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GYŰJ1ÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONYUN.f(

Nemcsak Mária-évben, hanem
Mária-korszakban is éliink- lUtnd
a ieológiai érdeklődés, mind a
hívő áhita: is e.qyre növekvő ál
landósággal tekint a Szűzanyá
ra: liűséaael tartjuk mindenben
a meuszokottai, ürömmel fogad
juk, amire magunktól nem is
igen szaktunk gondolni. Nagyon
measzokiuk, hogy Máriában fő

képen l sten nagy Egyetlenét,
páratlan kegyelmeit lássuk;
mecszoktuk édesanyánknak,
közbenjárónknak tisetelni, De
már kissé szokatlanabb az a
kérdés, hogy Mária a mana 1'é
:rzéről mennuire volt szűkséoe«

l sies: szolgálatában és horm
mennuire vitte előbbre az embe:
riséa iimlét. Bizonyára mindcn
kit meglepnek n Seeniatua sza
vai: " ... az eüész emberi ter
ntészei nevében adta heice auozé
sét, hogy sze1lr>mi értelemhen
'Vett házas!iá!l jőJJön Iéire az ls
ten Fh és az emberi termésset
kö."öft." (,.Jrf:llsfici corporis" en
cikltkn lJPfe.ir'ző résec.)

Valamennyien ismerjük az ün
nep cseménuét és értelmét; de
azért elismeriiik, hom) n pápá
nak ez rt mondata nem tartozik
azok közé a mecállanitások kö
zé, nme1yekről az ünneppel kap
csolnt bnn. sokat hnllottunk: ?'aQJJ
gondolkoztunk nolnn, Sokat
gondoltunk Lsten biilc« jósá"á
ra, a meotestesiilés meqrendífő

iénnére : - hiszen mi.nd.i q térdet
hrdtunlr, WUIJ/ !!Zi1Jiink"t érint
jük. J,rtlahánu.~zflraz Crnngynll!
imádkozása kn"'ll"n prről I'mlé
kr".'1' rr mel1dj;1,J,nnp o1'1 elámu
lunk] Pereze i'rfáriárnT, ~em [r«:
7('rll:p'",;inl~ mr n: n mŰ?'I;.~zrt nl
knza~ninnk ioézetes !lnf,i.m nln.ft
állun k p~ ~n?! 1'po~zii1r. é.~zrr,

hnnll érintrf1n'YI !!zii~n~~pnr nz
é,ln,~rrnlln; .'1zprpfpf tihp?'rT, iz
zik egyetlen szépsé,qgé; hom} Is-

t:

ten kicsi szolgálóleánYa Urunk
édesanyjává magasztosul, noou
általa az elvadult emberiségbe
isteni oltóág kerül, maua az
I ge, akinek a termése ol,JJ nagy,
homJ az egész emberiség nek hő

sénesen. sőt kimeritnetetleniil
sok. Arra gondolunk luit első

sorban. hogy mit kapott, mivé
lelt lvIária; ali,q iut eszűnkbe.

hogy mit adott, mit tett. Pedi.o
IIIáruinak a szerepe nemcsak az
elfoqcuiii«; nemcsak az lsten ke
ze alatti narnI metnuriltsú«, ha
nem az adás, a felajánlkozás. a
szabad me,QrtJJilás is volt: Má
ria cselekedett. és pedig az. qr:S!l
em1JeT'iséf! nevében. örölcrr .ióro
fordítva az emoerisé« sors-it, Ha
már most. a meolesteeiilés Ts
ten leanaouobb telte, akkor lIlá
rionak abban vitt szerepéi nstu
aodl.an. nenezhetiűí: a legdön
tőMI emberi .elhntározásnole, a
leaioniosabb tisztán. emberi cse
lekedetnek. Seabndcm, előzőleg

minden] meaérdekliid-oe az an,
mllllftíl, amit méa nem tudo ft,
ioeni mondoii, beleetntezett : Ts
ten nem JJette el a szabadságát,
nem erőlt"fte rá namI aJándé
kái. nrm. förte mea elgondolhntó
ideaenked ését ettől a gondolha
tntlan fplarlllftó7. hanem ké-te,
meouártn P.'! elfogadta szabad
be 1I'erlJ/pzP.or5t.

l.ml i.~ illett ez Lstenhez. aki
nem Inini« me" arlomártJmit (R
11. 29). Seobndsáaoi adott az
embern»!-: neki adta birfob!T, az
eaéez földet. (Gn 1, 28.) Srt11d
ember spm Jöhet erre a földre
emberi akarat néU,ill. ezért ls
ten sp'/n akad másként em1Jpr
rp lenni, Az hlpsamla gyermelv
aknrá.~a e/fízi meg min-len
lmermplr «eilletéséi, i g1! (IZ iston,
m!P1'r/1p1rét i,~ Mária szobad be
leeauezése. De minden enues
édesanyának ez a gyermekaka-
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rása oly szent, horni arra senk»
sem válaszolhat másként. mini
tisztelettel és a rwcrrncknck az
emberi közössé.qbe 1'(116 be!otta
dásával. Ezért ha Mária akart
az I sien. Fiának édes'JnJlakénf
emberi élelet adni, akkor min
den ember köteles ezt a (lucrme
ket is betonadni. /.fm tehát M á
ria beleetmezése az erlész em
beri.~ég beleeaueeésé! jelentette,
homl az Isten Fia erlil Termen
közűlünk.

Istennek a bölcsesé!Jél ebben
is csodálat illeti: m ilyen más
lenne Jézushoz 1'aTó 1,iszoJl:lJlInk,
ha kívűlről, kész emberként lé
pett oolna közénk és nem kö
zülünk fakadt volna kicsi iesl
vérként! Úgy is lehetne Urunk
és Me.qbocsátónk, de nem lehet
ne velünk ennyire cml, értiink
felelősséget vállalt és eléatétel!
adott 1)ér rt 1Jérünkből, ernber ((Z

emberieéaböl: És mennuire 'meg
határozatlan, kö1,pt!;pzés!;:(>pen
nehéz lett volna Már'iának a
helyzete Jéeueáoal szemben. ha
előzefcs tudta és belccimezése
nélkül csak vak eszközként
adott volna neki emberi létet!
[rlY azonban tudta, hoou épe»
úrlY amJia a Fiúnak, mint más
édesanya a fiának. és ezért épen
úgy szabad vele szemben uiscl
kednie, ahogy más édesarIJla vi
selkedik auermeké nel «zemben:
szabad rála oondoskodnia, tisz
ieletét, szerotetet clnárnia, édrs
anyai ar".,6dásá1;al eaész sorsán
át végiglfisérnie. számára soha
'fölöslegessé nem »álnia. Isten
nel szemhcn. mindez ali.qha ér
tetődött volna ma.qát6l, ha ncm

-lett »olna Istennelj; éde sany,jrr.
A merltrsfesü'és/wn Istennek

az emlJeriséf/gel 1)0/6, II 'Z J~nc

kek énekében ol.1j seénen mea
énekelt seereieikrmcsolata 'való
sános elje.qyzéssé, sőt már me-
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nJje.qzővé is lett; fl Fiú, amikO7'
emberi természetet vett magára,
minden. embert meakért magá
nak, minden emberrel örök
friflJJre szándékozott lépni. (V.
ö. Ps. 2, 8.) Akkor lett igazán
1,űle.qény, akkor jött, hogy je
gyesét lcinált so; megtisztítsa é!i
boldo/lUsa. Ezt a megleérést ak
kor csak ji.{ária hullotta, az
iqrn-t emlediil ő mondotia; de
édesunnaként mondotta Gyer
mrkének. oz E,rmhá'Z első és leg
tölrélefese!ib tagjaként mondoi
ta Me.fJuált6járwk. Nála tehát
nemcsüle m.cqlcérésről k2ll be
szélnitnlt., ho nen« bel('cqye-ésf'
réi.'~n már menJle.IfZŐl'ől is. Ben
nr; talál/a a .FÍI~, ~Ikit a 'rY};eg!,ál
tas ereJf? mar lelenek elso pilla
natában túlárad6rzn ért, aki
ezért soha iisetulásra nem szo
rull, dr' azért akkor még fnl.1j
ton boldo o« lill lehetett. Vele
(',rmp.<;ii.lve ;wzdf'i fe mea a F-iú az
(?gé.~z cmberi.sé.lJ.'/pl kötendő fri
gypt. A 1wlenató eanesiilé» (/
kezdete é.~ a rnintája minden
más Istennel valr! e.f/yesülésnek:
a nélkül laheiséacs sem lenne,
annál liikéletesehlJ soha~f'm le
hel. Mi l stennol csak Krisrtu x
crnherséa« ré1,én emlcsülheliink.
K rieziue ern.lICrséqe pediq M á
ria szeméinén kpres.zfin kapcso
lódik az c,rlés.? emberiséahce, f1Z
az ]lJ ária réré« lépett hrízosstÍ r! 
nál is naauabl», mert terméssei
föliitfi konceolatl,« az emberi
terméseettel,

Ez is tart alma (}JJiimölc.~nUr!
Boldol/asszony iinnenének: ~Má
ria «zahtulon. 'pálTalta auerme
kéii! os: lslen. Fiát, akit esért
soha f(j1Jl)(, nem lehet az em/Jed
i"'W!s1Í(fossáfl C 1('111 i fiirvénJlCi
tIPIr, rncnsrll'Mw nNkül az embe
rck Npfé1J6l kuuirni.

Takács J6zsef



Takács József

A KERESZTSÉG NÉLKÜL MEGHALT
GYERMEKEK MÁSVILÁGI SORSA

A teológiai kérdések érdekessége és jelentősége sohasem csak
elméleti, hanem legtöbbször nagyon is gyakorlati, talán nem ép
pen a jelenvaló rövid, mindenesetre azonban az igazi, az örökké
való élet szempontjából.

Hittudósaink évszázadok óta foglalkoznak azzal ra kérdéssel
is, hogy mi vár odaát azokra az emberekre, akik itt sem a ke
resztség szentségében nem részesülnek, sem pedig eszük hasz
nálatára el nem jutnak. Szó van tehát az összes megszületett és
meg nem született gyermekekről. de azokról is, r~kik testben
ugyan felnőnek. értelmük azonban soha meg nem nyílik. Ezek
ugyanis egyetlen emberi - azaz értelmi meggondolásból és szabad
elhatározásból fakadó - cselekedetet sem követnek el, tehát egyet
len lépést sem tesznek az üdvösség útján. Éspedig saját hibájukon
kívül. Ezeket sem a mcgszentelő kegyelem, sem pedig ismeret és
szeretet nem kapcsolja Istenhez. Mi lesz a sorsuk 'l Eljutnak-e
valaha IstenhezI

Ez a kérdés nemcsak a levert szülők aggodalma, nemcsak lel
kipásztori vonatkozásai miatt időszerű és eleven; ez a kérdés
elsősorban teológiai kérdés, elsősorban az igazságot nyujtó meg
válaszolást várja. A teológus a kinyilatkoztatott igazságban ke
res választ erre a kérdésre is. mert az a kötelessége, hogy ha
megszólal, Isten szavait mond.ia: ez persze nemcsak hogy nem
zárja ki, hanem a felebaráti szeretet alapján, egyenesen meg is
követeli tőle. hogy a legmelegebb emberiességgel érdeklődjék a
meg nem keresztelt gyermek sorsa iránt.

Katolikus hittétel, hogy minden ember az áteredő bűnben szü
letik, vagy szabatosan beszélve: az áteredő bűnben van már szü
letése előtt is, mégpedig létének első pillanatától kezdve. Egyetlen
kivétel a Boldogságos Szűz Mária. aki fogantatásának pillanatá
tól fogva Isten kegyelmében tündökölt. Rajta kivül minden más
ernberivadéknak, aki a természetes nemzés útján Adámig viszi fel
az eredetét, meg kell tisztulnia az Iatentől rendelt eszköz által, az
Istentől rendelt módon az áteredő bűntől. Az áteredő bűnnek ily
értelemben vett egyetemessége alapvető dogmája az Eg-yháznak.

Az áteredő bún nem olyan érielemben bűn, mint például egy
káromkodás vagy gyilkosság, hanem a gyermeknek azt az ő 'sze
mélyes hí hájún k ívűl i állapotát jelenti, hogy nem olyan, ami
lyennek Isten elgondolása és akarata szer-int lennie kellene: nincs
a megszentelő kegyelem á.llauotában. A megszentelő kegyelmet
ugyanis csak bűn által lehet elveszíteni: személyes bűn által m in;
denki magának veszti el, Adám pedig, mint az egész emberiség
feje, biínével az egész ernbot-iséget megfosztotta a kegyelemtől.

Ennek következtében senki sem kapja az emberi természettel
együtt a kegyelem ajándékát.

A measzentelö kegyelem nem valamilyen kűlső dísz a lelken,
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hanem a léleknek nem pusztán emberi, nem pusztán szellemi, ha
nem isteni léte és élete, mint ahogy az ojtógaly sem henye dis",
a vadf'án, hanem annak nemes, természetes létét meghaladó léte
és élete. Itt a földön ez az isteni élet sok mindennapi és ugyan
csak sok csodás megny.ilvánulúsa ellenére is el van rejtve ben
nünk, törékeny edényben hordozzuk és könnyen elveszthet jük; igazi.
szápségében és gazdagságúban csak Istennél, az örök hazábari bon
takozik ki: ebben a k iuontakozásban éri el az ember elérhető
legnagyobb tökéletességét, teljes boldogságát, Istennel való leg
szorosabb egységét; mindezt egy szóval szuk tuk örök üdvÖS8P'í~

nek nevezni.
Mivel az örök üdvösség a kegyelmi élet kiteljesedése. azért

'ahol nincs kegyelmi élet, ott nem lehet szó örök üdvősségről. Az
örök életnek elengedhetetlen feltétele 'a kegyelmi élet itt a föl
dön. Akire tehát akár személyes, akár az áteredő bűn neheze
dik - (mind a kettő a kegyelem hiányát jelenti, a kegyelemtől

való megfosztottságot), - csak akkor juthat el az örök üdvös
ségre, ha a bún szennyéből k ijutva, a kegyelem menyegzői kőn

Wsébeöltözködik. Ez pedig nem lehetséges másképen, míut Krisz
tus által, a Krisztusba-öltözkődós, a Krisztusbu-iktatódás által.
Oly nagy változás megy így végbe, hogy a szentírás méltán nn
vezi ujjászületésnek, sőt ujjáteremtődésnek.

Ennek az ujjászületésnek a módjút maga az nr köziiIte ve
lünk és azt egyetJennck jelölte meg. Nikodémusnak mondja: ,.Bi
sony, bizony mondom neked, ha valaki uj ra nem születik, nem
látja meg lsten országát." (J. 3, 3.) Hiába ellenkezik a Iőtud ós
Izraelben, hogy hát az öreg miként szűlethetik még egyszer, hogy
megy be ujra anyja méhébe, Krisztus semmit sem enyhít szavain,
csak világosabban és határozottabban megismétli: "Bizony, bizony
mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem me
het be Isten országába." (5. vers.)

. Urunk szavaira és az azokhoz kapcsolódó apostoli igehirde
tesre és gyakorlatra támaszkodva kezdettől fogva tanította az
Egyház a keresztség-nek az üdvösségre való általános és feltétlen
szükségességét, Pedig különböző eretnekségek különféleképen pró
bálkeztak ez ellen a tanítás ellen.

Az eddig mondottakból nyilván következik, hogy keresztség
nélkül senki sem juthat el az örök üdvösségre. Köz.ismert, hogya
vízkeresztségen k ívül elismeri u hittudomány és az Egyház a.
vér- és vágykeresztséget és tanítja, hogy mind az ószövetségben.
mind pedig a kinyilatkoztatott vallás nélkül való népeknél 
(az eredeti, az ősszülőktől származó tanítás egyetlen népnél sem
veszett el teljesen, amint azt a leg újabb vallástudományi kutatá
sok is igazolják) - volt olyan Isten-rendelte mód és eszköz, ami
nek a használata Krisztus érdemeire való tekintettel a kegyelmet
közvetítette. Ha tehát a következőkben egyszerűen csak a ke
resztségről beszélünk, nem kizárólag a vízkeresztséget értjük alat
ta, hanem összefoglaljuk ezen a néven az összes említett módokat
és eszközöket. Ez egyúttal kiszélesíti felvetett kérdésünket is:
nemcsak a keresztény szülők gyermekeiről van szó, hanem mind
azokról a gyermekekről, akik a bűnbeesés óta bármikor és bárhol
úgy távoztak az életből, akár születésük előtt, akár születésük
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után, hogy az Istentől rendelt eszközt nem alkalmazták rájuk az
áteredő bűntől való megszabadításnkra,

Az Egyház több ízben is ünnepélyesen meghatározta és kihir
dette azt a hitigazságot, hogy keresztség nélkül nincs ujjászületés
nincs kegyelmi élet, következésképen nincs öriik üdvösség. Ki~
fejezetten meghatározta és kihirdette ezt az áteredő bűnre a
gyermekekre vonatkozólag is: aki nem a kegyelem állapotában 'tá
vozik az életből, az nem jut el a természetfölötti boldogságra, nem
láthatja Istent színről-színre és nem lehet vele egy tökéletes
szeretetben és hiánytalan iiriimben. Igy vallották és kifejezetten
Is tanították az összes egyházatyák és teológusok.

Mivel az áteredő bűn is elegendő ok az üdvősségből való ki
maradásra és mivel a keresztség' ál tal nem mindenki szabadul meg
az áteredő bűntől, hiszen nyilvánvaló, hogy a keresztség kiszol
gáltatása nem történik meg minden megszületett és meg nem szü
letett gyermek számára: felmerül a kérdés, hogy nincsen-e eset
leg valamilyen út és mód arra, hogy a gyermek keresztség nél
kül szabaduljon meg az áteredő bűntől,

Hosszú időn keresztül senkinek sem jutott eszébe, hogy ilyen
utakon ps módokon törje a fejét. A keresztség elengedhetetlenül
szükséges volta annyira benn volt a katolikus tudatban, hogy sen
kinek sem volt bátorsága másfajta véleménynek hangot adni. A
kinyilatkoztatás semmiféle célzást sem tartalmaz esetleaes kivé,
teles útra és módra, Ezért a flórenci zsinat ellenmondást és kifo
gást nem tűrő hangon tanította és parancsolta, hogy a gyerme
ket minél előhh meg kell keresztelni, mivel semmi más eszközzel
sem lehet rajtuk segíteni, mint a keresztség- szentségével: ez ra
gadja ki őket az ördög uralma alól, ez avatja őket Isten fiaivá.

Mindazonáltal akadtak olyan teológusok, akik valamiféle
ntat-módot hirdettek, ami a keresztséget nem tenné ugyan szűk,

séntelenné - (hiszen senki katolikus Bem tagadhatja a keresztség
szükaégeaaézét), - hanem valamiképen kártalanítaná a gyerme
ket és az üdvösségre elsegítené. Sokan azonban ezek sem voltak;
hO,",RZÚ évszázadok alatt sem annyian, hogy ne lehetne valamenv
nyit tíz ujjunkon elszámlálni. Igy Kajetán bíboros (mh. 1534).
Gerson (rnh. 1429), Klee (mh, 1840), Schell (mh. 1906).

A Vígilia júniusi és júliusi füzete néhány újabb teológus vé
leményét közli erről R. nehéz problémáról (Boudes, Drinkwater,
Laurenge, Krősbacher). Ezek a tanulmányok többé-kevésbbé szel
lemes feltevésekkel próbálják emberileg valószínűvó tenni, hogy a
kereszteletlenül elhalt gyermekek mégis eljuthatnak valamiké
pen az örök üdvösségre. Sajnos, valamennyiüket jellemzi - ami
ről figyelmes olvasás mindenkij meggyőzhet -- hogy feltevések.
amelyek lehetnek tetszetösek, "de nem bizonyíthatók. Azonkívül
mindegyiket könnyű úgy érteni, hogy veszedelmes, már hitté
teleket érintő következtetések vonhatök le belőlük. Végűl is: semi
lyen bizonyossággal sem lehet azt állttani, hogy a meakeresstelet
len gyermekek Isten boldogító saínelátására eljutnak.

