' még régebbi ép itrnénynek : annak az em
lített kis templomna", amely a magvar-ok kalandozúsainak esett
áldozatául, H vnlósz.inűteg a karol imr idikben épült.

Az idén aztán egészen kis helyen próba-ásatásokat kezdtek a.
templom krip"ájáiJaü, u.rol a korostor hajdanvolt prépostjainak
társaságában alUSSZ;; (;rök álmát Anton Bruekner, a zeneszerző

is. S ekkor következtek It meglepetések.
Előszöris azt állapították meg a kutatók, hogy az egykori

gótikus templom padozata - melynek semmi nyoma scm ma
radt - mavasabban Ieküdt a mai barokk épület-nél, tehát a bfl
rokk szint je alatt található három réteg okvetlenül régibb keletű
az eltünt gótikusnál. S nemcsak hogy régibb, hanem a legalsó,
ahogyan a maradványokból kétségkívül megállapíthatták, nem
Ieliet frissebb a núpvándorlús idejénél.

Ez a fölfedezés, noha nem hozott föl színre kincseket, egészen
más színben tünteti fi;l a Plór-ián-Iegendát, mint nemrégiben még
a .purkri tikus fi'o1l'gia. Bebizonvítottnuk tekinthető ugyanis,
hogy a mai barokk tennlorn éuülettörténete meg-szakítás nélkül
vezet vissza a római korig, s hogy az antik építmény és a gótikus
templom közé legalább három, egymástól határozottan eJküJi;niilő
épi tósi periódust kell iktatnunk. Valószínű, hogya leg-ő:"ibb ró
m": (pü'pl i" "?akrá' ; c' ;nllh'''íi voH. és bizonyosnak látszik, hogy
ennek alapjain a népvándorlás idején fatemplom emelkedett.

\<j~ek a l'é,f"{'szeti ; II u ok jelentősen me-rerősttik a teme'ós-le
gerida hitelét. 'I'anúsáeuk szer-int a szent tisztelete azon a helyen
nem a Karolinz-korban kevd " dőtt s nem is valami népi hiedelem
alnpián, hanem szervos folytonossággal vissvanvúlik a római
időkig, s nyilván hiteles tényeken nyugszik. (f. e.)

Frle'űs kiadó: S í k S á rt CI o r
----------
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

V. E. Köszönjük kedves levelét. Az ilyen megnyilatkozások
nemcsak örömet szereznek, hanem erőt is adnak: a Kegyelem
nek fuvallatát érezzük ki belőlük.

K. K. Budapest. Kérjük pontos lakáscímét.; levélben fogunk
válaszolni.

M. F. Minden bűnbocsánat a Megváltó érdemeiben gyökere
zik. Annak szabályozását azonban, hogy ki milyen kör-űlmények

közt nyeri vagy nem nyeri el ét bocsánatot, Egyházára bízta
Krisztus: "Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert,aki
nek pedig megtartjátok, az bűnben marad" I (.Ján. 20, 23). "Amit
megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is, 6s amit föl
oldatok a földön, a mennyben is föloldott lesz" (Mt, 18, 18). Az
Egyház ősidőktől fogva bízonyos f'öltétcleket ír elő, s csak ezek
megléte esetén adja a bocsánatot. Ilyen pl. a bűnök bevallása, a
gyóntató joghatósága, a feloldozási formula elmondása, stb. Ki
vételes és súlyosan indokolt esetekben azonban eltekint a föltéte
lek egyikétől vag-y másikától. Ha pl. egy beteg nem tud már
beszélni, vagy ha a sulvos beteg' gyónta tásán ál veszélyeztetve
van a gyónási titok, akkor a bűnük felsorolása nélkül is meg
adja a bocsánatot, Ha joghatósúg nólkül gyóntatott volna valaki
s a gyónók ezt nem tudták, akkor érvényes volt a gyónásuk. Ha
a feloldozási formula véletlenül ki Iele.itődöt! és a gyónó nem jár
hat el úgy, mint azt Önnek a novemberi Vigiliáhan már izen
tük, akkor szintén léirejii!t a bűnhoesánnt. Ezeknek a kivételes
eljárásoknak alapja egyrészt az 1<j!~'yh;'LZllak említett rendelkezési
hatalma ("lsten titkainak súfúrn" (Gal. 4, 1) az Egyhúz), mús

részt édesanyai szcrctete, mcly nem engedi, hogyazol;:, akik leg
jobb vtudúsuk szerint r~lindeJl tőlük telhetőt megtesznek, örök bi
zonytalanságban éljenek.