Ezzel azonban még nem teljes a kérdésre adott válasz. Sen
ki sem éri be ennyivel, hanem azonnal tovább kérdezik, mi lesz
hát velük, hová jutnakf Hiszen ezek is emberi lelkek, sorsuk
emberi sors, jogos tehát az irántuk való érdeklődés a velük való
törődés. '
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Az alábbiak megértéséhez szükséges néhány teológiai fogalmat
é6 kifejezésmódot ismertetni. Tudjuk, hogy az örök üdvösséget
az nyeri el, aki a kegyelem állapotában távozik a földi életbő).
Mivel pedig az örök boldogság a legnagyobb érték, az embe!'
számára a lehető legnagyobb nyereség, abból kimaradni igen
nagy veszteség, az embert érhető legnagyobb kár. Ezért nevezi a
hittudomány a bűn legsúlyosabb következményét. Istennek és vele
együtt az örök boldogságnak az elvesztését egyszerűen csak
poena damni-nak, damnatio-nak, amit magyarra kárhozatnak
szoktunk fordítani. Nem szerenesós persze, hogy a mai nyelv
használat már nem érzi, hogy II sz ónuk ulapértelme: azok k őzé

kerülni, akiket kár, ves7,teség ért, tekintet nélkül arra, hogy ök
maguk okozták-o azt vagy csak hibájukon kívül szakadt rájuk
[gy kell értenünk, ha az Atyáknál vagy a teológusoknál azt ol
vassuk, hogy a megkereszteletlen gyermekek is a kárhozottak
kőzött vannak; ez nem jelenti azt, hogy ők is eljátszották az örök
üdvösséget bűnös gőggel vagy hanyagsággal. hanem hogy nem
juthattak el az örök üdvösségre. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki
a hittudomány, amikor az elutasitásról, elvetésről beszél, szembe
állítva ezt a hívással, a kiválasztással Isten részéről.

Aki életében nincs a kegyelem állapotában, az nincs Istenre
beállítva, nincs meg benne az isteni mag, amelyből az üdvösség
fakadhatna. Nem elég ugyan is, hogy valaki értelmével, akaratá
val forduljon Isten felé - (ezt sem képes Isten Iwgyelme nélkül
úgy megtenni, ahogy az az üdvössém-e szűksőges), - hanem az
Istenre való helyes beállítottság csak a megszantelő kegyelem ál
lapotában van meg még akkor is, ha értelmi-akarati Istenre irá
nyulásról nem lehet szó, mint például éppen a f.."Yermekek oseté
ben. Ha pedig ez az Istenre való beirányozódás nincs meg, az Is
tenhez való eljutás is lehetetlen, hiszen lehetetlen oda el.iutni,
ahová az ember nem vett irányt vagy ahová őt más nem irányí
totta. Az örök üdvösség elvesztése tehát szükségszerűen követke
zik az Istenre való beirúnv ítottságuak, a megazentelő kegyelern
nek a hiányából.

Itt a földön az Istentől való elforduItság nem okvetlenül, leg
alább is nem állandóan jár szenvedéssel, hiszen annyi minden
van, amiben az ember kárpótlást, vigasztalást talál, sőt még bi
zonyos boldogságot is. Odaát azonban tisztán látja, hogy az
egyetlen célt, az egyetlen boldogságet vesztette el, amiről egyet
len pillanatra sem felerlkezhetik meg", hiszen nincs semmi jó', sem
mi kellemes, ami azonfelül kívánatos volna számára, amiben meg
nyugvást, némi kárpótlást találhatna. Ji~ppen ezért nekünk itt a
földön sejtelmünk sinc.sarról, hogy mílyon gyötrelmet okoz a
másvilágon Isten elvesztésének és olthatatlan kívánásának ál
landó tudata és átélése: a .lélek egyediil csak Isten után vágyó
dik, nincs és nem is lehet vágyának Rajta kívül más tárgy'a;
ugyanakkor határozottan tudja, hogy ez a várry soha, még esak
részben sem teljesülhet. Igy következik be a kétségbeesés, a lélek
kettészakadása: egyrészt epekedik Isten, mint az egyetlen kívá
natos jó után s ugyanakkor tehetetlenül fenekedik ellene.

Ezen a gyötrelmen kívül van a bűnnek még egy másik kö
vetkezménye is. Az ember ugyanis a bűn elkövetésével nemcsak
elfordul az Istentől, hanem rendetlen módon célt iR vesz vala-,
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mely teremtményre, amelyet élvezni, megszerezni, magára vo
natkoztatni akar: ez a hármas kívánság minden bűnnek az elin
dítója. Ennek a rcudct.lcu, teremtmények felé való fordulásnak
felel meg odaát a teremtményeknek a kárhozott ellen való fordu
lása: mindeuben gyötrelmet talá! és semmi élvezetet sem, min
denétől mogf'osztód ik, Hemmit scm morulhaj, II magáénak, mindon
őrá vonatkozik ugyan, de nem azért, hogy kiemelje, hanem hogy
lealázza, sőt leigázza. Ij~zt nevezi a teológia poena sensus-nak, az
érzékelhető ok hatása alatti gyötrelemnek. A kinyilatkoztatás
majdnem mind ig tűzről beszél: az gyötri, az fosztja meg minden
től, még egy pillanatnyi nyugalomtól is, az uralkodik a szerenesót
leneken.

Ezek eliiré!)Oesútúsll után kér-désüuket igy fogalmazhat j uk
meg: a kereszteletlou é" ennek következtében az örök üdvösségre
él nem jutott gyermekeket gyötri-e odaát II boldogtalan istensze
retetből fakadó istorurv űlölet és gyötri-e öket valamilyen rajtuk
kivül álló, érzékelhető teremtett ok'? Olyan értelemben kárhozot
lak-e ők, m iu t akik személye« vétkük ruiutt vesstették el az üd
vös8éget1

Erre II kérdósro LL következőket válaszolhatjuk:
A keresztség nélkül elhunyt gyermekek nem jutnak ugyan

el lsten boldog itó sz luolűtáaúru, ezért elvesztik ugyan a Gond
viselés jelen rendjében egyetlen igazi holdogságot, nem szenve
dik azonban a kdség-beesés,lCk, az istenkivánásnak és istengyű

liiletnek olthatatlan kínjait.
Iilg'yeH leolúgusok, rőkópen a pelúgiánusokkul való viták he

vében azt t.an itottúk, hOI~Y a keresztség nélkiil elhunytak is szen
vedik a poena sensust, Hzaz hogy rajtuk kívülálló ok, teremtmény
(tűz) gyötri öket. ]';l!Iwk lL kínnuk a mértékóről azonhan azt ál
litották, hog-y ez a legeny'hébh, nag-yon enyhe a személyes bűnök
miatj, elkúrhozottak kiujúvul összehusonlitva. Az Eg-yház hivata
IOBan inkább az ellenkezi) vélemény mcllott foglalt állást. III.
Ince pápa ugyanis világosan megkülönbözteti az eredeti és a sze
mélyes bűn büntetósót {~s azt mondja, hogy az áteredő bűné Isten
szinelátáaának <17. r-lvesztés«, a sze mól yes bűné pedig a gyehenna
gyiHrel mei.

Szent 'I'amás is az enyhébb véleményt tette magáévá és meg is
okoJta: mivel a gyermek személyes bűnt nem követett el, sohasem
fordult rendetlen inódon valamely teremtmény felé, hogy abban
Istentől meg nem engedett módon kedvét lelje. Ezért nem for
dulhat ellene a toremtménv sem, hogy büntetésül szolgáljon. Ma
napság az enyhe vélemény annyira általános, hogy nincs egyet
len komoly teológus scm, aki az ellenkezőjét tanítaná.

Bellarmin Szeut Róbert azt tanította, ho/-,'Y a gyermekek nem
szenvednek ugyan semmiféle teremtménytől sem, mégis állandó,
bár csendes szomorúságban vannak az örök üdvösség el vesztése
miatt,

Ezt a vélekedést sem fogadják el a teológusok, a következő
megokolással: senki sem szornorkodik olyasminek az elvesztésén,
amiről nincs tudomása. Márpedig az örök üdvösség létezéséről

nem lehet másképen tudomást szerezni, mint a kinyilatkoztatás
ból hit által. Amde ezeknek a gyermekeknek sohasem volt és nem
is lehetett h itük PR errnek következtében HZ örök, természetfeletti
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boldogságról tudomásuk , tehát ruivcl nem ismerik, nem is kí
vánhatjak alít. Ha pedig nem ismerik és nem kívánják, akkor
hogyan szomorkodhatnának a miatt, hogy nem lett az övék'l

Amennyiben pedig tudomást szereznek az örök üdvösségnek
11 létezéséről - tudniillik ha ott lesznek az utolsó ítéleten és látni
fogják, hogy ők nem tartoznak a választottak közé -, akkor is
csas annyit fognak tudni az örök üdvösségről, hogy van valami,
amit lsten nem szánt nekik, hanem másoknak. Mivel Isten akara
tán mindenben meg fognak nyugodni, azt fogják ebből következ
tetni, hogy olyasmiről van szó, amire ők saját hibájukon kívül
nem hivatottak. 'I'ehát ebben az esetben scm fognak szomorkodni,
mint ahogy nem szomorkodik a derék munkás, hogy nem ő a mi
nisztortanács elnöke, vagy a józan pali, hogy nem ő a római
pápa, de még csak nem is püspök. -

A mondottakból tehát nyilvánvaló, hogya gyermeket sem
tisztán lelki fájdalom, sem pedig rajtu kívül álló októl származó
gyötrelem nem sujtja. Ezt a tanítást ma már nyugodtan mond
hatjuk bizonyosnak. Ezért ha a kereszteletlen gyermekek örök Bor
bát is kárhozatosnak mondjuk, ebben az esetben nem ugyanaz
az értelme ennek a szónak, mint amikor II felnőttek esetében hasz
náljuk,

.Még mindig marad a kérdés: hol tartózkodnak majd ezek 11

g-yermekek és mi lven lesz ez a gyötrelem és szomorúság nélküli
sorsuk'

Mivel II keresztség nélkül elhunyt gyermekek lelke és a flll
támadás után testük sem lehet együtt a szó teljes értelmében el
kárhozottakkal, magától értetődik az Egyháznak az a hivatalos
éb ünnepélyes tanítása, hogy nemcsak a sorsuk lesz más, hanem
tartózkodásuk helye is. A teológusok csak ezt. II tanítást fejtik ki
bővebben, amikor a keresztség nélkül elhunyt gyermekek állapo
tát és helyét a limbus parvulorum névvel nevezik. ]~z is alvilági
hely a mennyországgal összehasonl ítva, Az alvilág azonban nem
csak a tulajdonképeni poklot jelenti, hanem a tlsztítóhelyen kí
vül a limbus Patrum és a limbus puerOl'um elnevezésű helyeke!
is. A limbus Patrum a magyar nyelvben a pokol tornáca névell
vált ismeretessé. Ennek mintájára helyesebb II limbus -parvulo
"um nevet magyarra kisdedek tornúcának fordítanunk. Limbuli
ugyanis valaminek II szélét, kifelé eső részé] jelenti, mint az épü
letnél II tornác.

Ezt II limbus! nem lehet azonosítani, még II feltámadás után
sem a földi paradir-sonnual, amelyben ősszüleink laktak, mivel
egyrészt semmi bizonyítékunk sincs arra, hogy lsten a földi pa
radicsomot vissza fogja áll ítan i, másrészt pedig azért sem, mert
ÖSszüleiuk II paradicsomban természetfeletti javakban is részesül
tek, míg semmi okunk sincs ezt a gyermekekről áll ítani.

Ha végül a gyermekek ottani állapotáról szólunk, a kövétke
~(íket mondhatjuk: mivel az áteredő bűn nem vette el az ember
tennészetes képességeit, azok hiánytalanul megilletik a gyerme
ket is, sőt nemcsak maguk II képességek, hanern azoknak a hasz
nálata is. Az embernek őt igazán emberré tevő képességei : ér
telme és szabad akarata, amelyek révén képes az igazat megis
merni és a jót szeretní, S így képes Istent is megismerni és Bze
retni. l\ gyermekeket, mivel igazi emberek, megilleti tehát TH-
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tennek az ember számáru természetes ismerete és szeretete. A teol'
gus számára maga a tény biztosan következik abból, hogy Isten,
mint minden természetnek, úgy nekik is megadja, ami őket meg
illeti. Isten ismeretéből aztán magától értetődőleg fakad Isten
nek a természetes szeretete, Mivel semmi istenellenes hatásnak
sem lesznek kitéve és mivel amúgy sem lesz meg számukra az
lsten ellen való döntésnek II lehetősége, sohasern fognak vét
kezni, hanem mindig teljes engedelmességben és ragaszkodásban
lesznek Isten akaratához. A feltámadás, mivel a kinyilatkoztatás
félreérthetetlenül tanítja mindou testnek (embernek) a feltámadá
sát, őreájuk is ki fog terjedni. Feltámadnak majd, persze nem
megdicsőült testtel, tuivel ez a választottak kiváltsága és tulaj
donképen nem más, mint a lélek tökéletességének és boldogsá
gának a testre való kiáradása, a testnek a lélekkel, való sorskö
zől;sége; természetcseri nem is olyan testtel, mint a kárhozottak,
akik testükej, személyes bűnnel is beszennyezték. Testük olyaa
lesz, amilyen majd megfelel arra, hogy lelki képességeik zavar
talanul működhessenek.

A teológusok fel szekták vetni II kérdést, hogy lehet-e majd
ez.t az állapotukat a természetes boldogság állapotának neve-zniT

A teológusok általában úgy fejezik ki rpagukat, hogy örö
meik lényegükben azok lesznek, amelyek a tisztán természetee
állapotban is meglennének és amelyek a tisztán természetes ál
lapotban az ember boldogságát adnák: tudniillik Isten ismerete
('8 szeretdte. Persze ez nem a szó teljes értelmében vett boldogság,
.\ boldogság ugyanis az összes javak teljességében tökéletes ál
lapot. A Gondviselés jelen rendjében az ember legfőbb javai fl

természetfeletti javak, Isten boldog birása a mennyországban, ök
pedig- ebből kizárva ll. teremtett világhoz tartoznak; Istent szol
gálják, de nem tartoznak Isten házanépéhez, Krisztusban new
váltak csodűlatosabbúj teremtménnyé, akiknek az Istenszolgűlata

annyi, mint Krisztussal együtt királyként uralkodni mindenek
fölött mindörökre.

Ezért parancsolja az :m/.,ryház, hogy a keresztséget minden le
hetr;égeA módon ki kell szolgáltatn i.
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8.ent Bernát

A .NÉGY ERÉNY
(SZENTBESZÉD GYOMöLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ONNEPÉ[~E)

Lakozzék a földön a dicsöség, melyben találkozik (j.'
irgalom és igazság.. ölelkezik az iflrtzságos~ág él bék« ,
(Zs. LX XXiV. 1.0. n.:

...1.2 embe,' a teremtés után négy erényt kopott Istentöl: az iuu,
,ág, irgalom, igazságosság és béke erényét.

Látjátok, kedves testvéreim, ez a négy erény disaitette az el
ső embert a teremtés után és öltöztette az üdvösség köntösébe. Eb
ben a négv erényben, ha együtt járnak, megvan al. üdvösség egpl-<"
teljessége, de külön-kűlön megszűunek erények lenni.

Újszülött gyermekei számára elsősorban dajkáról goudoskü
dott az Atya. Apolója, testőre, szolgá.ia az Irgalom, hűségesen kö
veti, gondozza és védelmezi élete utain.

De tanítóra is szüksége volt az eszes, ifjú lénynek. Vezetőre.

aki nem hagyja az állatok tudatlanságában, hanem felemeli é~

megismerteti a Lel,('főhh igazsággal. ~Jobb mcsterc nem lehetet (
volna az Igazságnál.

Nehogy azonban úgy járjon, mint sokan mások, akik ismer
vén a jót, nem cselekszik, vezetőül mellé.ie rendelte az Úr az Igaz
ságosságot.

A 'I'eremtő nagylelkűsége megajándékozta a Békével is, arnelv
táplálja és gyönyörűséggel tölti el lelkét. Kettős békét élvez: IH'
Iülről nem szerongutja lelki harc, kivülről nem gyötri félelem.
A test nem lázad fel a I lélek uralma ellen, s más toremtménnyel
nem áll szemben allenségesen. .

Mi hiányzott az embernek, akit az Irgalom védelmezett, az
!g-azság oktatott, az Igazságosság vezetett és a Béke táplálU A
ssereucsétlen mégis hátatfordított Jeruzsálem hajlékainak, s Je
rikó felé haladt, dc vesztére! mert az úton rablók kezébe eAch,
akik mindenéből kifosztották ...

Az ember elvesztette a négy erényt, lsten ajándékát.
Az Igazságosság elhagyta az embert, amikor f~\Ta inkábL

hallgatott a kígyó szavára, Adám pedig az asszonyra, mint az nr
szavára ...

Az Irgalmat megtagadták, amikor Éva féktelen mohóságában
Hem kímélte sem magát, sem férjét, még születcndő gyermekeit
sem, valamennyiük fejére zúdítván a borzalmas átkot, El II kér
lelhetetlen halált ...

Az Igazságot két ízben is elhagyta az asszonv. }i]!őször, ami
kor elferdítette az nr szavait: "halálnak halálával haJtok meg"
-- "nehogy meg találjunk halni" - igékké, Másodszor pedig, mi
vel hitt a kígyónak, aki. meghazudtolván az nr szavait, biztosí
totta őket, hogy semmiképen nem fognak' meghalni.

Mindezekkel már elvesztették a Békét is, mert II Béke nem
adatik meg a bűnösöknek - mondta a mi Urunk.

Ezután nem békecsókok és ölelés közben találkozott a ner/.{,'
erény, mint a próféták írják, hanem heves viszály támadt köztnk.
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Az Irgalom l~8 Béke védelmére kelt az elbukott embernek, az Igaz
ság és Igazságosság azonhan ellene fordulva halálát kívánta. E
két erény vádlója és üldőző]o lett az embereknek, míg két testvérük
szüntelenül ostromolja az Atya szivét Irgalomért. Rajtuk kívül
nincs senki a teremtéahen, aki keserűség nélkül tudna az ember
re gondolni, hiszen vétke bajt, bánatot és szerencsétlenséget hozot!
mindenkire. De ez a két kedves erény nem táplál ellene haragot,
a Béke nem szűnik meg könyörülni, az Irgalom nem fárad Imi~ '/lZ

esdeklésbe, míg csak az Atya szive meg iwrn indul.
"Oh, Urunk. hát csakugyan örökre el akarod taszítani Ma

goadtól a szeroncsétlen ernbert] Nem adsz neki alkalmat a bűn

bánatra és megtérésre'l Elfelejtettél már megbocsátani T El kell,
hogy némuljon a 're irgalmad1" - így esedeznek könnyek között.

Az Irgalom Atyja nem szólal meg. Azt hihetnek, hogy nem
is hallja meg a könyörgést. Do hiábavaló esdeklés n ines az. Úrnál.
Meghallgatja minden teremtménye kérését, de az időt és módot
O határozza meg. Most pedig, ha ezek akarata szer-int cseleked
nék, megtagadná az Igazságot és Igaz!-iágossitgot. Igy szólt tehát:

"Hagyjátok abba a könyörgést l Nem látjátok bosszútól ógő

nővéreiteket. Igazságot és Igazságosságot, akik szintén az ember
sorsát kívánják eldönteni és az ő kívánságuk is méltányos &ll.
igazsázos! Hallgassuk meg őket is, és majd azután mondom
ki az itéletet," ._- r~H azonnal szárnyra keltek ali égi követek. ,,1
hívni az Igazságot és Igazságosságot.

S már ott is volt az Igazság, a felhőkön lépdelt, komor ar«
cal, a sértett büszkeség sötét köntösbe burkolózva. Ezt láthatta a
próféta, amikor így írt: "Uram, a 'I'e Irgalmad az égben van,
fgazságod pedig a felhők között.'

A mindenség Ura pedig a haragosok közőtt trónolt ét; hall
gatta, mily hevesen védi mindenik a maga igazát. Bárcsak el
jönne valaki az ég lakói k őzül, hogy elmondja nekünk, milvon
igéket hallott ezen a találkozáson! Bár megtalálnánk a legkisebb
angyalt, hogyelmesélje, mit látott azon a napon az Úr lábainál!
De erre, sajnos, testvérek, hiába várunk. Megpróbálom hát én
elmondani nektek, hogyan ült törvényt sorsunk felett az Ig8.7~ág.
Igazságosság, Irgalom és Béke és Bíránk, az Úristen!

Az Irgalom szavát hallom:
"Könyörülj, Uram, gyermekeiden, mert gyarlók és eaendők

lettek! Bűntető kezed aúlyát már érezték. most mutasd meg ne
kik irgalmadat!"

De az Igazság közbevág ~ szól:
"Megszegheti-e szavát az igazságos IstenlÁdám maga {JC

csételte meg- halálos ítéletét, amikor evett a gyümölcsből, arnelv
től az Úr így tiltotta: "Ha eszel a tiltott gyümölcsböl, halálnak
halálával halsz!"

Az Irgalom könnybeborultan veti magát az Ül' lábai elé: ..Hát
engem is halálra ítéltél, Istenem' Azért születfem, hogy ilyen ko.;.
rai végem legyen l Nővérem, az Igazság is jól tudja, hogy 1\ T€'
Irgalmadnak vége, ha Te hajthatatlan maradss!"

Amaz rögtön mondja: "Ha az ember elkerüli a halált, akkor
az I~zság hal meg, pedig irva van, hogy az Úr Igazsága örök~
kévalól"

Oly elkeseredett lett a vita, kedves 'I'estvéreim, hog-y ll~m ill
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tudtam tovább hallgatni, és én is úgy sóhajtottam fel, mint ~
vltatkozók ott fenn: Miért is jött az ember erre a világra, mind
a,yájunk szomorúságára~"

Igy volt ez, Testvérek, nem akadt senki, aki meg tudta volna
menteni az Igazságot is és az Irgalmat is a haláltól. Az Igazság
liedig magát az isteni tekintélyt állította a maga oldalára, mond
ván, hogyha az élő és erős Isten parancsát büntetlenül áthágják,
akkor a bűn az Atyára hull vissza.

Végül a Békének kellett kézbelépni. Szegény kétségbeeave
kérlelte társait: ,,'l'estvéreim, az ég szerelmére, ne beszéljetek így!
Ilyen durva, szeretetlen szavakat kell hallanom az erényektől isT"

Ekkor a Bíró, aki mindezt szótlanul végighallgatta, lehajolt
ée ujjával a földre írta az itéletet. Béke, aki mellette állt, olvasta
fel mindnyájunknak:

"Az Igazság azt mondja: Végem van, ha Adám nem hal meg.
Trgalom pedig: Végem van, ha nem nyer irgalmat. - Adjunk
neki jó halált és így mindkettő.iük kívánsága teljesül."

Valamennyien csodálattal hallgatták ezeket a bölcs szavakat,
amelyekből igazság és irgalom egyaránt szólt. A veszekedés oka
megszünt, s mindenki elnémulva gondolkozott azon, miképen le
hetséges ez. Hogyan lehet "jó" a halál, amely keserves és ke
gyetIen természeténél fogva, és puszta említése is megfagyasztja
11 vért ereinkbenY

Az úr pedig mondta nekik: "Igaz, a bűnösök halála félelme
les, de a szentek halála édes lehet. Miért ne lenne édes, hiszen az
élet éR dicsőség kapuja]"

,.Ez így van - moudták azok, -- de hogyan Iesz a halál az
élet és dicsőség kapuiaf"

"Azzá lesz, ha akad valaki, aki nincs a halálnak alávetve,
mégis meghal szeretetből."

Nagyon tetszett ez a beszéd mindenkinek, mert látták, hogy
igazságos és irgalmas. De hol találnak ilyen ártatlan tisztaságot'
Ki az, aki önként vállalná a halált, s elhagyná az életet ezeretet
böIT Az Igazság bejárta az egész földet, de senkit sem talált bún
nélkül, és az Irgalom felkutatta az egész mindenséget, de senkiben
sem talált ekkora szeretetet. Mert senkinek nincs nagyobb sze
retete annál, aki életét adja inéltatlan és bűnös azoigáiért ••. De
hogyan merhetnénk ezt kívánni valakitöl1

A kitűzött napon megjelent az Irgalom és Igazság. Csügged
ten, lehajtott fejjel, mert hiába járták végig a világot, nem ta
lálták meg, amit kerestek.

A Béke hozzájuk lépett és így vigasztalta őket: "A mi Urunk
végtelenül bölcs, ahol mi nem találunk megoldást, Ö már tudja
a helyes utat. E!!yedül Ö mindenható, mi tehetetlenek vagyunk,
de O meg is tudja valósítani, amit tanácsolt."

Meghallotta a Király, hogy mij beszélnek és í~ szólt: "Meg
bántam, hogy embert teremtettem. Ez pedig annyi, mintha azt
mondanám: Én követtem el hibát. Nekem kell HZ engesztelés mőd
ját kitalálnom, a vezeklést magamra vállalom az ember helyett,
akit teremtettem. Ime, itt vagyok. Mert ez a pohár nem múlik el
.~ viláf.!"Íól, hacsak én ki nem ürítem.'

Előhívta az Úr Gábriel arkangyalt és mondta neki: ..Meni éIiI
mondd meg a síoní szűznek, hogy királYa jön hozzá.CI Gábriel el-
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llietett és mondta a szűznek: "Sion, díszítsd fel házadat, és ké
Rzülj a király fogadására."

Ekkor ujra megölelték egymást a régi haragosok. az Igazság
és Béke. Eddig pedig azért nem nyerhette el sem Abrahám, sem
Mózes, sem a többi igaz ember a boldogságot, mert akkor még
nem egyesült ölelésben az Igazság és Béke. Ekkor azonban barát
ságot kötöttek és nem váltak el többé. Azért kell nekünk is, drága
testvéreim, az Igazságot keresnünk, mert a Béke is aztvére öleli
mindazokat, akiknek lelkében az Igazság lakik.

NYÁRI ZIVATAR

Rángatóznak a zivatm' nagy
hálójában a tömzsi fák;
vad üvöltéssel [iilu.qornak,
kikbe a víllám beleoáq,
áoúlá karjaik recsegve
törnek a füstből még elő,

majd kegyetlenül, volt /telJ/ükből

ldfordítja a nyers erő.

Körül a szomszéd zsuptetőkön

- gépfegY7Jer lövedékei 
csapódó füstben elpereonek
cseppfolyósított kövei
az első zápor-zuhutaimuk,
s akiket törvény, gyökerek
selunia nem köt, menekűlnek

az állatok, az emberek.

Én ablakon át nézem őket

s azt, hogy az eső mint szakad,
mely lemásolja az üvegnek
nekiszoritott arcomat -
míg elmosódott rajza közt még
egy fáradt uák remegve mászkál
s két csetn: legördül, oly erőtlen,

mint az el/ojtott zokooásnál.

Kalász Mádon



Saabó Fl6rián

ELEVEN FESTÉKKEL KIÁBRÁZOLT
JÉZUS ÉLETE
VAJDA SÁMUEL TIHANYI APÁT

1772-ben, Pozsonyban, Landerer Mihály betűivel érdekes köny",
látott napvilágot. A mi Urunk Jézus Krisetusnak élete; "meh~et
a négy evangéliumból egyet csinálván rendbeszedett és sok üd
vösséges tanúságokkal megbővített a Szent Benedek szerzetén levő

tihanyi kalastromuak apáturu", Vajda Sámuel. Az első kötetet
követte egy év múlva a második, majd 1774-ben a harmadik "kö
tés". Ismeretes, hogy Mikes is próbálkozott már Jézus életének
históriájával (1748) Le Tourneux nyomán. Vajda, Mikes művé,

ről nem tudva, úttörőnek érzi és nevezi magát a könyve elé bo
csátott Tudósításban "e könyvnek mivoltáról":

"Tudomásomra. a mi magyar nyelvünkön e dologhoz meg senki se fogott;
gondolván az okáért, hogy az igazhitii magyar keresztényeknek nem kevés lelki vi
gasztalásukra szolgalua, ha Üdvözitönknck minden cselekedetét, beszúdét, csoda
tételét, járását és kelését egy könyvben összeszedve folyvást olvoshatnák, ilyen
Harmoniát, és a négy cvangúllumböl összeszött históriát hazabéli IllyeIven ir.tam
éli ill."

Es mivel Mikes munkája csak kéziratban maradt, az első
magvarnyelvü Jézus élete meg.iolcntetésének dicsősége meg is
illeti a tudós apáturat.

Vajda Sámuel 1718 február 28-án született Jánosházán, Vas
megyében. Tanulmányainak elvégzése után a bencés rendbe lé
pett, tizenkilenc éves korában tette le a fogadalmat. A teológiát
Nagyszombatban végezte, ahol pappászentelése előtt, 1742 júliusá
ban doktorrá avatták. Hendi működését Pannonhalmán kezdte,
hol először bölcseletet tanított, majd rövidesen a dogmatika ta
nára lett. Megnyerte tanítványainak és rendtársainak szeretetét,
és egyúttal mint hitszónok, a környékbeli hívek tiszteletét. 1760
ban emelte Saizhó főapát a tihanyi apáti székbe. Tihanyi mazá
nyát irodalmi munkásságúval édcsitsrette. A Jézus élete után ]782
ben kiadta a Margit-legendát, 1i84-ben pedig magyarra fordí
totta VI. Pius pápa imádságos könvvét, Nyomtatásban is megje
lent egy szen tbeszéde Loyolai Szent Ignác dícséretéről. Hattyú
dalát A megd'icsőillt szenteknek, [elesiil pedig a boldoq 8zíi.z Má
riának tiszteletéről írta. Életének főművéhen, a Jézus életében
négy forrást egyesít egy patakká: a négy evangúl iumot a mí
Urunk életévé. Megnevezi lezközclcbbi mintá.iát is: ..Minta gya
nánt választottam Lami nevű francia papnak Harmoniá.iát." Az
oratóriánus Berriandin Lamy 1689-hen adta ki kiressé vált munká
ját: Hormonui seu concordia quut.tuor EIJangel'istarum. Descartes
eszméinek volt híve és rnegIehetősen egyéni felfogással harmoni,
zálta a Bibliát. Vajda egy-egy rövid szakaszt közöl a harmoni
zált bibliaszövegből s ezekhez hosszú magyarázatokat csatol, ft
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Tanúságokat. A szövegbe iktatott fametszetű képek müélvesetet
ugyan keveset nyujthatnak, de azért tulajdonképeni céljuknak
megfelelnek.

Ami a Tanúságokát illeti, ezekben teljesen szakít Lamy tu
dományos kommentárjaival. Nem hiába szorgalmas olvasója a
szentatyáknak, külőnösen Nagy Szent Gergelvnek, Szent Ágos
tonnak és Bernátnak: teljesen az ő allegórizáló írásmagyaráza
tukat követi, mondván Nagy Szent Gergellyel, hogy Üdvözítőnk
nemcsak szóval tanította jóra az embereket, hanem életének min
den egyes mozzanata, még a legjelen téktelenebb is. mély igazsá
gokat rejt és tanulságul szelgálhat. Ezektől a lelki értelemmel
dolgozó, aJlegórizáló magyarázatoktól nyerik a Tanúságok külö
nös zamatjukat. és így lesz a Jézus élete üdvös elmélkedő könn
mindazoknak, .,akiknek szájuk ízét a hiúságos könyvek forgatása
teljességgel meg nem vesztegette".

"Urunknak a templomban való bemutatásában - írja például r három BZlI

mélyek voltak jelen: ugyanitt Szent József, Boldog Asszony és a kis Jézus. llY&ll
három dologgal járuljunk mi is az Isten elébe, hogy kellemetes legyen áldozatunk
() szerit Felségének szine előtt, Elsőben: vigyünk magunkkal egy erős férfiúi állha
tat osságot a jó szándékokhan, melyet p(,ldázott Szent József. Másodszor: egy 8Z&

mérmetes tisztaságot minden magunk viselésében, melyet jelentett a BoldogságOl
"zíiz. Harmadszor: egy gyermeki cgyűgyűséget és alázatosságot a mi lelkiisme
relünkben, minden embert megheesülvén és magunkat míndeneknét alábbvalóknak
ítélvén; melyet jegyzett a Gyermek Jézus,"

Valószfnű, hogy az ilyen lelki értelemre "csigázó" írásmagva
rázatra nemcsak a Szentatvák példája vonzotta, hanem korának
nagy vonzalma is az allegóriák iránt.

Vajda nem nyit k iilőn lelkiismereti iskolát. Az erényes élet
célja nála is az Istenszeretet, az "Istennel való szép egyesülés",
és ehhez a legblztosabh út a mindenre kész akarat: ez "legéd~
sebb lakodalma a .Túzus Sz ivénok." Magáról az egész három kö
tetben nem beszél, láthatatlanul visszavonulva szövögeti a Tanú
ságok hálóját. Felesleges is magát külön bemutatnia: minden Bora
a "belső imádságban és lelki elmélkedésekben igen gyakorlott és
próbált ember" benyomását kelti. Kínjai: az isteni szeigálatban
gyak ran magát avató mclankó lia, az unalom ördöge, a lelkiisme
ret savanyú or-cázúsni , a gonosz kívánságok bokrosan fattyazó
vesszei. Gyönyörűséaei: fl lelkes imádság, fl szíves áhítatosság,
a lelkiismeretnek csendes nyugodalma, a szívnek az Istenre füg
zesztott szerelmetos felemelkedése, az isteni szeretet gyulladásai,
és nem utolsó sorhan a sanyarú penitenciák bőséges édessége.
Mert a Vajda Sámuel Szent l'~mbere r isror ista.: gyönyörűséget ta
lál fl szekatlan és fölötte sanyarú penitenciákban. A világ meg
útálásának egyenes útján tör fl paradicsomba és akar magának
boldog napokat szerezni.

"Akármcly fell' Iorditod szemedet _.- írja - míndenütt elég okokat találs7, a
~írásra. Ha feltckintosz az éghe, látod azt a gyönyörűséges hazádat, amelyböl llzám
kivettettú]. Ha a.l:ifiig-g-<,s"t<'d :;Y,,'lJl(,dPl a fiildrc? látod koporsódat és a port, mel,..
Im. ismét Vi'6zn.tl,rsr. holtod ut án, Ha [obbru vagy balra. fordulsz? mindenfelől T&

'zroelmf'kN Iáthatsv. Ha II jiivrndtkriíl gondolkodol? előtted a halál "ffl Í\.Z 'itó'-
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let. H& az elmultakról? Inadban vannak a sok rOH5z csclckedebekhől Bzárma7;ott.
&"onosz ezokások. OlI, 11,) Miképen a folyóvizek a kescríi tengerbe, úgy az élő

emberek azüntelen aláfolynak és sietnek a halál torkába; eszcsség-c pedig slppal,
dobbal menni a halálra'? hol láttad, hogy a hóhér kezéhe adatott ember táncolva
lllont volna az. akasztófához'? és te mégis táncolva akarsz közeliteni a halálhoz? A
tehonek ugyan akkor szöknek, rugnak legtöbbet, mikor közelebb vonattatnak 'I

méazárszekhez ; de azok barmok (li> nincs eszük; tc ~)cdig tudván, hogy mindas
léJlésscl la temetőhöz közelgctsz, vihogva és mint n. szeles tinó, ugrálva mégy tá
sírba, és az lsten szörnyüsóges ítólctérc? Nem azért engedtetett nekünk ez 610f.,
hogy azt Iakodalmakban, fincározásokban és a hegedű pöngése mellett kedvünkre
mulassuk, hanem hogy peuitenciatartással és üdvüssegos sírásokkal szorezzünk ma
guiiknak boldog napokat a másik, halhatatlan éli igaz életheu.

Mindezt a tánc kárhoztatására Irja, A korabeli irodalom ked,
vencel sem találnak nála jobb fogadtatásra: "Inkább a Krisz
tus életében gyönyörködjenek az olvasók, mint az Argenis Tele
mákus vagy Trója veszedelme rneséiben, amik csuk elmésen gon
dolt regék és álomban látott vitéz cselekedetek",

Vajda nem tudna vidáman pergő verseket írni II vigasztaló
pipafüstöcskéről, a borokról. az erdőben-járás királyi mulatságá
ról. mint kortársa, Faludi. Ö, mint hitelesen írják róla. negyven
esztendeig húst nem evett és bort nem ivott. 'réved azonban Zol
nai Héla, aki ebből azt következtcti, hogy Vajda janzenista volt.
Világkerülés, r-igor-izmus, évszázados problémák, egyidősek a ke
reszténységgel. A franeia vallásos irodalom szakértője, Henri
Bremond a XVII-XVIII. század lelkiéleti irodalmáról beszélve.
megállapítja, hogy egy teljesen orthodox, katolikus lelkiéleti is
kola, (régebbi is, mint a janzenizmus) az úgynevezett école [ran:
c:aise: Berulle, Condren, Olier ugyanazt 11 "rigueur"-t, ugyanazt a
szigort képviseli. lb-en szempontból a janzenizmus semmi újat
nem hozott. Ami benne érték, az mind katolikus érték. Egyéb
ként ezzel a mai ember szemében talán kissé szigorú életfelfo
gással Vajda nem áll egyedül nálunk scm: a világi úr Koháry
István hatalma és- gazdagsága teljében sz intón ilyen "komor" éle
tet élt: kemény ágyban hált. a bortól tartózkodott, m indenkivel
szemben alázatos volt.

Vajda korában a hitvitázás már csaknem két évszázados mult
ra tekint vissza. Ö sem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy
egy-egy "hitbéli ütközetet" ne rögtönözzön. Hosszú vitákba azon
ban már nem bocsátkozik, nem bizonyítgat. Megelégszik egy-két
találó mondattal, csattanós szólással, csúfolódó, képekkel, iróni
kus felkiáltásokkal. A "hittől szakadt" eretnekekkel mindig rö
viden végez. Annál több időt sumtel az újabb ellenfélnek. a ter
jedő egyházellenes felvilágosodásnak, melynek eszméi és sa itóter
mékei a század közepe óta egyre sűrűbben kopogtatnak az ország
ban. Haller László 1755-ben Feneion Telernaque-jának lefordítá..
sával megindítja a francia fordítások sorozatát. A "félig francia,
félig török" Fekete János 176i-től kezdve versekkel, levelekkel és
levelenként száz üveg tokajival ostromolja Voltaire-t. Teleki J ó
zsef már előzőleg könyvet ír Voltaire és a deisták ollen (Essa;
sur la Foiblesse des Esprits forte, Amsterdam. 1762), ő Rousseau
val tart barátságot. Csáky Istvánnak 5000 francia kötete van. li
Héderváry-könyvtár 15.000 kötetéből 6000 li francia felvilágosodás
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terméke. Gvadányiazon panaszkodik. hogy a főurak azelőtt val
lásos traktátusokat forditgattak, most pedig papokat gyalázó;
paszkvillusokat. "A régi jó avas szokásokban" megöregedett Vajda
Sámuel is azon panaszkodik, hogy a loppal behozatott pestises
könyvekér t vr 'szeles ifjak több pénzt adnak. mint a Kempis Ta
másért. Pcdig ezek semmi újat nem hoznak fel az evangélium
ellen, csak "a válozatott szép francia szóknak virágival bokrétá
zotj új mundérba ültöztetik a régi pogány káromlásokat". Az
erőslelkű (tes esprita forts) és gond nélkül élő filozófusok (phi
losophes sans souei), a macehiavellista vagy deista nyalkák és a
kevély naturnf isták -...: mind megkeresztelt új pogányok, és az a
esúf'olódás, ahogyan kifigurázza őket, színU'n még a hitvitázók
fegyvertárából való. Erős lelkeknek mondják magukat, pedig
gyenge legények, mert

,.igenis f{jJnok az Isten itéletétöl, ugat bennük 00 szüntelen furdalja öket a lelki
if;meret, .melynek eaaholását nem türhetvén, törik az elméjöket, hegyezik penná
jukat és mlndcn okokat kigondolnak, melyckkel bátorithatnák svivükrt, ~HJgy fé
lelem nélkül vótkozhessenek. Majd olyan formán, mint aki egyedül jár a kietlen
puszta erdőben; dalol, Iütyül magának, hogy búját Ielcjtse és enyhít.se fél'·!m{·t.
Azonban mindenfelé neszez, ver a sxive é.s ha egy s,záraz falevél megzördül ura
n, azt gondolja, hogy vad rác van az inábam.,. Mindeu hánykolódásuk- nem 11."

erös léleknek, hanern csak az eRztelen felfuvalkodásnak jolell1iég-e: és valamint
amely katona igen pöki a markát a békesség idején, mindon okos ember általlátja,
bogy a Ilzájában hordozza a sxivét, nem a melléhen. Akképen ezek az új fllozóíusok
is, csuda nagy bátorságot tudnak mondani az il szivüknek erejéről, mikor szájjal
vagy tomal kell ellenkcdni az Isten ítéletével; de mik or próbára kél a dolog, míkor
halni kell és eljö az ideje az utolsó víadalnak, akkor egynéhányan közülünk már
megmutatták, hogy igenis Iéltek ll. szémadástól". (Il, 74-75,) .