K. S. Illemből, vagy tn lá n szcrdc'hií] ií;? - kécdczi pál' lát
szólag tréfás sorban, de való iúhau Ill:''!' évek úta fo,',:lalkoztatjn a
kérdés, legl'iillebb a formúja vál tozik i,lőről·i']!)re. 'I'ohát csak i l
lernből küldi vissza a ruhnkef'ót, amely véletlenül önhöz került,
",agya szert-tet parancsolata értelmében ~ -- V ágjuk ketté a g or
dium i csomót és mond.iuk, hogy i1Jendőséghűl is, meg a szcretet
parancsa alapjún is vissza kell HZ idozen jószúgot juttatni tulaj
dorrosúhoz.

Illcndőséghől. Merf Ú~):y il lik, ho;;y amit kölcsön kaptunk,
vagy nem is kaptunk, tsak úg'y nyomták a kezünl-be az idíí l'(I

vídséao miatt, vissza is adjuk. Sok,cgyéb],ént kész,.,t'iges ember ju-
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tott ily módon fölkérés nélkül egy-egy könyvhöz, egy nyakken
dőhöz vagy, rnint a jelen esetben, egy ruhakeféhez. Illem kérdé
se, hogy visszaadjuk, mert különben az a látszat alakulhat ki,
hogy az ilyen apróságót réges-régen a "magunkévá" tettük,
minden külön fölhatalmazás nélkül. Az is lehet, hogy a holmit
otthon belódítottuk a többi közé, a gazdája is meg én is elfelejt
keztünk róla és most váratlanul rábukkanok. Mit fog rólam gon
dolni a gazdája7 Érthető, hogy zavarában odébb löki az ember és
talán csak jócska idő múltával határoz, talán akkor Elem határoz
a sorsáról. -

Sőt a legtöbb esetben az illemnél valamivel többről is van szó.
Mert mi történik, ha a gazdának nincs második példánya vagy
ha elfelejtette, hogy az eredeti kinél leheO J árkálja az üzletek
kirakatait és ha nagyon szükséges, hát megvásárolja másodszor
a maga pénzén és bosszúságára.

És persze még inkább szeretetből. Mert az illem ismer olyan
határokat, amelyeken túl a tárgy kicsinysége miatt elhanyagol
ható, - a szeretet dem ismer kicsiny tárgyakat. Ezek valójában
a szeretet próbái, megmutatják, hogy a szeretet mennyire nem tűri,

hogy az ügy kicsinysége vagy csekélysége miatt maga az ember
is elhanyagolható meanyiség. A szeretet a felebarát szempontjá
ból semmit sem tart elhanyagolhatónak, még egy pohár friss
vizet sem (Mt. 10, 12). A szeretet lényegesebb mindenféle jogászi
gondolkodásnál. Ha tehát arról van szó, hogy valamit késve bár,
de visszajuttassunk a gazdája birtokába, akkor nem nézi a sze
retet, hogy a gazdája észreveszi-e ·a hiányt vagy sem, hogy a
tárgy kicsiny vagy talán nagyon kicsiny, hanem a mindenkori
értékén felül azt is vizsgálja, hogy az illetönek mennyit ér. Es ak
kor mitsem számít, hogy a visszatérítés magában egy kissé fur
csa vagy nevetséges, hanem annak örül, hogy.visszaadhat vala
mit. És minél őszintébben akarja, annál természetesebben 'sikerül,
annál mcsszebb maradunk mindenféle "talán mégsem", és "jaj,
ki tudja, mit fog gondolni"-tól. Ez a szeretetnek ha nem is éppen
csodája, de csodálni való cselekedete. A szeretet nem fér szabá
lyokba és nem döntő szemében az érték nagysága vagy kicsiny
sége.
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