Nemcsak ezeket a "kevély lelkecskéket" hagyja helyben, korá
nak egész társadalmáról lerántja a leplet. 'I'ársadalombirálata
éles, szókimondó. II. .Iózsef előtt nem igen volt írónk, aki így
mevnyomta volna a tollat. Nincs egyetlenegy osztálya a barokk
világnak, amelynek alá ne öntené a forró t különös, állandó gú
uyoros feszültségben hömpölygő, dinamikus stílusában. Kezdi a
fejedelmek udvarainál, ahol nem divat az igazmondás. Akik a fe
jedelmek mellett ülnek, nem épen oltárravalók. rendszerint ők

az okai többek közt az igazságtalan adófizetésnek is: a fejedel-·
rnet haszontalan költségekre dobálják. a szegénységnek pedig fö
lötte nagy terhére esik az adó a törvénytelen Ielosztás és bAI'Ze
dés miatt. .Sorrakerülnek a rossz főpásztorok: minden gondjuk
oda céloz, hogy macukat hízlalják, nem adják vérüket juhaikért,
inkább nyírják azokat. A bíróságoknál a nagy urak tekintetéért
feloldatik a törvény kötelének a csomúja. A pókháló is csak az
apró szúnyogot kapja el, a darazsak széjjeltépik. Ezek is csak a
szegényt áristálják meg. A bírák az igazság mérőserpenyőjét ar
rafelé hajtják, amely felől jobban nehezít az aranyos diszkréció.
A törvényszéket olyan mezőnek tartják, amelyben sok pénzt le
het aratni, és olyan kalmárboltnak, melyben egy arasznyi 'papi
rost kiadván, tömött erszényt lehet rajta cserélni. A prókátorok II
szegényember pörét egyre több hinárba keverik. A mesteremberek
az ő heti bérüket egy vasárnap gégéjükön által kergetik. A rossz
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papok sem maradhatnak ki, akik csak annyit értenek a lelkiek
hez, mint a törzsökböl faragott dajka a gyermekszoptatáshoz; úgJ
valók a lelki dolgokra, mint a cséphadaró az írásra és mint az
irópenna a cséplésre. Egy varga nagyobb figyelmetes8éggel egyen
geti az ö munkáiát a kaptafához, mintsem amint ezek teszik-ve
szik az )sten Fiának testét. Oly szaporán aprítják a miseimádsá,
gokat, mintha haramiák volnának inukban és mezítelen karddal'
üznék öket a nyulászó misemondásban, Régebben aranypapok mi
séztek fakehelyből, most fapapokaranykehelyből.M~ a vásott
falusi gyerekekről sem feledkezik meg, akik rögtön megszállják
a sövényeket, mihelyt valami látnivaló akad.

Külön szárnyakat kap a tolla, valahányszor korának pom
páért rajongó, keresztény mértékletességet lábbal taposó hivalko
dását ostorozza. Tűrhető volna, ha csak a királyi udvarokban vi
selnének az emberek lágy és selyem ruhákat. De mikor a kapta
bűzű házakból is selyem fardagályban lépnek -ki és lefolyó at
lasszal seprik az utca porát, jele, hogy akkor igen megvesztege
tődött a keresztény mértékletesség. A mostani világban - pa
naszkodik tovább - a kalmárlegények is versenyt cif'rálkodnak ft
fejedelmekkel, és nem egyszer látjuk, hogy pipesebb a vargáné,
mintsem a vice-Ispánné, Akisasszonyoknak Alsó-Németországból
való vékony csipkékből mindennap egy kis hegyes babilóniai tor
nyot rakatnak a fejük tetejére. SOK helyen í'ejedelmi konyhákon
tanult szakácsmestereket, válogatott cukorsütőket tartanak és ter
hel hordatják a jerj,sálemi zöld piacról a konyhára valókat. Haj
naltól fogva éjfélig szüntelen füstölög a konyha kürte és az
ételben s italban való tobzódásnak se rendje nincsen, se mértéke.
A táncot olyan buzgósággal kezdik az ifjú cselédek, hogy mindad
dig belé nem únnak, míg a csípejüknek forgócsontja ki nem me
nyül és minden bokájuk helyéből ki nem iszarnodik. A vadászás
kedvéért sok haszontalan kopót, lovat és vadaskerteket tartanak.
Fizetéssel is megszerzik a bonf'ordikat, akik megnevettessék őket.
Tizenkét köntös is készen áll, haszontalan öltözetekkel teleazgat
ják a fogast és a szolgákat, mikor a Krisztus szegényei csaknem
mez ítelen járnak és majd megfagynak a hidegtől. Új-új mestersé
~es találmányokat gondolnak ki a nagy, roppant házaknak épí
tésében. ahol még a lovak vályúját is simított márván.vból ra
katják. Drága edényeket veretnek, szekrényeket csináltatnak, me
Ivéken a munkának szépsége becsesebb az arany és eziist mivol-
fánál. -

Mindez bizony nagy esztelenség, de még ez is eltörpül a mel
lett az óriási vétek mellett, hogya nemest, hatalmast Becsülik az
emberek, a szegényt -pedig és a nemtelent, ámbár különös jó er
kölcsökkel tündököljék is, semmire se tartják.

"Senkisem akarja hallani, hogy paraszt házból, szegény sxülöktől és nemtelen
vérből vette légyen ereJetét; noha a legvirágzólJH úri ágak is, ha az Ö nemzeö
ségük fájának gyökeret kercsík, hamar belé ütköznek ilyen ti;nsökiikhe; és ha. a·"I.
Ö őseik között találnak is némelyeket, akik királyi páleát vagy táBori sereghajtó
buzogányt vagy ékesen író pennat hordoztuk kozükben: okvetlen akadnak olya
nokra is, akik cséppel, kapával é>s gallléjhányó vollával szolgáltak egyebeknek. Nem
eszes tehát, aki a·"I. Ö vp-rf>.nflk n(me~:,p~('Jhi\l :l,br OIUlI venni a kf'rk(I(l{·.'re." (I. 7.}
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Amint ebből a társadalombírálatból is kitűnik, Vajda észre
veszi azt az igazságot, hogy a legnehezebb fej a szegényember
feje. "Caecorum baculus, esurianlium cibus, spes miserorum, so
tamen lugentium fuit": a vakoknak botja, az éhezők élete, II baj
bajutottak reménysége, a sírók vigasza volt - ennél szebben
Szent Jeromos sem önthétte formába a jó pap dicséretét, és Hol
lósi Egyed, Vajda rendtársa is alighanem ezeket a mesteri sza
vakat kölcsönözte ahhoz a köszöntő versezethez. amellyel Vajdát
aranymiséje napján ünnepelte: "Lába a sántának, szeme volt
a vaknak, gondviselő édes atyja nyomorultnak." 'Hogy mennvire
igaz ez a dícséret, nemcsak az apátsági számadáskönyvek igazol
ják, hanem bizonyítja a Jézus életének minden egyes sora is.

A gazdagok "sok szegényeknek verítékét hatalmasan kíprése
Uk, martiromozzák a jobbágyokat, kiknek húzási és törvénytelen
hajtogatási nélkül a nagy épületek el nem készülnének" ---, írja,
és minden kertelés nélkül, nyiltan kimondja, hogy a kiváltságo
sok könnyű, dologtalan élete nemcsak esztelenség, hanem egye
nesen az Isten törvénye ellen való.

"Ez a világ nem ország vására, melyben cook fel s alá járni és a bol
tos kalmároknak idegen tartományokból válogatott partékült kellene furcsa szem
mel nézegetul. Ez a világ nem kies kert, vagy mulatságra irtatott ligetes erd/l,
melyben csak gyönyörködnünk és a mi érzékenységeinknek prédáit kellene vadász
nunk. E világ nem vetett ágy, melyben kedvünkre heverni és minden fáradságos
munkának félretételevel nyugodalmasan lehetne aluddogálni: Hanem a világ.' egy
igen nagy tágas szölö, melyet a mennyei cselédes Ember ő maga plántált, és' amely
ben miveseknek rendelte az embereket, hogy az ő szőlllje parlaggá ne lenne, hanem
kivánatos jó gyümölcsöket teremne néki. Valaki azért ép kézzel, lábbal bir, valaki
eszes és· eleven ember, ebbe a szőlöbe menjen dolgozni, senki magát ennek' mű
velésétöl ne mentegesse, mert akár úr, akár szolga, akár férfiú, akár asszony ál
lat légyen, de ha ember, elkerülhetetlenül munkára született, mint a madár a re-

. pülésre . " A világ ugyan oly vélekedésben vagyon, míntha az Isten az ura.!uvl
csak nyugodalomra és .mulatságokra, a szegényeket pedig munkára és fá.radságokra
teremtette volna; hogy ezek az ő orcáuk veritékével áztassák a földet, amazok
pedig a szegények kézi munkáinak gyümölcséből kedvükre .Iakozzanak: de erről az
egyenetlen osztályról semmit se tud az Isten igazsága. (II, 391-92,)

Az 1760-as évek parasztmozgalmai, a Mária Terézia elé já
ruló parasztküldöttségek panaszai, KoIlár Adámnak a főpapság

ruegadóztatásár követelő írása, majd a magyarság gazdasági és
társadalmi életére oly vkgzetes 1764.-i országgyűlés kudarca, ame
íven a rendek még mindig görcsösen ragaszkodnak az adómentes
séghez, Vajdát sem hagyták hidegen.

A barokk az alamizsna kora, a társadalom sebeit az irgalmai!
szamar-itánus áldozatos g-esztusával g~'ógYÍtgatja. A kor vallá
sosságának jellemző alakja, Koháry István itt is példát mutatott:
életében és végrendeletében nem kevesebb mint 600.000 forintot
adományozott különböző jótékony célokra. Nem véletlen az sem,
hogy akor népszerű teológusának, Muratorinak a keresztény fe
lebaráti szeretetről írt munkája (Della caritaie crJ-sliana, 1723) két
fordítást is megér hazánkban: először Esztergomban jelenik meg
latinra fordítva (1763), majd Ozdi Ferenc magyar köutösben adja
ki I776-ban A nagy parancsolalnak tudniillik a felebaráti szere-
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tetnek igaz magyarázatja címmel. Muratorinak ezt a munkáját
bátran elnevezhetnénk az alamizsnálkodás kézikönyvének. Nem eé
lunk a tihanyi apáturat Muratort-tauitvánnyá kikiáltani, de tény,
hogy ő is egész kiskátéját állítja össze az alamizsnálkodásnak. Az
alamizsna az égbevivő legbiztosabb posta - írja - előljáró jó
illatú virága a keresztény irgalmasságnak; vele nem is annyira
másokkal teszünk jót, hanem inkább magunkkal, mert általa Isten
a mi érdemeinket is növeli. Ne várjuk tehát, hogy a szegények
könyörögjenek nekünk, inkább mi könyörögjünk nekik, hogy fo
gadják el segítségünket. Különösen az egyháziak vegyék ki ré
szüket az áldozatos munkából. .,Amelyik lelkipásztor pénzét, bo
rát, búzáját kíméli szűkölködő juhaitól, lelkét sem adja érettük!"
Igaz ugyan, hogy mindenünket, utolsó falatunkat nem szükséges
odaadnunk, csak ami felesleges. Am a ravasz gazdagok - OIVRS
suk tovább - éppen ezért nem akarják elismerni, hogy nekik
felesleg javaik volnának. "Azonban az egész világ láthatja, hány
felesleg való tál ételeket visznek fel mindennap ezeknek az urak
nak asztalára, hány drága köntösök függnek hiába az ő ruhatar
tó rúdjaikon, hány pénz repül ki az ő erszényükből minden ha
szon és szükség nélkül akomédiákra, vadászatokra és egyéb kel
leténél több mulatságokra. Ök ugyan az ő kótságos képzések sze
rint mindezeket az ő úri sorsukhoz szükségképen illendő dolognak
állitják lenni, de vajjon a mindeneket igazan látó és megfontoló
Isten tartozik-e jóváhagyni ezt az ő balgatag i téletüketI" Milyen
nemes példát mutatott az egyszerűségben és i/."{>n~·tl)iem;égben fl

"világnak egyik leghatalmasabb és legnemesebb fejedelme;" II.
József császár, aki az ő tartományainak látogatásában fl'llfödöt!
szekéren és paraszt lovakon utazott, napjúban e'!ys:-:er takarékos
és közmódon készített vacsorát fogvasztott, ezü;d. {.., arany nélkül
varratott köntösbe öltözött, mégsem iUd1" Ez1 senki nury méltó
ságához illetlennek. Igy érinti meg- a r,\'d 'ó s;;;n;d~'lOkat dicsérő

apáturat. talán anélkül, hogy tudrr'ú rn ibrndrw, il fl~lvilá'r,osodás.

Zolnai Béla nem tévedett, amiko- Vajda JI'!'.IJ1Wyobb érdemét
stílusában látta meg: a tihanyi apát úr villóhan II ma'r,yar nyelv
nagy meatere. 'Friss természetességzui í r, nern vil\{)'r'lijl II kifeje
zéseket, mert mindig tollán van :17. nliai!1ii. nem i, "rm~i a szót,
mert valósággal árad belőle. Játs7.i kÖlIT!Yl'ds(·r,ge! éri el a maga
fogalmazta ideált, amit a koresz.tnny p rvd i ká.Irrr elé állít; az ég-i
dolgok eleven festékkel való kiábrűzolásút. Ez, az "eleven festék"
stílusának legjellemzőbb, legszembetűuöbbtulajdonsága. Jelenti ez
írásának érzéki erejét, konkrétséssét, nálii:' miriden szemmel lát
hatóvá. érzékelhetővé válik.•Jelenti képalkotó művószctét: témáit
kifejező képekkel, hasoillatokkal teszi kézzelfoghatóvá. Sokszor
képről-képre száll képzelete, evymásután halrnozza a jobbnál-jobb,
találóbbnál-találóbb képeket. s ezeket a képekf)1 hasonlatokat, ma
gyarázó fordulatokat mind a mindennapi élet kiirébiíl veszi: ház
tartás, mesterséaek, családi élet, közélet jelenetei adják hasonla
tai, képei anyagát.

A tiszta szív olyan mint a tükör, mely nemcsak meghasad egy kis percentá
sel, hanem a szájnak lehellésével is homályba borul, 8 elveszti fényét. (II, 211,)

Á világ s~ csak olyan, mínt ra gyertyavilág, melynek szép a lángja 68
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addig tart, amíg a Z8írja el nem fogy; ez pedig elfogyván, füstbe megy lIlÍJIdtWI
wzépsége, és' csak a bűze marad. (lll, 152,)

Ha pedig valaki meg akarja az igazat mondani, vigyázzon, hogy a.zt oly k'
nyesen, és oly száp módjával jelentse meg, ,mint míkor az anya az i.I gyermekének
megevesedett kelésére reá fuval, és tű hegyecskéjével piszkálja; egyébaránt meg,
tapasztaílja, hogy nem kedvesebben hallgatjuk', az igazat, míntsem ha testünket kés
sel metélnék, vagy tűzzel sütögetnék: azért mim az orvos is megaranyozza a pllu
Iákat, hogy a beteg .ne irtózzék tőlük, úgy az igazságot is senki festetlen be nem
&karja adní, hogy gyomrunkat fel ne háborítsa, Rövíd szöval: az igazság olyan,
mint a szenteltviz, mellyel minden ember kíván meghíntetni; de mikor reájuk hin
tik, mindegyik behunyja a szemét, vagy orcáját befödi előtte: (II, 164,)

Ez az érzékeltető, képalkotó erő Pázmánnyal hozza rokonság
ba Vajdát. Pázmánnyal rokon abban is, hogy - különösen, ha
ellenféllel van dolga - nem tartózkodik egy-egy erősebb szőtól,
hasonlattól, kifejezéstől sem. Mint Zolnai Béla mondia, a "spiri
tuális témákat paraszti disszonanciákkal életesíti".

Azt a kort, amelyben Vajda Sámuel a Tanúságokat írta, az
irodalomtörténetek általában hanyatló kornak emlegetik, pedig
nem veszett ki belőle a magyar stílus iránti érzék: nemcsak meny
uyiségileg volt termékeny, hanem minőségben is tudott nagyot és
szépet alkotni. Vajda Sámuel eddig kevéssé méltányoltmunkás
!ilága is ezt igazolja.

KARANCSI ESTÉK

Az ablakig lopódznak a hegyek,
nagy szürke lombjuk ráborul a iáir«.
Halk indulót dalolnak a legyek
s a szúnyogok zenélő pici szárnya.

Az ég, mintha még valamire várna,
virrasztgat tompa fénnyel keveset,
és csillagok szállnak az esti fákra,
oly könnyedén, akár a verebek.

Bármerre nézel, sehol tág mező,

határt körít szemed elé a hegység.
i gy nézi tán sok bénán szenvedő

tünt éveit, sok gyászos, régi percét.

, És bánkódik. Ilost kezdi érteni,
hogy kellett volná életét elkezdeni.

Osanád Béla
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MISE A ROKARÁNTON
Irta Gerlai József

.Reggeli hét.
Egy öreg pap magya szőlők között, Körülötte verébcsípés

től friss a levegő. Kezében bot, nehézkesen kapaszkodik a merede
ken. Felnéz, erősszálú. vastag szemöldöke beleér az égbe. Az eső
től és széltől megnyult kápolna a sarjadó fényre csapva áll a
Bókarántón. .

A pap megroskadt, düledező pocakjára teszi tenyerét, aztán
Iecsússtatía róla; pihen. Ocska reverendáján foltok -és pecsétek
osstozkodnak. Egész külseje eltehetetlenedő,falusi plébánosra vall.
Borostás álla alatt nyaka megereszkedett, csak széles, kissé bi
zonytalan léptein látni, hogy mozdulatai régen más méretekhez
szoktak.

Pár napja itt lakik a Rókarántó oldalában egy düledező prés
házban. Senki sem tudja, hogy került ide, ki adta neki a kulesot.
A présház falai nehezen emlékeznek már szüretekre, - régen
volt mikor itt préseltek. Tele van egymásra hányt öreg bútorok
kal, mint egy hóbortos vénasszony feje kúsza képzetekkel.

De miért nem vett ki egy szobát valamelyik parasztháznál't
Mosolyog, - megszokta már, hogy bogaras különcnek tartsák.
De ő éppen ilyenre vágyott. A mélyen behúzódott ablakazemet le
pőkhálózta, a világosság köré néhány bútort tolt. A rozoga asz
talra egy képet tett, Savonarola képmását; egyik fiókban találta.

Mindig úgy érezte, az ilyen esetek megóvják lelkét valami
től. Valamitől, amit nem tud megnevezni. Rendszerint váratlan
fölfedezéshez vezették. új kilátáshoz, melyről titkon, mosolyog-·
va nézhette a gyanútlan embereket, az élet ferdeségeit.

Végre fölért; hüvelykjével eltörli orra alját, aztán sokáig
keresgél reverendája zsebében; végül előhúz egy fakópiros zseb
kendőt, s mögűle ügyes mozdulattal elkapja az orrát.

Melle zihál, - vállát veregeti a nap.
A Rókarántó lassú, nagy szárnyalással menekül vele az éj

szakából. Keselyű,-- fejét "a Balaton fölé nyujtja, egyik szárnya
az Aranykagylóba csap s még csupa homály, a másik fénytől

zilált s a Badaesonv lábát, az öböl vizét verdesi.
A Balaton tulsó partját a végtelenbe emelik a párák. A le

vegő fénytől sáporos. A pap körülnéz; úgy hat rá ez a kép, OB
fénysíkálta víz, a lassan fényesedő párák tömege, fölötte a Bada
csony sötét borulatba vont közsákjaival, s alatta a vízbe vonszolt,
;jajongó nádasokkal. mint a teremtés első napjai.

Megfordul, a tisztás széléröl lenéz az Aranykagylóba: jön-e
már tegnapi ministránsa, a harangozó fia' A kis völgyből ész
revétlen csorog az éj a Balatonbas szürkévé mOSSa oa jegenyék
közét. Lenn fáktól terhes kis utak, utakra fűzött házak, köztuk
flZőlö, barack és mandula. A hajóállomás gyöngy a kagyló ölén;
előtte kavicsos ösvényekkel tűzdelt park. A móló kihalt; tű,
melybe nagyritkán cérnát fűz egy hajó.

A pap egy kissé meghajol, megsímogatjfl térdét, hogy türe
lemre birja hasogató köszvénye iránt. Szédül ta egy kicsit, - ha
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akarná sem hilgyná elfelejteni ez az állandó szédülés, hogy két
évvel ezelőtt kisebb szélütés érte. .

A kápolna tövéből elpöcköl egy zsindelyt, 8 botjára támasz
kodva óvatosan leereszkedik. Arca előre összerándulva várja tér
aeoen a ssúrást, de most késik. Keze a fü hegyét súrolfa, 
hiába: oldalt kell dőlnie, mig ujja vasat érint. De végre a térd
iB enged, s a kules ez egyszer a kezében van. .

Lenéz az ösvényre, de a gyereket nem látja.
Ministránsa nincs, - egyedül kell miséznie. EgyedüU Hiszen

itt az egész természet. öntudatlan szavait, akár a latinul nem
értő gyermekét, ő emeli majd Istenhez.

A szél fúj, de éppen csak annyira, amennyire a fujtatóba
ssükséges, hogy a Badacsony kőzsákjai - megannyi síp egy ha
talmas orgonán - felzúghassanak. Egyik-másik vékonyán; pró-
bakép megszólal : - a pintyőke megérkezett. .

- No, jó - dünnyögí csöndesen a pap; száján beleegyező

mosolv. Botját a padra akasztja, meggyujtja a gyertyákat, öl
tözködni kezd. Előbb azonban egy papírborítékból ostyát vesz
elő, aztán bort tölt a kancsóba egy üvegből.

Minden késs az áldozathoz.

"Bemegyek Isten oltárához, Istenhez, ki ifjúsággal vidámít
meg engem .. ." Igy értelmezi magának néhány éve a zsoltár
szavait, s szorongva figyeli magát: nem járt-e úgy, mínt más
öregek, - élnek még, de a dolgok megértése és helyes megfi
gyelése már elmaradt tőlük.

Kinn felbúg a Badacsony orgonája, aztán elhalkul, 8 lágyan
kIséri a teremtés énekét. A kápolnába csak a levegő jött be.'Kí
vül énekelnek azok, akik nem tudtak bejönni: az igen nagyok és
az egész parányok, az alacsonyan fekvők és a túl fényesek, a
másokhoz tapadók, a víz alatt élők - és a szolgálatban lévő utak.

Az akác és köréje gyült bokrai az ajtóban állnak. Nem mer
nek belépni:aljnkban megemésztett állatkák és levelek roncsai,
piszok és sár, - ágaikon bátortalan madárdal. ök a természet
vámosai.

A fénY terjedésével. a pára oszlásával, az árnyékok zsugoro
dásnkkal énekelnek, a Balaton pedig színével. Az öbölben fénnyel
tusás, odébb sötét, mintha felszíne alatt elsüllyedt fekete vitor
lák úsznának. Késsthelv felé szürke és hideg, akár egy bádog
tető, - kalapáccsal verték ki rá a hullámokat. Aztán ismét a fény
ajzotta öböl, szélén síkos, arany ragyogás, már-már sikoltó,
mégis édes, csiklandó, lág-y hang, -mellette a part fái ésa nád
árnyakkal sebes.

- Jól van, jól, csak énekeljetek! Ez a ti misétek.
Pitlája, csukva, látja mögötte a kintről hozott tájat. Igy mond

ja el a GIóriát. Az isteni szavak sisteregnek fi száján, mintha
~getnék a nyelvét: szélütése óta szája minden szót összeprésel egy
kiB8é.
- A közelben egy diófa nehéz lombjából rigó füttyöget. A har

kály sem tudja megtagadni természetéte hangosan kopácsol, de
CPU egy szőlőkarót, hogy mindenki lássa, nem haszonból teszi,
hanem hogy ütemet adjon az énekhez. A méh egy vadgazon
ssöszmöté! a kápolna tövében; rossz misérejáró, - fölemészti a
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szorgalom. Az oltár virágaihoz nyúlni nem akar. De most Ö -it>
közelben marad, bekukkant néha az ajtón: halk zümmögéssel kí
fo'éri föld-anya, kő-bátya, szél-sógor és víz-néne énekét.

- Az Ur legyen veletek! - köszönti őket a pap.
Bókoló, súgó lombokat lát, - zöldre festik előlte egy kis he

lyen a levegőt. És fényt lát a kövön, csak annyit, hogya választ
megértse.

A misekönvvhöz lép, de szeme az Oratio helyett ismét a kez
dősorokra téved: "Az Ó Szívének gondolatai nemzedékről-nemze
dékre ..." Elolvassa, s első pillanatra csak valami nyugtalanság
érezteti vele, hogy hibázott. De a nyugtalanság alatt új nyugta,
Ianság lapul, állandóbb és mélyebb, mely mintba e rég ismert
szavak megváltozott értelméből fakadna.

"HogyanT - tűnődik - Istennek minden nemzedék, minden
század számára van-egy gondolata'l De hova rejtette ezt a gon
dolatott Talán a történelembe... a fejlődő élet anyagába ...
Hatvanhét év alatt egyszer scm találkostam vele. Mindig csak
örök isteni igazságokkal találkoztam, de ennek a nemzedéknek
szánt isteni gondolattal soha ... S ha van ilyen, ki ragadta ma
gához, vagy ki fojtotta eU Csak nem jutott idegenek kezére' ..."

A Leckében Pál beszél hozzá, a 'I'arzusi, valami szélességről
és magasságról, mélységről és hosszúságról, hogy ő is beteljék
Isten egész teljességével. De most be kell vallania, - sohasem
értette ezeket a szavakat. Szédül tőlük, akárcsak utóbbi években
a szószéken. Szavak, szavak, - szavakká koptatott valóság ....
Pál világokat átfogó és megváltó hite ... Kispap korában azt hit
te, majd hozzáérik. Mikor történt hát, hogy eltávolodott tóle1
Mióta ilyen törpe1 Azt még csak scjti, mi a. magasság, de. H

ezélességhez nem ért sermnit. Annyi gyóntatás után hogyne tud
.ná, mi az a mélyséz, de tudja-e vajjon, mi itz a hosszúsásr'l

"Kicsinyek lettünk, - gondolja, - nem értjük a világot, s a
világ sem ért már minket. Bezárul velünk a kör, .- magunkra
maradunk. Dehát nem éppen gazdagságunk vette el az eszűnket l
Hozzászoktunk, hogy. ne igazedjunk senkihez, mert túlságosan
igazunk vau a világgal szemben, hogysem tanuljunk tőle."

Füle hányadszor hallja már a Grndualéból kicsendülni ezt a
osendes. szelíden feddő hangot,' mégis, csak most értimog iga
zán: "Tanuljatok tölem, mert szelíd vagyok és alázatoasz.ivűl'

Nem, bizonyosan nem az egyszerű népne]" a szegénységtől éH
szenvedéstől megalázottaknak szóltak először ezek a szavak, ha
nem a Hetvenkettőnek: velük osztotta meg első ízben a Mester
isteni hatalmát és erejét, ők ittasodtak meg legelőbb igazsága bj
rásától. Itták az igazságot, - szívták a mérgét is: a szellem ke
vélysége és megrnerevedése fenyegette őket.

Milven emberi ő, az Igazság, az Egyetlen, a Szükségea, a Nél
külözhetetlen! Ézernyi esetlegesség közt hányódik, felcsillan II
tömegben, aztán eltűnik a porban, ráhízza magát. az adódó hely
zetre, bogy semmi se legyen benne felülről erőszakolt, idegen,
hanem minden egészen emberi. A Végleges, a Megfellebezhetetlen
ő, mégsem merev és lezárt, hanem hogy az ember érzékei számára
kif'ényesedjék: mielőtt közli magát, hosszan elnézi a halászok, ~.a

rnsstok, szőlőmunkások PS háziasszonyok munkáját, a természe,
tet, ~ 'tanul tőlük: .
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És Ö, hatvanhét év alatt magába tudott-e fogadni mindeu
emberi értéket, minden igaz ügyet, bármily mélyre kellett is érte
szállnia'l Utána ment-e, akármilyen hosszú ú/t, széles szakadék:
választotta el tőle' Igaz, mindig lázongónak tartották, de különc
nek is, s mindkettőt természete rovására irták. Nem volt súlya
annak, amit mondott, S vajjon nem volt-e igazuk' Nem ő a hi
bás, hogy sosem tudta úg-y képviselni gondolatait, hogy le ne
torkolják t Egyedűl mandl: elnyelte a falu unalma, a sáros
utak, a gazdaság ... S mégis, - mindezt most csak ürügynek érzi:
valahol más baj is történt, a lendülete, a szive körül... .

Az Offertorium csöndes vádjában telt el egész élete: "VigasE
talót kerestem magamnak, de nem találtam." Most kétszer is el
olvassa, szeme megkönnyesedik; öreg ember könnyei már ezek,
- minden kis széltől megerednek. Ismét a régi szorongás próbál
gatja rajta hatalmát: arra a szüntelen, könyfutelen ébrenlétre gon
dol, mely a halál után egyetlen, elfordíthatatlan szembenézés lesz
azzal, aki egyszer, harmincöt évvel ezelőtt ezekkel az isteni sza
vakkal kérte szcretetét, de ő elfordította' tekintetét. Egész szivet
kért tőle ... Egy pesti lakás fürdöszobájában történt, borotválko
zás közben. Ott találtak rá először ezek a szavak. Latinul mondta
ki őket, mint annyi más szót, öntudatlan ismétléseit a papi zso
lozsmának. Ez azonban más volt: valaki a szemébe nézett, úgy
mondta ki öket. Egy útról jött éppen ... Már lesett rá ... Egy
kapn alól lépett eléje, meg-fogta szelíden kabátja hajtókáját, sa
szemát kereste. Nem emlékszik már, válaszolt-e neki, talán mQr
molj valamit, s elfordította tekintetét. Az pedig nem tartóztatta
fel, szelíden, szomorúan hátralépett. - útjára engedte. Ez fájt
akkor neki mégis a legjobban. Miért nem rázta meg, miért nem
emlékeztette barátságukra, közös emlékeikre7 Miért nem hÍlnyta
szemére hűtJenségét, - miért nem birkózott vele, mint Jákobbal
az angyal7

Azóta többször találkoztak: váratlanul kimondta szavait, 
úgy látszik, titokban minden útjára elkíséri. Még mindig remény
kedik ...

Ott áll, ahol megtérése előtt.

V áratlan volt, - villámcsapás. A pap kitárta kezét a SZÓ!l~

ken: "űdvöuégy, Kereszt, egyetlen reménység!" O az a fiatalem
ber, aki akkor megborzongott, mintha idegen erő érintette volna'
Fény hasított át rajta, összefogta egész életét, - abeismeres
fénye, útjai megváltatlanságáé. Minden útja lezárult. csapdába
került. De erős,., nemes vadnak érezte magát, - nem adta magát
olcsón. Összeszedte minden rugalmasságát: elhítette magával,
hogy a lezárt utak mögött nem áll senki, csak ő zavarodott ér
zelmei bozótjában. De hiába volt minden. Kifáradt, s ez a f~
radtság nem sejtett, otthonos, édes nyugalommal töltötte eI. Tud
ta már, hogy nem a véletlen áldozata: Valaki azért veszedtette el,
hogy el ne vesszen. A sok közül egyetlen megváltás maradt,
egyetlen út: a Kereszt reménye. Ha ő is keresztre feszíti testét
kívánságaival és vágyakozásaival . . . .

Régen alszik már a test, rég nem zavarja a lelket. S mégiH
csupa rendetlenség, amit hátrahagyott. Mindig több gondot Ok0
zott neki, m int őrömot. Mihez kezdjen most fáradt lelke ~zel' a
hullával li IIÍltún!
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Eszébe jut egy ima, a kispapévek érlelték meg, de azóta szét
morzsolták benne az évtizedek: "Ú, Kereszt, te megmentettél és
elvállaltál engem, ragadj magadhoz és fogadj el engem, hason
latosságodra alakíts engem, hogy meghaljak általad a világnak!"
Ez fakad fel ismét lelkéből, míg feje mellére roskad; m~!dndulá8
1161 küzd. S mint ogykor, megtérésé napján, a szószék ulatf, minths
most ismét. elsőnek szállna alá ezrek közül a Siloe tavúba ...

Szétbontfa a kelyhet, - a felajánlás következik,
A természet sorra teszi le áldozati adományait az oltárra. A

levegő tisztaságát és fényességét, a víz üde leheletét, a fából és
.kőböl való dolgok megbízhatóságukat, a színek azt a finom mázt,
mellyel a dolgokat bevonják, hogy rúegktllönböztethetők legye
nek. A pap feléjük nyúl, - kiválasztja közűlük 'a Rókarántó ol
dalán termett bort, ezt a kesernyés, mandulás zamatot, mely It

lI1'ligligeti borokat más boroktól megkülönbözteti; két csepp vizer
is választ a harangozó kútjából, csak kettőt, de benne van minden.
vágy: ',a pára sóhaja az ég felé, a felhők szomja a föld után."
Az ostyát az egész természet gyúrta: a föld és a nap, az eső él>;
a szél.

Beseket a keze, mikor fölemeli őket; ilyen öreg embernek már
.sok míndentől reszkethet a keze, füle pedig sok mindent hall.
amire azt lehet mondani: igen is meg nem is. A teremtés éneke
~ljánm08t különös, elmondhatatlan könyörgés kúszik felé, az,
amit Pál szürt ki egyszer a természet szavából. A sóy~rgással

eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Hiszen a
természet is hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem
a miatt, aki alávetette , -- az ember miatt.. .•

A kápolna csupa titokzatos zúgás; tágulni kezd, szűk bordái t
as égig feszíti, hogy ezt a megváltatlan sóvárgást magába fogad
ja. Mintha fölemelné a teremtés roppant sóhaja, s zúgatná, akár
egy tengeri kagylót, hogy a mindenség panaszát belésűrítse.

- Emelj magadhoz, szabadíts meg minket!
"Ú, ti szegények, - sóhajtja, - emberi hiábavalóságnak, bűn

nek, önzésnek alávetették, kérjetek csak, értetek misézekl"
Értelme kelyhébe emeli az öntudatlan világ jóságát és szép..

légét; aztán felajánlja, s visszavezeti céljához: " ... Teljes az ég
és föld dicsőségeddel.,."

A madarak Sanctuara csöngetnek. Ebből a csöngetésből azon
ban senki sem mondaná meg, hol tart a míse, mert Glória óta
I'lzülJtelen játszanak a csengővel: sorra adják egymásnak, meg
megrázzák, akárcsak az elsőosztályos lurkók, ha először m i
nie1rálnak.

Aztán a pap mellére horgasztja fejét: megemlékezés van. Az.reg ajkak egymásra zárulnak, - most csak a gondolat jár kö
1'1iI. Olyan nehéz megemlékezni azokról, akik leginkább rászorul
Ilak. Közös nevük: - bűnösök... De akikre ő gondol, azok kis
korúak, fejletlenek, mulasztók és önzők: nem jutottak el még ls
ten fiainak nagykorúságára, s a természetet is megfosztják Isten
fiainak szabadságától. 'De használ-e nekik, ha most megemlékezik
róluk! Hiszen maga sem volt különb náluk!

Az ajtón beröppen egy Ieeske, körbevillan. aztán gyorsan
kiperdül, hogy szétvigye a hírt: - kezdődik az átváltozás.

Felhő fut ll. nap elé, hogy a fény ne csatázzon az árnyékokkal

Imi



és II vízzel. A aziklák éle Iegömbölyödik, A fűszálakra tapadt
apró csigák távolabb tartják magukat egymástól,nehogy vélet
len összekoeeanjanak, A méh is abbahagyja a szössmötélést, 
egy levélre teríti árnyékát és rátérdel.

Szinte emberi u csend, -- már nem is emberi ez a béke.
A pap krákog, nehézkesen az oltárra könyököl. csak így tud

az ostya fölé hajolni. Alsó ajka remeg az erőlködéstől, majdnem
érinti az ostyát. Arcát elborítja a vér. talán valami belső szé
gyentől. talán csak a megfeszített tartástól. Szavak éles suhogá
sa hallik, - megannyi kalapácsütés.

Az öreg test meginog, térdreroskad egy roppant súly alatt.
Térde tompán koppan a deszkán, - a gödörbe zökkentett kereszt
hangja. Aztán magasra emeli a Testet, az Egyetlen Összekötőt.
Keze reszket. míntha zokogás rázná. Szavakat hall ismét, hallja-e.
vagy csak emlékezik rájuk' "Atyám. bocsáss meg nekik ...''. 
aztán a folytatást: " ... mert nem tudják, mit cselekszenek!"

A kivérzett Test fehérségére néz: alatta a keményített vászon
szűrkének látszik, - nagyon régen mcsták ki. Egyszerre az O
szemével néz most mindent: a, foltos oltárterítőt, a csüggesztően
kopott kelyhet, s az oltárt, melyet pókhálók kötnek a falhoz. Te
tején két kis szobor, rikító kékre és pirosra festve, egy férfi és egy
nő szobra, akik ruhájukon kívül hordják a salvüket. Izléstelen
gyári árú. S a gyertyatartók faragásai: tömpe fejek, kificamított
tagok. " A dadogó emberi szív esetlen hódolata. Valóban isteni
szánalomra méltók.

S itt van Ő, fura, rossz szobor, homokkőnél is hitványabb
anyagból. Fülét lekoptatta, orrát, állát kihegyezte a szél, szája
szögletében mély. csergót vájt magának az eső. S a szíve, ez az
ütött-kopott papi szt\r ... Állhatna-e itt az oltárnál, ha az isteni
szánalom meg nem tűrné'

A mise áll. A pap tétova önvádba sűllyed, Otthon az öreg
sekrestvés már megrángatná hátulról a miseruhát, felszólna neki:
"No, öspörös úr, esinyájon már valamit!" Most nem zavarja sen
ki. Elgondolkozik azokról is. akik előtte távoztak a földről. Mi
lyen lehet számukra a "béke álma" Oly bizonyos, hogy nyugodt
az álmuk l Egy gyónással megmenekültek a kárhozattól, de tisz
tulásuk lehet-e rövidebb, mint azé a társadalomé. mely bennük a
földön nem tudott megtisztulni, s most kell kiégetnie magából az
cl bűneiket' ...

"Nekünk is, bűnösöknek ..." - rezdül fel hangos mellverés
sel, Miért sajog annyira ez II feljajduló alázatT Csak nem azért,
mert tőle sem telik több tulajdon lelke megmentésénél , "Kétezer
év - maholnap elcsattan fölöttünk, ~ hasít belé a gondolat, 
" mi ne tudnánk mást is adni az egyetemes meaváltásra váró
társadalomnak, mint az egyéni üdvözülés gondjáU"

Szentek egyessége 1 '" ó, igen. De milyen erőtlen ez az egy
;;ég, ha nem az égben, hanem a földön élőkről van sző, ~ ke
resztényekről, akik szegények és gazdagok. birtokon kívüliek és
birtokosok, gyengék és hatalmasok ...

A kehely fölött megtöri a Testet, egy kis darabját elM'yíti II
Vérrel: "Az Úr békéje legyen veletek!" Ez a halk kenyértörés
6I!y o8i. nagy kenyértörésre emlékezteti, melyben az első keresz
tPnyek egyek voltak. Közös volt mindenük, s mindenki annyit
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k~pott, amennyire kinek-kinek szüksége volt. Mintha az eredeti
ártatlanság állapota tért volna vissza, melyben az emberi ter
mészet még a nagyobb jóra, - a közös jóra hajlott ...

Meghökken a fölfedezéstől: mi más ez, mint Agoston és Bene
dek álma, Domonkos, Ferenc és Ignác hatalmas kezdése, - de
iU.társadalomban nem folytatódott. Csak egyszer, egy pillanatra:
Savonarola Firenzéjében.. . .

. Aldozásig csend volt: a természet néma borulatbau állt, míg
Alkotója nála időzött. Most a füvön ismét nyílik a fény, -- a ká
polna meg-világosodik. Ujra felbúg az orgona: a fénnyel teli han
.gokáradása és apadása lassú, ünnepélyes ringásban tartja a HéJ
karántót.

De II fal egyszerre elsötétedik: - az ajtóban megállt valaki.
Mikor a pap kifordul, az idegen visszalép, csak vékony fekete

sétabotját hagyja a nyílásban, s alig magasabban egy- sárgn tró
pusi sisak szélét,

Aldás következik. A tövisszúró gébics tudta meg legelőbb; ed
dig .az akác bokrait csipkézte körül, most felröppen, s tőle telhe
tően utánozza a Galambot: két ág között kiterjesztett szárnnyal
csattog, Igy adja a kívülállók tudomására a Lélek közeledését. A
szellő pedig mindenre rálehel, de alig érezhetően, lágyan és me
légen, hogy a kövek is megérezzék benne az Ö leheletét. A jege
nyék csúcsa megroskad egy kicsinnyé, - nehéz meghajolnia an
nak, aki csaknem mindenkire kénytelen lenéani. A füvek sokan
vannak, alacsonyak, s nagyon egyformák: ők földig hajolnak.

A pap kifordul, megáldja őket: "A mindenható Isten, az Atya
és Fiú és Szentlélek áldása szálljon rátok és maradjon mindig
rajtatok!"

A méh csak féltérdre ereszkedett, s márís kívánesin siet arra
a nagy virágra, melynek feje gombához hasonlít, s az imént ér
kezett. Megszagolja a sisak szélét, de elkergetik,

Az idegen pedig csak áll, topog, nem akar tovább menni. Meg
várja, míg a pap leveti a miseruhát, eloltja a gyertyákat, s rá
fordítja a kulcsot. Akkor odalép hozzá, derekát mereven meghaj-
lítja, s orra magasságában feléje nyujtja a kezét. .

- Bocsánat! Van szerencsém, főtisztelendő úr, Botondv va
gyok.

Boldogan topog, - nagyon meg van elégedve a bemutat-
kozáseal. .

Cingár kis figura tyúkmellel. Pipaszár lába fölött térdnadrág.
De milyen nadrág! Egérrágta helyein foltok, melyeket ákom-bá
kom, ügyetlen öltésekkel varrtak fel. Egy kéz minden áldott nap
kiteszi a Rókarántóra, mint valami öreg holmit, ritka példányát
mult koroknak. hogy meg ne molyosodjék, s aztán visszadugja
bútorokkal zsúfolt szobájába, csecsebecséi közé.

Földbirtokos volt. Most egy földbe nyomott kis házban él 
özvegyen. Egy ütődött lány gondozza, Nem fizet neki, de végren
deletet készített: mindenét a lányra hagyja.
. Abból él, amit elad. A szűk lyuk lassacskán táeas lesz, mert
hol e~y faragott szék, hol egy porcellánkészlet vándorol ki az aj
tón, De mit kell hallgatnia miatta a lánytól! Szegény teremtés.
mikor látja, hogyan zsugorodik öröksége, olyan rtkácsolást ClJaP.
mínt a tyúk, mely alól elszedik a tojásokat.
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Néhány hete a környék rossz tréfát űz Botondy urral: tm
bíztatták a lányt, vetesse el magát az öreggel. Azóta nincs ott
hon nyugta, - hacsak teheti, menekül hazulról.

- Mise volt, kérem, mise l - tolja ki orrán a hangokat. --
Boldogult feleségemmel mi is szoktunk misére járni.

A pap ránéz: szegény, megtépázott. öreg veréb, - nem tu
dott megbirkózni a viharral. 11aja még vizes, vékony nvakúbe
kunkorodik ; nehezen szárad a sisak alatt. Űgyefogyottan forgo
lódik a napon, hol a hátát, hol amellét dülleszti neki.

- Valóságos orvosság ez a nieleg - magyarázza. - De én
még rnost is fázorn, Majd úgy tíz felé ...

Belülről fázik már.
A pap bólogat; nem ért semmit, de úgy tesz, mintha figyelne.

Gondolatai másutt járnak: "Hát ez volna az Ö Szivének gondo
lata e század számára 'f •••" Pillái közé csípi a tájat, váltesés
után kutat rajta. De minden olyan, mint félórával ezelőtt. 08ak
az Aranykagyló oldala dőlt be a fénytől, s a Balaton szinét erael
te magához nagyon lágyan az ég, - apródonkint kizöldül.

Botondy is ezt nézi, de titkon rálopja tekintetét a papra: nem
érti szótlanságát. Lent az út köré szaladt házak kerítéssel T8
dekeznek egymás ellen, - elaprózzák egy kis helyen az egyetlen
hatalmas lélekzettel teremtett tájat.

- Nézze csak - szólal meg a pap; szeme átfogja az .egész
partot. - Micsoda egység! .

- Páratlan genius loci - hadarja a kis öreg'. - Nem csoda,
ha a rómaiak szerottek itt élni. A festők azt mondják, hogy tiszt"
mediterrán; délfrancia táj, de lágyabb színekkel.

A pap erősen szédül. Hiába borítja el a fény, a nap nem
oszlatja előtte a párút, hanem növeli. Fejét csaknem szétveti va
lami, -- Cg'y menvalósfthatatlan gondolat: jóvátenni hatvanhét
év mulasztúsát. Do mit tegyen?

Ujját er{;tlenül fölemeli, mondana valamit, de aztán IDIlgJl
melIé ejti. Kótsósrbcesett, lemondó pillantást vet a volt föld
bir-tokosra. Mit várjon Wle? - sohasem érti meg. Dehát senki
sem jár erre, hotry elmondja neki? Senki, - sehol senki.

Hangja torkából, bugyborékol, akár a részegeké. mintha már
csak erővel küzden p fel magát az öntudatim

- Igen - mondja maga elé, - az ember legnagyobb bűne a
természet és a társadalom... hogy is no ... ':- f'eldarabolása.
A bűnbeesés következménye ... Küzdeni kell hát elIene - nem a
természet, hanem a kegyelem jogán ... Kötelez rá a kegyelem!
Miért ne törekedjünk ebben is a bűntelenség állapota felé' ...

Megáll, mély lélekzetet vesz, szemöldőke fennakad; látszik,
hogy elhagyták a gondolatok. Szeme, mint a parázs, melyre las
san hamu telepszik. De aztán diadalmasan felcsattan:

- De maid mf'g'i'lt f'7i'J) lesz! ... Ugye, milyen szép lesz!
Mikor az emberek befogadják a kegyelmet ... Es a természet is
megszabadni az ember önzésétől ... Jőjjetek, egvesítsétek! A tár
sadalmat is ... Halljátok, hogy nyög és sóhajtozik a világ a meg
váltás utm, halljátok t Ugye, halljátok, nemes szivek ...

Sóhajtozik a világ'... Nemes szivek... - ismétli ért6t
1enül Botondy; zárt szája mögött furcsa, vinnyogó nevetés. 
Na, én megyek, mennem kell, Isten áldja!
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Kezet sem nyujt, csak Ójja bök sisakja széle felé. Vékon.,
lábán támolyogva elmegy, maga sem érti, miért: valami sietésre
ösztönzi.

A pap már csak egy hajlott hátnak kiáltja:
- A világosság... Vigyázzatok I . .. Sötétséggé ne váljon

bennetek I Isten fiainak szabadsága... Adjátok meg -"- a világ
nak !

Senki sem hallja. A trópusi sisak gombja is eltünt a Bzől6
között,

Egy roppant nagy szószéken érzi magát, alatta összefolynak
8,Z arcok. Előveszi zsebkendőjét, hogy kitörölje szeméből a ho,
mályt. Le kell mennie, nem neki való már. Talán majd mások,
fiatalabbak. . . .

Lassan megindul lefelé az ösvényen. A nap már átjött, II
Badacsony oldalára: a közsákok alatt fölfehérlenek a házak. 
megannyi gyermekarc az orgona sípjai alatt. Már nem tudja fel
ismerni őket. Az orgonán az utolsó, széles hangzatok zúgnak. Egy
kis vonat füstje gyöngysort fűz a hegy nyakába. A móló előtt

felhangzik a délelőtti hajó tülkölése: hívja az utasokat. "Már nem
lehet messze ..." - gondolja, tie hogy mi, az kisiklik emlékezeté
ből, mert a nap meginog az égen, sa háta mögé bukik.

Szőlőmunkások találtak rá. Bevitték a présházba, s letakarták
egy kabáttal.

A közeli házakból eljött néhány asszony, megnézte a mozdu
latlan testet, 'a kabát alól kilátszó otromba eipőket, elmondott egy
üdvözlégyet, aztán dolga után nézett. De mielőtt kilépett, mind
egyik elővette zsebkendőjét, megdörzsölte a szemét, hogy könny
nélkül is vörös legyen.

'I'izenegvkor csak az orvos van a halottnál. Az imént érke
zett; mellette a lány, akit a faluba szalasztottak érte. Kisvar
tatva más is megjelenik: eRY egérarcu kis öreg, fején trópusi
kalap. Tétován megáll az ajtóban, s amint a halottat meglátja,
kalapjához nyúl, leveszi. Aztán az orvoshoz lép, derekát mere
ven meghajtja, s bemutatkozik. Kérdezni akar valamit. de botja
a halott cipőjébe akad. Erre megszeppen, a letakart valami felé
rordul, s hosszú ideig áll szótlanul, csak pi llája ver ijedten.

Végre megkérdi:
- Mikor történt'
- Két-három órája - rnondja az orvos. - Valami nagyon

felizgathatta.
A Savonarola képre néz, mintha az válaszolni tudna.
A parafasisak alatt gyenge világosság támad:
- Nyolc és kilenc között~ Akkor én beszéltem vele utoljára.

Igen, láttam, hogy nem jó vége lesz. Felizgatta mazát valami .•.
valami csekélységen, igen, emlékszem már: egy ostobaságon. eg-,
semmlségen ...
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ESZMÉK ÉS Tt:NYEK Irja Mihelics Vid

Napjaink egyik legismertebb
katolikus hittudósa. Jean Dani
-élou, a párisi katolikus egyetem
tanára, legutóbb megint úttörő
jelleg-ú tanulmánnyal lépett az
Éludes olvasói elé. Azokat az
újabb irányokat és törekvéseket
vizsgálja, amelyek az utolsó
nezvven esztendő protestáns
teológiájáhan bontakoztak ki.

Az a szellemi forroneás, arnelv
meaváltoztatta a XIX. századra
jel1eg;>;etes protestáns teolőviai

szemléletet, még az el!'!ó világ
háború idejében kezdődött meg
Ennek a régebbi szemléletnek
uralkodó vonása volt, hog-y a
belsó élményt tekintette a7, egye
diil lényeges valősáenak. .,A
hittételek - írta Goouel, a libe
rális protestantizmus eg-yik kép
viselője - csak annyiban érvé
nvesek, amennyiben életre kp,l
tik azokat a vallási tnnaszfalá
sokat, arnelvek p, tMelek felállí
tására vezettek." Ezek a vallá
si tapasvtalások viszont k"1"f1s7.
tény szfriezetükben sem tűntek

fel többllf~k. mint az egyetpmes
vallásos érzés egyik megnvilat
közásának. Igy azután nem is
mnradt helye ebben II szemlé
letben !Op,m a dozmának. !oem a
kinvilatkoztatásnak. Eg-yetlen
elZ'yhnz van: az a Iáthatatlan
egyház. f1melyppk tar;r~!li mhlfi_
azok. Ilkik rendelkeznak flzp1<kel
ft vl'l1iísi tan"s'7Í:l1~sokkal. E te
kintetben közilmbih'l. hofJ'Y mi
lyenek a dogmák, :>melyek e tn
pu,,'ZtIl1ftsok számára roimkniil
s7.o10'álnak. vaO'v m.,"lyek II ke
retflk. nTYl"hTPk köúitt flZ ember
e tflnlls'Ztalásokat szervi.

.!Zl'i."'7,tust; e;>; " s~emlpl,:t cr:
kol"sl ps f'lrsad.,1ml pszmonnv!'
p"Alrkpnt"t,te. EO"T/,,,~lr. mint
Hornocte. w' P1T"nO'~lillmi er.
kölfjR hirdetőjét látták benne, II

mestert, aki egymás szeretetére
tanította az embereket. Mások,'
mint a minap Nobel-díjjal éke
sített Albert Schweitzer, úlO'
·vélték. hogy Krisztus tanításá
nak eg-ész dozmatikua tartalma
a világ közeli elmúlásának hi
tén sarkallott. minthogy pedig
Krisztusnak e hitében csalódnia
kellett, örök értékként csak al
élete példája maradt meg' ne
künk. Ilyen körülménvak között
keresztény hívőnek -RZt az em
bert nevezhetjük. aki őszintén
törekszik arra, hogy az evan
gélium szellemében alakítsa
e~yéniség-ét és társadalmi életét.
Ebből II szemléletből nőtt ki a
"szociális nrotestnnfizrnus",
arnelvnek Wilfl'ed Monod az
ezvik lp,!?'kiemelkedőbb képvise
lője. Ebben az Irányzatban,
amely ma is jellemzi az ameri
kai protestantizmust, kétsézte
len /!"vakorhti hatásosság- a tan
beli közömbösséveel nárosul.

Nem mondhat.iuk, hoR"Y ez ft
mnlt s7ii7.adban killlaklllt. szem
lélpt teli"sen p1avult volna - ír
ja Daniélou. MH is me/!"hláljll'k
a nrotostánsok átlazos 7. ilmpnél;
mi tilbh. vannak e szpmlél"t,npk
vonásai. arnelvek csak mélvül;
t"k "'" idők Iolvamán. Bizonyos
körökben azonban olyan mez
m fwd1l1:'i"llknak varrvunk II t:t
núi, arnelvek - ha mn,! JlPm is
S'7<ÍmíthH,t;nk ki II hatl'i"l1k:1Í 
a1kalma8int {d és f,,1fph etóen
fonto!'! R'7flkaszt iktattnk p" II
Tll'ot"Rt"nt;"'ml"'l tÖl't';netébe.
J\fp....indítójnk Karl Barth. a már
1"p".Ma vi1:'ir;rh íl'''p, PTYlP,lk"oett
sviii"i tpo]ÓO'UI'I. Né;>;et",it mpO' a
I",iií.t f,íhol'nhqn is p,,/)qpn vitat
:ink. ll'7t fl 'Zonhan senki F'·"m von
jn kMsé".be, hoe-v az ébresztő,

npk f''Zp'l'ppe 37, {ivp.
Barthot osak akkor érthetjük
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meg igazán. - mutat rá Dani
élou -, ha abból a tapasztalá
sából indulunk ki, amelyre
egesz muvet epítetre, Ez pedig
az az eltentmondásos helyzet,
amelybe azáltal jutott, hogy lel
készi hivatást vállalt. .hJmiatt
ugyanis neki, az embernek, Is
tenről kell beszélnie, .holott
meggyőződése szermt Istenről

CSak maga az lsten szélhat. ls
ten ugyanis annyira világfölöt
ti. az emberi értelmet oly mér
hetetlenü] túlhaladja, hogy
alapvető Ielismeresül csak ls
ten és az ember összemérhetet
lensége, gyökeres aránytalan
.ága adódhatik. Ennek a ki
kezdhetetlen és megközelíthetet
len isteni világfölöttiségnek ne
vében vette birálat alá Barth
"mindazt, amit a kortársak Is
ten helyébe próbáltak állitani":
emberi észt, haladást, tiírténetet.
Isten tagadhatatlau nagyságá
nak érzése jutott kifejezésreeb
ben a szellemi harcban. amit
visszahatásnak is felfoghatuuk
a földiekbe merült protestantiz
mussal szemben - állapítja meg
Daniélou. Szerinie azonban
Barth túl messze ment elméleté
ben s ha utóbb már nagyobb
szerepet is jutt.atott a Megteste
sülésnek, álláspontja az egyház
tekintetében mit sen változott.
Gondolkodása ma is merőben el
lentéte a katolikusoknak.

Könyveivel és egyéniségével
Barth mindenesetre hatalmas
befolyást gyakorolt. Megszám
lálhatatlan tanítvány szegődött

nyomába, köztük egy Niebuhr
az Egyesült Allamokban, egy
Kraemer Hollandiában. A fran
cia' protestantizmus Iiatalsáxa
a maga egészében Barthot kö
veti, akit az ottani református
egyház jelenlegi elnöke, Maury
lelkész ismertetett meg honfi
társaival. De ha Barth is a leg
jel1~tesebb képviselője· a
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visszahatásnak, nem ö az ene
düli, Oit vannak az első óra
munkatársai: Gogarien és Tbur
neusen. Ki kell emelnünk Barth
zürichi vetélytársát, Emil Brwn;
nert, akinek munkái: "A köz
vetítő" és "Az ember az ellent
mondások között", angolszász
korökben találtak oly nagy visz
hangra. Brunner is azt vallja,
hogy "Isten igéje" az igazság
egyetlen forrása. de ő kevésbbé
radikális, mint Barth, mert bi
zonyos értéket az emberi érte
lemnek is tulajdonít.· Andera
Nygren lundi püspök, aki jelen
leg a lutheránus világszövetség
elnöke és akinek leghiresebb
könyve az "Eros és Agapé".
nem vett át semmit Barthtól. de
abban egyezik vele, hogy szin
tón a kereszténvsésr világ·fölötti·
ségét követeli, igaz, hogy egy
meg-újhódott lutheranizmus v.
na.1ában.

Még a Barthénál is radikáli
sabb állásponttal találkozunk
Rudolf BuUmannál, aki körül
ma heves viták folynak Német
orszáebun. Vannak, akik úgy
nyilatkoztak róla. hogy tanítása
"esemény az egyházhan". Ez 8
teológus Martin Dibelius és
Cullmann mallett egyik fő kép
viselője a "formatörténeti isko
la" szentírásmazvarázat i irá
nyának - híres kommentárt írt
Szent Jánoshoz --o ugvanakkor
azonban hatása alá került Hei
degger egziazfancial ista bölcse
letének is. Arnif hirdet, .6q-y ra
dikális keresztény egzisztencia
lizmus. Az ember keresztéT'ysél{e
szer-inte azon a "döntésen" vae;y
"elhatározáson" múlik, amellyel
adott pillanatban Kliisztus mel
leU vacv ellen foglal állást.
TárKyi tartalmától azonban tel
jesen mecfosztj« Bultmann II
kereszténységet. E-ryáltalán ""'m
tud.ink úumond -, feltá·
madt-o Krisztus vagy sem, ez



azonban nem iR fontos: ami
számít, el!yedül a Krisxtusban
való hit. Ugyanígy 11 végső dol
gok: itélet és feltámadás it!
szer-inte ciszta elképzelések. l\:I
kell bontani a kereszténysé~e1
a mithológiából - ime JI sokat
emlegetett ..Entmvtholorrisi
erung" - és visR'·m kell vezetni
a tisztán alanyi döntésre a mee
ismerhetetlen Krisztus Irányá
ban.

Mindezek a teológ-usok tehát,
akikkel eddig f'og lalkovtunk,
nemcsak II modern bálványok
ellen lázadtak fel, hanem -- s
ez igen fontos - azon is fára
doznak, hogy mint elavult bák
Iyókat, lerázzák a protestantíz,
musról a haevománvos tan mesr
kötpseit. Sokhan tehát csak tá
gítják a szakadéko] protestan
ti7:mus és katolicizmus között,
Itt jeg-yzi meg' azonban Dani
élou: ha Barth teológ-iája alap
vetően katolikus-ellenes is, ez
már nem a régi katotikns-elle
ne,**,g- a mavn szo~iolóO'i:lÍ ér

.dességeivel. Képromboló hevé
ben azonban sz inte semmit sem
ha-rv rnesr azokhól fl lényeg-es
valóságokból. amilyen az eg'Y
há« a szentsézek, a havvománv.
Oriági munká ia mindenekfalött
negativ, ,8 mézinkább az Bult
manné, Icv állt elő a protestan
tizmus számára a feladat, ho'!y
u.iból rátalál.ion a fel nem is
mert valóságokra azon JI terii
leten, amelyet ezek a teolóO'usol{
még a valósázok tnrmeléhitől

is t j "'?:Í'lm snp0rtpk. EnTIl~k fplis
merését fil!yelhetjiik mez ú iab
ban a protestáns teológusok bi
zonyos részénél.

Az első kérdések e",yike a
Szentírásé, ami nyilvánvalóan
életfontossácú a protestantiz
mnsra. Bultmann itt mértékte
Jeniil elfozadja a protestáns
bibliakritika romboló eredmé
nyeit. ngyanakkor azonban két-

ségbe esik a teljes "fideizmus"
láttára, amelybe ezek az ered
mények belekényszerítik ft teo'ó_
gust: minthogy szerintük sem
mi sem állapítható meg bizto
san, nem marad más, mint a
tiszta hit-cselekedet. Ezzel II ra
dikal izmussal szemben S 'auffer
az Ujszövetsél! teológiáiáről írt
könyvében, Cullmann számos
értekezésében, JI tübirizeni teoló
gusok tavalyelőtti összejövete
lükön védelmére keltek mind az
egészséges kritika jogainak,
mind pedig az üdvtörténeti ese
mények társrvi értékének, Az
egyházak ökumén tanácsának
egyik határozata. amelyet Yyg
ren, Eichrodl és Staehlin i~ alá
írtak, hasonlóképen kiegyensú
lyozott áll ás foglalásra törek
szik: a Biblia az a hely, ahon
nan Isten igéje felénk hanzvik:
ft keresztény egze~ézis kiinduló
pontia a mp~váltottak közös
sége; Jé7ns Krisztns fl ";;zrlOnt
ja és ('Plja az eg.ész Bibliának;
a két ~"lnvets~~ eV'ység-e Isten
megváltó tevékenységének foly
tonossáo-ában valósul meg; a
Szentirús mavvarása'á- a 8ZÖ
vevek tnl'tén"ti éq kritikai vizs
gálatával k"ll kezdeni.

És?:rf'vehe t i ü1{ a kapcsolatot,
amely itt '1 fl~Ant;rás és a ld)7,;>s_
ség- k;:·,,;;tt lfitpsiilt - híV'.i~ fel
d. a fig-yelmpt D'lTliélou. E ... a
fp'lfl)Q'á'l s?:f'mhH<:"n 1] P" pO'véni
ért"lPlpzés'lP,l é"! hplvrplÍ1Ftin az
eO'yh.í" ""nl"f'Pét a !':""nHrá<: m'\,
I!vllrú"ásáhan. Jpllemz'" a hang
"Mv i<:. :>mel1vpl ~?: 0_ ns ,:1Z
Uj"'7;<vet«nQ' j{"Hzf'fiiO'O'Psét ki
errt"ljlr. F.,,~,,1 i<:..,ót pl;;l{eriilt 'l.Z

plal{ V'lO'V tipus I'n~a'Jl1a. aTn"IV
hAn pl!'ym.í""'a h1-ílnal{ a.'l, ii~v

t;;.,.téne,' ldll nT!h~" II Tn 1)7,711"'" tai.
E"t a tant. aPlnl v olv kPfhrpa
volt 11'7 "O'vl,;'~"Itv'Í'rTl"'\. er:(tpl_
jn""n ";;r.. ~""lj .T.... «chirn J"",,,!
mins é<: Ml"". Rad. 11 Jl1'11 N~

". metország két legnagyobb pro-
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testáns egzegétája, Magáévá te
szi az upsalai iskola is, amely
Fridricksen köré csoportosult s
amelynek leeismertebb tagjai
Riesenfeld, Reicke, Cart-Martin
Edsmam. és Harald Sahlin; -

. Ha a Barth-féle irányzat szél
sőségbe esett a Szentírást ille
tően, ugyanezt cselekedte az
eg-yház tekintetében is. Barth
teljesen elveti az egyház intéz
ményes oldalát és csupán ese
mények eg-ymásutánir-;ág-át lá'ja
benne. Egy ilyen álláspontnak
mindenekelőtt azoknál a protes
táns ezvházaknál kellett ellen
zésbe ütköznie, amelyek me-r
őrizték a hierarchiát. Az an-rli
kán eQ'yház mellett ilyenek a
skandináv lutheránus eg-yház:l"k.
S valóban. ezekben az eO'yház~k
ban, kiváltképen a svéd eQ'yhq'l,
ban született ujjá é,f'. erőf!'\d;;tt

mp~ az errvh:'i'7nllk av fl. teoló
gifda, amely Luthprn bl is hát
rnhh menve a p;ltriQ7JilnHI és a
knzép1zori kpresztér:v hHO'VO
mánvhoz i,!~fekRzik vi sazntérni.
Az PO'yh;'í7i hw-rvnlTI"nvT\ak P,'7t
a7 áfÁrzését és ért';lr"lhr-;bt. nn1."lv
mintt ez a n1.pO'uihf,tl'Íqi kíl"~ ...lAt
sokban P TY)lÁlrp'7tot Pur-u, N ew
mn't/. és Erou/te ()xfo~tl_mn'>''''ll.l

m:'ihoz, már N'lth"n SlJrlerhlnm,
a ~írAr-; np"nlai n;i."nil1{',az i;J:';
JnP7l 1'1 "'>'''''lll "TY) ko-rinm°T'VP701C
tanúsította. Ma pedig egész se
rwl' pűvnök halad e esanáson,
akik eQ'vbP,n tAoIÓl;!'U""l, il'. T~Y
a már ir-;mMp,ltpn ernl ített Nv«.
ren Iund i nüsnök. azn t án Al/len
strűnvnűsi pii."piik. aki. •.Chris
tus Victor" címmel errés7. knny
vet írt a mp~·v:11t·;" 11ntriszti1<::ns
tRolórriájfJról: Brillioth unsnlai
püspök, aki firrvelernremé'tő ta
nulmányt tett köz7é az E11l'ha
rir-;~tia különhöző oldnlairól- Kn_
zéjűk tartozik Berggrav oslói
püspök, aki magtisztelő helyet
vívott ki magának az ökumén
mozgalomban. Stoehlin német-
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püspök hasonló irányt képvisel.
E?; az egész csoport a leghatáro
zottabban elitéli a Barth-szemlé
letet és amellett van, hogy II
protestantizmus térjen vissza 8
régi egyházi hagyományhoz.

Az egyház-tannak ezt a meg
u ihódásár Iiturglkua és szeritsé
gi ujjftszületf.s is kíséri a svéd
egyházban. 'I'ámaszra talált. a
kevdeménvezéa a Szentírásnak
abban a kultikus maevarázatá
ban, amelyet M ourinckel é!'
Gunkel norvég- teolórrnsok ad
tak éH amelyet. a svéd Engnell
él' Widengren tovább mélvitet
tRk. Arni II szentsévekej illeti,
Daniélou főleg Lundber"nP,K és
Edsmanrmk a kmesztsé!!'r,')l írt
könvveit erneli ki. A FlVPd eq-y
házban ki fejezett Iiturvikue
mozcalom ir-; indult. amelyne].
Posendol ('"hv i lelkész a leg
főbb inínyítója.

A svéd protestantizmus W7.0n·

ban nem Il.Z eV'vl'\tl'm, ahol [lven
t;;rekvP,sek nvilatt-oznak me~.

Nárnotor-szávban A,~"'u~sen keb
li l'~lkész olvan fe1fog-ást vall
11,'7 TTrv..f'sor'Ír<Í1. amely p,O'p,s?:en
}<n?:el :í.11 a httolikur-; tpnrtá"hoz.
Hasonlót ahhoz, amit 25 ho'lan
di"i l"th"ránw~ lp,ll{{~!sz kn~Ö8

nvilatkozatu tartalmaz: .. .A mi az
Úrvft"sora s:r.entsP'O'Pt illeti, TVl;
vaninl,; ho~y a ,m! Urll~1<::.. .Té
zn" K ...,s:r.tu" val"r-;a~!!'lll t'1"1 irra
7-án jelen van abban és hory a
}<p,nyp.r foq a bor !,,'Zinei alatt 1"$\

jáf tA"tét Ás wlját vérét adja
nekünk, Hi ,,·s:r.Ü1, . hovv PZ II
szeritség avt n~ :í1r1 ()za t ot jP,l"llÍ
ti merr idnrfíLidőre, am-Jv«t
eg-ys7ersmin den l~orra vállalt
maeára bűneinkérj Krisztus a
k"msztp,n." A keT'esztsé!!en és az
Enpharif'7tián túl H'7onha'1. más
szentRéf{eket is u iból felfede'>'n~k.

Os:r.tr{tk lutheránusok p h1d(t1tl
nag-yban vitatkoznak a hűnbá

JI nt szontségének természete fe
lőJ.



Az e~ház intézmény-jellegé
nek - Barth tagadásával szem
ben - Svájcban is hatásos szó
szólója támadt J. L. Leuba sze
mélyében, aki "Intézmény és
Esemény" címmel könyvet is
írt a kérdésről. Leuba azon van,
hogy összeegyeztesse II Barth
féle tételt a katolikus tétellel.
Végső követkestetése az, hogy
az egyháznak egyidejűen két ol
dala van: intézmény is, amely
fl hagyományban gyökerezik,
ugyanakkor azonban Isten foly
tonos teremtése is. Mezállanít,
hatjuk azonban - írja Daniélou
-, hogy az ezvház-tanban to
vábbra is kirívóak az ellenté
tek. Ez tünt ki tavalyelőtt

Lundban is, a "Faith and Or
der" ökumén mozgalom tagjai
nak értekezletén.

Franciaországban is előtérbe
került a kérdés, annak ellenére,
hoev itt a kálvinista hazvo,
mány nem ismeri azt. az egyházi
hierarchiát, amelyet egyes lut
heránns e!!,yhá7.ak mevőt-iztek.

Max Thurinn lelkész Taizében,
Clunvközeláhen. egy protestáns
szerzetes! közössécet alapított,
amelynek élete a knltusz l\1irül
f'oroe. Taizé a tűzhelve lett egy
Hturs-ikus mes-njhődási mozva
lomnak...Az Ég öröme a föl·
dön" P. könyvéhen 'I'hurian uj
Ml fp,lfc~pzi a katottkns litnr!!.i a
kÜ!SŐRPO'Plt és szellemét. Sous
sure Iplkéc::7.. aki ta!!'h a cso
portnak, értekezést adott ki ..ls
teni törvények és lihuO'ia" cím
mel, s ehben a reformáció szel
lp,mhhp,n i<!'yelo1zil{ megvetni egy
-új liturvta alarriatt.

A7. utolsó tprii.l"t, ahol a
Barth-fól" mel!'rfÍ'71,hMatás nvo
mán folyik az uiifténítéc::. a vé~

sn n"!O'(\!' t"na_ ]=t::lrthnál pc:: mégo
inb~bh Bultmannál az eS7t'hato
IóO'l'l 110'V i"lent mpO'. mint az
áthirl"lhRh..tl'ln P'7'lkatlék bi
r,onysága Isten világa és az em-

beré között, mint az időben

való szembeállítása az ernber
nek és a világfölöttiségnek. A
végső dolcoknuk ez II felrogáil/l
- jegyzi meg' Daniélou - ninéa
llagyság nélkül, de megfosztja
realitásától azt a tárgyi üdv
történetet, amely az Ószövetség
ben indult meg, Jézus Krisztus
ban teljesedett be, az egyház
ban folytatódik és a feltámadás
sal, az ítélettel és a jövő J eru
zsálem eljövetelével a paruzíá
ban nyer befejezést. Az eszcha
tológia náluk egy Heidegger
szelleméhen felfogott e~7.iszten
ciális helvzetté zsugorodik.

A visszahatást Barth ellen fő

lez Cullmann híres könyve. a
,.KriRztus és az idő'" fejezte ki.
Cullmann, akinek könyvét Da
niélou a mai protestantizmus
legfontosabb termékének mond
ja. kimutatja, hOl!Y Kriszfnssa!
11 történer sorsdöntő eseménye
telj-esült, és hOA"Y semmi sem le
het már számunkra olyan fon
tos, mint ami AltnIa már bir
tokunkba jutott. Ez a keresz
tény paradoxon bármiféle evo
lucionizrnussal szemben, hoev t.
i. ami lénvezes volt. már résren
bekövetkezett. Egyébként terrné
szetesen várjuk a végső esemé
nyeket, amelyek be fogják fe
jezni a Krisztus által beve~ptett

művet. Cullmann mellett Küm
mel is bírálta .Jnéret és Tel
jesedés" c. könyvében a Barth
féle iskola túlzásait.

Hátra van még a közbenső

idő kérdése, az egyház idejéé.
Cullmann elismeri. hogy az egy
ház magában bírja a Szentlé
lek bizonyos míiködését. E?;zel
már túl is haladta akár BuH
mann,akár Barth elméletét. A:l
a szándéka azonban, hogy ki.
dom borítsa a krisztusi történés
kiváltsásros jellegét, arra kész
teti. hor-v a minimnmra esök,
kentse Isten csalatkozhatatlan
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ténykedését az egyházban, és
-hogy szembe állítson egymással
apostoli Iiagyományt és egyhá
zi hagyományt. Ezt fejti ki
mind a Szent Péterről írott
könyvében, mind az "Irás és
hagyomány" c. tanulmányában.
amelyek a mult évben láttak
napvilágot.
Ebből SI rövid áttekintésből is

meggyőződhettünk arról, hogy
valóban uj vonások rajzolód
nak ki az európai protestantiz
mus arcán. Az a visszahatás,
amely Barthnál még úgy mu
tatkozott, mint. a vallási libera
lizmus századait kikapcsoló
visszatérés az első reformátu
sok eszmevilágához, ma már
még hátrább megy vissza, egé
szen a kezdeti közösséghez és az
apostolok egyházához. A Szenf
írás figyelmesebb és teológiku
sabb vizsgálata oda vezetett,
hogy ujból felfedezték az eg-y
házat eredeti mivoltában, sőt ab.
ban a látható valósávában is,
hogy a szentséaek útján Krisz
tus műve Iolytatödik benne.
Kétségtelen - mondia Daniélou
.,.-, hocv mindez közelebb hoz
za ezeknek a protestáns teolózu
soknak nézeteit azokhoz a néze
tekhez. amelyeket a katolicizmus
haovománvosan hirdetett.

Mindenesetre azonban több
észrevételt is kell tenniink 
fejti ki Daniélou. Az els f\ az,
hop'Y mé-r azoknál is. akik a
lezközelehb állóknak lűtszanak

hozzánk, lényeges eJtél'~<;ek vnn
nak, arnelvekben továbbra il' a
protest-ntivmws f'lve nyilatlm'T,ik
melJ'. Milc0nt Barth i s aId ebben
a tekintetben szembetűnőenp"')
tp,,,t:'in"" p"'e'{ It tenló<n1<:"nk i s PAl
nel.. :lttn]. hOQ"V hfil'mifp,le eO'yüft_
mW"r·d~<:t t'llajdonítsana'.. :lZ
embernek, Jlf'holJ'v el'l'el v",lamit
is elv~"'veTle'" T"tl'll éf'! K"i<:7t'1'l
elJ'VpdüH é<; kizáróla"'f)q o1?--v"l_
tából. Ezzel az aggállval talál-
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kozunk minden területen, Igy
az egyház esalatkozhatatlansá
gának igényét Cullmann olybá
veszi, mintha meg akarná vál
toztatni az apostoli idők egye
düliségének jellegét. Szűz Má
ria és a szentek közbenjárását
úgy tekinti Barth, mint tárna
dást a megtestesült Ige egyedü
li közvetitése ellen. Ezek a pél
dák is mutatják: azt gondolják
ezek a protestáns teológusok,
hogy mindazt, amit az ember
nek adnának, Istentől kellene
elvenniök, holott éppen ellenke
zően, Isten nagylelkűségének és
adakozó készségének sajátja,
hogy nemcsak azt akarja, hog-y
az ember' megigazuljon, hanem
hogy az' ember maga is cselek
vően résztvegyen 11. megigazu
Iásban, Az egyház csalatkozha,
tatlansáza Rem von el semmit
Isten ezvedűli csalatkozhatat
Iansázáhól, merj hiszen éppen
Isten ajándéka, Nem teremt ez
mús tekintélyt, mint a Jézus
Kr'isztnsét: 11 tekintély caakis az
Övé s Ö kiizli(Jzt az ep-'yhá'l,7,al.
arnelver jegyesének választott,
És éppen mert hisszük hogy aa
egyház tekintélye isteni. ezért
nem foO'adhatjnl< el mi, kaíoli
KUROk. hogy több egyház is le
hetséges.

Másik észrevétele Daniélou
nak, hogy még' ha sikert arat
nak if'! a pl'otef'!táns teoló",usok
mevú.iító törekvései, akkor is
kérdéses, vajjon tartóR ]Ahef-e
az egy olyan V'l llá<:i közijssp'~

hen. am~ly nél1di.lözi a esnlat
kozhatatlan tanító hivatalt.. flt.
teolóziában ;8 érvénvesiil bivo
JlVOf'! dialpld;l..-a. aminek R'7,>i.k
sép'~7.erű ki>vp, tke7.m Anye. hf)'!'y
'nJ11í~ ma 8. pit eO'y;J, o'd'llára
helvezik a l>:lng'811lvt. holnap
pl"r ft?: ell nTlté'tes oldal knl'el{e
ilil.. P;];i.1" ~7 'l?: "lra anT'ft1.. is,
hOQ"y az ind ividual izrnus Íll ' h "' i
tása a közösségi gondolatot ál_



litotta most előtérbe. Nem két
séges, hogy ez a teológiai dia
lektika megvan a katolicizmus
ban is, itt azonban, ami a lé
nyeges valóságokat illeti, 'mín
dig csak egy változhatatlan ha
gyomány keretein belül mozog
hat. Ezzel szemben a protestan
tizmus állandó veszedelme, hogy
ott még -a hit elsődleges adott
ságait is bármikor vitába von
hatják.
Ebből a szemppontből Barth

esete különösen tanulságos.
Amikor a lényeges dogrnákra,
a Szentháromsáera vagy a Meg
testesülésre helyezte a hang
súlyt, ugyanakkor teljesen szét
oldó és romboló nézeteket. val
lott az egyház és a végső dol
gok felől. És ha az utóbbiak te
kintetében magára is vonta .sok
protestáns teológus helvtelení
tését, a tény az, hogy ezt a hely
telpnftést nem mondotta ki sem
miféle hivatalos egyházi ható
sá~. Bultmann nézetei miatj is
sok kartársa méltatlankodott, de
eP-'Yáltalán nem látni, hogy mi
alapon tilthatnák meg azok ta
nítását. ElITébként is hasztalan
tartott halotti beszédet Barth a
vallási liberalizmus fölött, a fel
támadás jelenségei már itt iA
mutatkoznak.

Meg' kellett tennie ezeket a
me!!jegyzéseket - fejezi be ta
nulmányát Daniélou , nem

, azért. hosrv esökkentse ja vázolt
szellemi áramlatok fontossávát,
amelyet ő igoen nagyra becsül,
hanem hogy várható hatásukat
a vslőságnak megfelelőe» itp.I_
hessűle mez. A problémák
ull'YaniR, arnelveket felvetették,
vép"prpdmM-iyben az, esrvház
problémájában esúesosodnak.
Innen a mezmozdulásoknak az
a drámai VOT1áRa. hovv ámbátor
nem !"Yő7.edplm",~lredhptnpkeqy
szP"t"'!ítő tek intélv nhlkiil. AZÓ
8zól6ik még Aem'hajlandók el-

ismerni egy ilyen tekintélyt. Az
egyház problémája mindeneset
re sarkalatos kérdésként merül
fel a mai protestantizmus előtt;

az ökumén összejövetelek egyéb-
-bel sem foglalkoznak. Mit sem
kívánhatunk inkább, mint hogy
megtalálják rá az igazi választ.

*
Svédországban orvosi jelenté

seket hoztak nyilvánosságra.
amelyek világszerte nagyobb
feltűnést keltettek, mínt az
amerikai "szexuáIriporter", Kin
sey professzor írásai. Ezek a
jelentések ugyanis tudományo
san megvizsgált anyagra tá
maszkodnak, olyan anyagra,
amilyen ma egyedül Svédor
szágban található. A terhesség
törvényes megszakításának ke
reken 35.000 esetéről van szé,
amelyekre 1946 óta került sor
Akkor lépett életbe a svédeknél
a törvény, amely a magzat cl
vételét nemcsak vakkor engedi
meg, ha a terhesség veszélyez
teti az anya életét, hanem mó
doj, ad rá "eulrénikus, humani
tárius és szoeiális okokból" is
Mint tudjuk, más nyu~atiál
lamokhan is érvényesülnek ha
sonló törekvések. legmesszebbre
azonban kétsésrkívűl a svéd tör
vényhozás jutott. Nyugodtan
mondhatjuk, itt ma már egye
dül az anya elhatározásán mú
lik. hog-y meeszüli-e valrY elvé
teti a goyermekét. Annál fig'ye
Iemreméltóbb és tannlsácosabb
tehát a Svédországban kialakult
}1AlY7At, amelyet Gunnar D.
Kumlien. ismertet a Wort und
Wahrheit hasábiain.

A törvény kifeiezett, célja az
volt, hogy 'll~,;ét vesrve azoknak
II s7.nks7:erűtleniil vél!'7ett elha]
tásoknak.. amelyek súl vo'! mez
h"t"",prlAspkkel, nem ritkán ha
lállal jártak az arivára. A j~lf'll'

rések viszont arra ut" ln:\k. hog-y
az első hat év tapasztalata sze-

149



rint az illegális beavatkozások
száma nagyjában ugyanaz ma
radt, mint régebben. Sok nő

. ugyanis, főleg a vidéken, inkább
választja ezt az utat, semhogy
magára vegye a törvényes el
járás bürokratikus formaságait.
Belejátszik ebbe az a körülmény
is, hogy a törvényes elvétel 10
'hetősége miatt erősen csökken
tek az illegális beavatkozás költ
ségei s ugyanakkor a "vers(1ny"
folytán a módszerei is kevésbbé
kezdetlegesek lettek. A" leaálí»
Cb etek zöme ifry csupán nem
várt többletet jelent a multhoz
képest. A törvény tehát tökéle
tesen elhibázta a célját - jelen
tik ki mind nagyobb számban
tR nyugtalankodó orvosok, akik
közül annakidején nem kevesen
még pártolták az új intézkedést,

Ajelentésekböl kitiinik, hogy
a törvényes beavatkozásoknál a
legsűrűbben szerenlő ok az
anya "testi gyöngeség-e" vagy
"előrelátható testi gyöng-esége".
Ez a gyöngeség természetesen
majdnem mindent jelenthet, fő
leg ha "előrelátható", s azok,
akik ma riadtan vizseálják . a
következményeket. méltán idé
zik magukból II hivatalos ira
tokból ennek a fop-alomnak e!"!'y
re lazább értelmezését. Eg-y diák
lánynál néldául valójában azt
az érvelést fO!!'lldták el, hogy
nem tudná idejében letenni a
vizsgáját, eITY férjes aSl'izony
nál pedig azt, hog-y le kellene
mondania külföldi útjáról.

A tőrvénynek talán az a leg
aggasztóbb következménye, hogy
máris c.-zrevpiw1 'fil meg'
fO!!"Yatkozott a felelőssévérzet a
gyermekkel szemben. Ezt álla
pította meg nemrég-iben egy or
vosnő is 'az egyik l'ivéd orvosi
lanban. il~ c,,, vi lávl.ik J,j ('~é

szen kirívó módon azokh')l a
bews vitákl"q is. amel yek ~Yfd
ország egyik legismertebb é;;

]50

legtekintélyesebb sebésze, Per
Wetterdat professzor köriil ke
letkeztek.

Wetterdalt, aki a stockholmí
egyetem nőgyógyászati kliniká
ját vezeti, gondolkodóba ejtette.
hogy amióta az engedélyeket és
beutalásókar egy külön ebből a
célból felállított hatósági szerv,
a "Szexuális tanácsadás irodá
ja" állította ki, feltűnő mérték
ben szaporodtak klinikáján a
művi beavatkozások. Beszélget
ni kezdett az odaküldött anyák
kal, akik csaknem mind fáde8
és már gyermekes asszonyok
voltak. Megkérdezte tőlük, hogy
miért kívánták a beavatkozást,
mire azok többnyire azzal áll
tak elő, hogy máris túl kicsi a
lakásuk.. vagy fúl sok a mun
kájuk. A iprofesszor ilyenkor
közvetlen formában, teljes nyu
godtsárrgal, de nag-yon komo
lyan fordult hozzájuk: ..Miért
nem öli meg valamelyiket a már
meglévő gyermekei közün v (>~
gül is egyre megy ...u

A visszahatás mindannvíszor
meglepő volt erre a kérd-isre.
A nők teljesen összeroskadtak,
vagy hisatérikus zokogásban
törtek ki. Mintha sajg-ó sIlbet
érintett volna náluk egy kímé
letlen kéz. Később II nyilvános
viták során a professzor mecie
gyezte, hogy még azok a páci
ensei sem viselkedtek i lven szá
nalrnasan, akik előtt fRltArta,
hovy súlyo!'! szervi műtótnek

kell alávetniök magukat. ..Olyan
:i(>lpns~!"!'p'pJ álltam szemben
fűzte }lOzzá a nroff'sFlz(1r -. ami
lvennel másutt még sohasem ta
Iálkoxtam, amely valahoo-v az
életközf'lsé<ret lehelte és mjnd~),

képen tiszteletet parancsolt."
Voltak: esetek amikor ItZ anva

fl mP'l!rázó bes7P.1gefp,sután :iobt.
belátásra jutott. VOJt.R1,; azon
ban olyan nők is, akik nem
tudták, mitévők legyenek, és



visszarohantak a tanácsadó íro
dába, A központi iroda egyik
nő-alkalmazottja vitte azután
nyilvánosság elé a dolgot. Saj
tóközleményben elmaradott gon
dolkodással és embertelen dur
vasággal vádolta meg Wetter
dal professzort, mondván, hogy
kegyetlenül megkínozza azakat
a szegény anyákat, akiket csep
pet sem könnvű elhatározásuk
amúg~ is kizökkentett lelki
egyensúlyukból. Nyilatkozatokat
is csatolt leveléhez, amelyek a
professzor ellen hangolták R
közvéleményt. E'!'yre több uj
sázban bélyerrezték "embrrtelnn
embernek" Wetterdalt, míg Yé
gül is egy népszerű hefilannak
- 'ahogy Kumlien kifejezi ma
ltlÍf: - .Jrrutállsan reatisvttkus'
cikke p"viikm'esen megvúltóztut
ta a helyzetet.

Miért vannak annyira magou
kon kívül a uőH - kérdezte a
lap. Talán mert meg kellott
hal111'1;ok 'l fla;nj lAlldiAlw>rp,tfik
szavát? Veg-Yéktudomásul az
egész orssázban, hogy nem le
bet 1dilönbségoet tp,nni l''YArm'1k
gyilkoflsáll' és művi elvétel kö
zött. S a lap mind.iárt rés7:1ete
ket közölt arról, hovv mikén t
megy végbe ez 11. míítét II .. jAl
vP7etptt." {O'" ••tnkplptesen hiq-ié
nikus" svéd kl inikákon, Rp,Rzle
tp1<t>t. amelyek borvalommal
töWiHé!c el W7, olvasókset. A tör
vény értelméhpn hpavl1tko7ií"nak
fl tp ...hesség· pt;:dik "ón"nHnal,
végéig- van h(11vn, kivétel"8PIl
azonhan a ludAd;1, hónan véO'p~

ig- is fo!!':matosltható.· A v'1ló
1\"0' 'V;87:0'1t 117. hoc-v a ln""'''''.'''_
kítáQol'~ak több. m;'1t 75 o/n_;Ít a
nefPyed:l, PQ a hpt"r1ik (l) hA
nan kii7:Xtt eRá~7-1"'m"ts"/;""el
hajtják végre. A mag-zat ebben

a késői időpontban már töké
letesen kialakult emberi lény;
mint az orvosok is készek ta
núsítani, ez a lény annyira élet
képes. hogy szive, ha meg nem
sértették. az anyatesten kívül
még négy-öt órán át dobog. ÉI...
és mi történik vele I Ne kíván
esiskodjunk - írta fl lap --, ezt
már az orvosok sem árulják el;
egyszerűen megszűník lassan
ként élni.

A Wetterdal-ügy egyszeriben
Svédország talán legnag-yobb
közéleti botrányává nőtte ki
magát. A valóságnak ez a ször
nvűséze méltán sujtotta le a
svéd társadalmat, amely oly
szfvesen hivatkozik mncas er
kölcsi sziuvonalára. Nemcsak
egyházi. de ví lázi személyiRégoek
is nyilatkoztak akként, hogy
hazájuknak minden oka mez
van a szézvenkezésrei hiszen ha
a kutvával vag-y ~ sertpssel bán
nának így, az án~tvédő egyesü
let már régen felemelte volna
a szavát s a tetteseket nvilván
mez is büntetik; ú!"v Iátsxik
azonhan, az emberi Jénym·1c ke
vesebb jo!!"a van, mint az állat
nnk. inivel hogy még nem "szü
letett" meg.

Sainos, nem derül ki Kurnlien
besxámoló iáből, hne-v a Pllsda
szé!!yenkezéqen tú l tntfek-e már
val"mit Rvédors?:hO'b~n I1Z em
hprte1PJlség- felR7ftmn1ására.
Kum lien esak annvit fíí~ még
h07zá, pO!"Y Wettprdal ht'j r»1en
tette ll, 1rnrmftnY'1llk: a jiivőben

semmiféle hpnv~tl,n7ást sem Pm
g-ed mp.,. a 1<1i'1;káián ohmn ja
vaslatok a lanián. "Tl1pl,,,1,p,t a
t~ná('sailtÍirnil'1 álHt ld. S e ti.
lill,,,",' """;'l.tt mp", ""nki sem mer
te bírálni II professzort ...
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A KiS ÚT
a) "Csodálom, hogy cl katoliku» egyház, amely ezerett magát

a n y a szentegyháznak 1l(,1,'ezni, .nem veszi észre, hogy gyerme
keinek mire l'an sziikséüe. Szerintem az egész böjti fegJjelem egy
régmult kor c:,:öke1,énJje, <'!iU olyan koré, amikor az emberek nem
dolgoztak, hanem duskáltuk a földi javakban, azt ették-itták, amit
akartak is amikor akarlak. úgy, hogy az Egyháznak az istenre
való Ith'lltkozál5sal kellett öket egy kicsit keményebb életre fog
ni. Én sZHnélyeml1en nem i.~ birok böjtölni, nekem azonnal meg
fájdul a fejem, :,:zédiiliik. csókken a munkaerőm. Van ennek ér
telme? Seeriniem nincs:'

b) "Ugy fáj nekem, J/opy még maga az Egyház is egyre tá
git a regí komoly böjti fegyelmen. Olyan szép volt, amikor az
előtt minden szerdán, 'jlútteken, szombaion tartozkodtunk: a hús

-éleltől és ct ttibbi: napon l·S bizony csak egyszer laktunk jól, Ma
már úgyszólvlÍn nem is tudják az emberek, mikor 'van Advent
és mikor van 1wgyböjt. cJ/észen kivész cl peniienciás szellem cl
világból."

Hát így egymás mellé téve
majdnem komikusan hat ez a
két levél. Ez az, amire népiesen
mondani szekták, hogy még az
lsten sem tud mindenkiuek ked
vére tenni. Enyhíti a groteszk
séget, hogy azért mind a két le
vélből az tűnik ki, hogy foglal
koznak a nagyböjttel és szeret
nének valamit tenni az embe
riség lelki haladása érdekében.
Foglalkozzunk először a rövi
debb feleletet igénylő második
levéllel. Valamit "elengedni" és
valamit "megtiltani" nem egyen
lő dolog. Ha az Egyház "szi
vünk keménysége" és a változott
idők kívánalmai miatt elengedi
a böjtöt (egészben vagy részben),
az nem jelenti, hogy nem sza
bad böjtölnie annak, aki job
ban meglátja és belátja. milven
hasznos, szép és keresztülvihető.

A7, Eo-yház. kifejezetten meg is
kívánja, hogy a böjt idejére vá
lasszunk magunknak külön ön
megtag-adást, arnelvet az enO'e
delmeaség és engesztelés szelle
mében felajánlunk. amennvihen
nines médunkhan böjtiilni, Ha
tehát úgy érzi, hozv sz ívesen
böjtiilne {>,s hog-y lelkének ez
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hasznos és kívánatos, nem aka
dályozza senki sem: jogában áll
böjtölni. ,

- Dehát a többiek' - kér
dezi.

Quid ad te' - feleljük - mit
tartozik az reád' Te csak II sa
ját lelkednek viseld gondját.
meg annak a kis körnek. amely
be Isten felelősséggel állított. A
többit bízd Arra, akinek az Úr
Jézus mondotta: - Legeltesd az
én juhaimat. legeltesd az én bá
rányaimat!

Az, első levél írójának pedig
egy apróságót szeretnék bemu
tatni Assisi Szent Ferenc életé
ből. Eg-y. éjjel 11 kÖZÖA hálóhe
lyiségben kiáltozni kezd egy
testvér, mert úgy érzi, a sok böjt
következtében meg-hal éhen.
Szent Ferenc azonban asztalt te
rített. maga is evéshez ült. ne
hogy a testvér 8zégyeljen enni
és a többieknek is meghagyta.
hogy egyenek. Rtkm>:éA után ezt
a tanítást tartotta fiainak:

Kedves testvéreim. mezmon
.dom nektek komolvan. horrv ki
ki maca vessen számot termé
szetével. Kii~iiletek némelyek ke
vesebb táplálékkal tudnak meg-



lenni, mint mások. Azért azt
akarom, hogy azok, akiknek több
táplálékra van szüksécük, ne
legyenek kötelesek másokat utá
nozni, hanem mindenki adja
mez testének, amennyire annak
szükséze van, hogy készséges
szolg'ája lehessen a léleknek,
Mert ugyanú~y, ahogyan köte
lesek vagyunk a felesleges - és
így a testnek és léleknek ártal
mas ételektől tartózkodni,
ugyanúgy kell őri7.kedni a tul
sá?os megtartóztatáató], annál
is inkább, mert Isten megtéré
sünket akarja, nem pedig áldo
satunkat.

Ennek a megtérésnek álljll
azonban útját a gőg'. Naevon jól
tudjuk, hog'y az egyház bihlél!e
sen ad felmentést mindenkinek,
aki testben, lélekben nenl!e és
rászorul az ilyen eneedménvek
re. de ezt a felmentést kérni ln>}
lene és ezt már nem szel'etjiik,
pedig' a böjtnek ell'Vik célia pp
pen ennek az engedelmessé...i. fe
gyeTemnek a fenntartáaa, Vagoy
esetlee nem is kell kérni, van
nak körülmények, arnfJlvplc eo
ipso felmentenRk a böjt alól (be-
tegség. Í!:rensúlyos munka, sth.l
De R leetöbb ember azért mésds
le!1"töhhször érzi, hovv az ,.ár
tálom", amit ő a böjtnek tulaj
donít, mévsem olyan rettenete
"en. vf'.<wf'delmes, mint ahozvan
ö azt ff'ltüntetni szeretné önma.

ga előtt, - és hogy mégis csak
egy kis torkossáe, egy kis en
gedetlenség, egy kis önmegtaga
dáshiány lappang e mögött B
"nem birok böjtölni" mögütt,
ezt pedig nem engedi elismerni
a gőg, és azért inkább hadd le
gyen rossz az egész böjti fe.!!ye
lem . " Hát igen, nem hiába
imádkoztatja az E~yház a nau
böjt minden napján: Humiliate
canita vestra, , ,

De honnan veszi, hogy volt
olyan lukratív rendszer, amely
ben az emberek nem dolgoetak
semmit, mégis oly jól éltek,
hogy vallási kényszerrel kellett
néminemű nehézséget belehosní
életükbe' Mi nem ismerünk
ily.en kort. Arra ellenben megta.
nit a vallástörténet. hogy min
den korban, minden népnél.
minden ég-táj alatt voltak és
vannak bizonyos litnreíkus
böjtök, amelyek eMkészítenek 'a
szent cselekményekre, am~lyek
az általános hiedelem szerint ft

szelleminek, a lelkinek, a ~nt

nek uralomrajutását segm~ elő
az emberben, - amelyek köze
lebb visvik őt az Istenhes,

Ha pedig egy hiedelem ennyi
re általános, akkor azt valami
közös őRtapaBztalah'a kell visz
s'lRvinni: s ezt mind'm1t:inp.k mee
kell fontolnia, alci kritikJÍl'B hi
vatottnak és k(}Íp,lezettnek él'?:i
magM. ,



NAPLÓ
.d SZEPLOTELEN FOGANTATAS dogmája J.:ihirdetésének

előzményeihez érdekes és figyelem1'eméltó adalékot olva.sunk az
Osservatore Romano 1953. december 28-29-i számában. A cikkiró
állítása szerint IX. Pius még középiskolás diák korában nyerte ae
első ösztönzést a hittétellel való behatóbb foglalkozásra.

Ismeretes, hogy a fiatal gróf Mastat-Ferretti János Mária 
ez 'Volt a leendő pápa családi neve - a piarista atyák vezetése
alatt alló vollerrai Szent Mihály-kollégiumban végezte középis
kolai tanulmányait. Összesen hat esztendőt (1803-1809) töltött Wi
ljsrégi etruszk vá1'osban mint az intézet bentlakó növendéke é~
ezen idő alatt tanulás és viselet tekintetében egyaránt kifogásta
lan magatartást tanúsított. Akkor persze még senki sem sejtette,
'hogy a t,'ézna és hozzá epilekiikus fiúból idővel a kaioliku« Egy
koo feje lesz és mint ilyen alaposan rá fog cáfolni Péter éveire .

.A Volterrában töltött évek mély nyomokat hagytak a jám
bor él' tehetséges ifjú lelkében. KüZönösen az iskola bensőséges
Máriatisztelete hatott rája maradandóan. Ennek megértésére tud
nunk kell, hogyapiaristarend alapítója, Kalazanci Szent Joeeet,
a legnagyobb Máriatisztelők sorába tartozott, Életírói feljegyzésE
szerini alighogy gügyögni kezdett, máris szokásba vette a~ 0.1'1

Dyali üdvözlet, majd a szenioleaso rendszeres imádkozását. És ké
sőbb, hogy valamicskét megtanult olvasni, a boldogságos SZŰ2

ki! officiumának 'végzését is progrqrmnba vette.
Ilyen lélekberendezésből önként kÖ'lJetke:zett, hogy szeniiink:

mint rendalapító is szüntelenül azon fáradt, honu a maga külön
leges Máriatisztcietét seerzetesfiainalc és tanítványainak lelkébe
il' hiánytalanul átültesse. Ezért nem elégedett meg azzal, hO[JY
Mária nevét felvette a saját - Isten anyjáról nevezett József 
és rendje nevébe - lsten anyjának szabályozott papjai - úgy
szintén címerébe, hanem a Máriatisztelet minél több szálával
igyekezett átszőní rendházainak és iskoláinak életét is. l gy pél
dául megkívánta, hogy. minden egész óraütésre va:lamennyi osz
tály {elálljon és mondja el az an.qyali üdvözletet; úgyszintén.

.kogy vasárnaponkint a kisebb tanulók a szentoloosá, a nagyobbak
pedig a boldogságos Szűz kis officiumának kö.Zös elmondásával
készüljenek elő a misehall.qatásro;. De óraközben is .qazdaqon te
lihítnezte tanítását az Istenanyára való utalások/wi. "Fiacshá
im - szokia volt mondoqatni - aki igazán tiszteli Máriát, annak
majdnem lehetetlen. nem üdvözülnie. Ezért, édes kicsinyeim, es
ténkini, mielőtt lefeküdnétek, térdeljetek le, tegyétek kezeteket
keresztbe és a Szent Szüz nevének öt betűje iránti tiszteletből
mondjátok el ötször az angyali üdvözletet." Máskor meg spa
nyolos temperamentumával felkiáltott: "Fiacskáim, él}en Jézue
éljen Mária!"

Máriatiszteletének azonban legbeszédesebb bizonyítéka a Boi
doasáoo« Szűz tizenkétcsillagú koronája (La corona delle dodici
stelle della Bealisima Veroine) címen seerkesziett áhítatgyakor
lata, melyet nem .Qyőzött eleget imádkoztatni ezeretett kicsinyei-
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vel. Bppúgy nem tudott betelni vele, mint az általa oly hőn tisz
telt assisi patriarcha a maga Naphirnnuszával. A tizenkétcsillagú
korona a Szent Szűz tizenkét kiváltságának összefoglalása meg
felelő számu Miatyáiikkal és Vdvözlégy Máriával összefűzve.: A
Izeplötelen fogantatást a második korona tartalmazza: "Aldott
legyen az Atyaisten, aki Szűz Máriát fogantatásában minden
bűntől megoltalmazza."

A piarista iskolák a XIX. század elején még jóformán érin.:
tetlenül őrizték alapítójuk szellemét és követték hagyományait.
K ütönösen vonatkozik ez A'Iáriatiszteletűkre. A ti.qenkétcsillagú
koronát az ifjú Mastai-Ferretii konviktorsága idején is nap-nap
után elmondatták az egész ifjúsággal. "Es igy - szóról-szóra idé
zünk - a leendő IX. Pius, az Immaculata Conceptio eljövendő
pápája hat esztendőn át az i]Nság éveinek lángoló buzgóságával
és bensőséges áhítatával imádkozta a koronát. A volterrai Seeni
JIiI/ály-templom derűs és békés hangulatában annyiszor megis
mételt dicséret azután méluséoe« meggyőződéssé érlelte a jámbor
ífjú lelkében a Szent Szűz kibeszélhetetlen kiváltsága édes való
ságának tudatát. Legjobb bizonyitéka ennek, hogy alig három
hónappal a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának kihirdetése után
búcsúkkal halmozta el a tizenkétcsillagú korona ájtatos elmondá
sát:" E bizonyítás logikája és lélektana ellen bajos kifouáRl
emelni. - bg. -

TANULMANYOK SZENTBERNATROL. A jubileumi év ele
jén mondta egy neveli! egyháztörténész, Szent Bernát életírója:
félő, hogy halálának nyolcszázados évfordulóján a nagy elair
vauxi apát "a teológusok zsákmánya" lesz. Aggályai azonban bi
zonyosan eloszlottak volna, ha résztvesz azon az űléaszakon,

amelyet a mult év szeptemberében tartottak a dijoni szeminárr
umban a teológusok Szent Bernat tiszteletére. A ciszterciták gene
rális apátjának elnökletével több mint hatvan tudós gyűlt ősz
Bze, papok, különféle szerzetesek és egyetemi tanárok, hogy a nagy
szé'ntre vonatkozó ismereteiket kibővítsék és a reá vonatkozó ku
tatásokat előmozdítsák. Az ülésekeu elhangzott húsz, tanulmány
szövege ez év első felében fog napvilágot látni, mint az "Ana
lecta S. Ordinis Cisterciensis" kötete.

Az első előadások Szent Bernát jellemző vonásaival és Iorrá
saival foglalkoztak. Legkiemelkedőbbalakját látják Bernátban an
nak a monasztikus teológiának, amely határozottan különbözik a ti
senkettedik század elején föllépő iskolák teológiájától. .Iellegzetes
ség'ei közé tartozik, bogy lelki élményeinek kifejezését mindenki
másnál hívebben kölcsönzi a bibliából, és hogy -a lélek Isten felé
vezető útját egészen az üdvtörténethez szabja. Hatnak rá a szent
atyák, főként Origenes és Nyssai Szent Gergely (s a kubatók
Bernátnak a patrisztikával való új kaposnlata.it fedezték föl); ez
a hatás azonban korántsem gátolja személyes eredetiséaét, lia
filozófiai téren keressük elődeit, elsősorban la platonizmusban ta
láljuk meg azt az éghajlatot, amelyben gondolkodása a leg-ottho
nosabban mozog. Ami a hit misztériumait és részletes fejtegeté
süket, a teológiának ezt a sajátos tárgyát illeti, ezen a téren Szent
Bernát magatartása nem annyira a "mesteré",- mint inkább fl



mélyen vallásos lelkű emberé. Kora közkeletű eszméit tükrözi.,
nem míntha hiányoznék belőle a teológiai érzék vagy a gondol
kodás ereje, (hiszen elég csak krisztológiáját vagy a kegyelemről
ésazabad akaratról szóló traktátusát elolvasnunk, hogy meggyő

~lIdjünk páratlan teológiai mélvségéröl), hanem mert misstíkus
géniusza inkább arra irányult, hogy az általánosan ismert igaz
ságoknak adjon új lendületet és sugárzást. Ezért is inkább cso
dálatos doktora a Mária-tiszteletnek, mint a szó sajátos értelmé
ben teológusa a szent Szűznek. Ha 'a lélek "agy a lelkiismeret
felől intéznek kérdést hozzá, Bernát nem nyujt filozófiai ere
detű technikai fejtegetéseket; itt is a lelki ember sajátos magatar
tása jellemzi: épp úgy meggyőz erről a természetről s a szeretet
fokozatairól szóló fejtegetése, mint gondolkodásának barátja, a
sokkal metafizikusabb Saint-T'hierrv Vilmos gondolkodásrrtódjá
val való összehasonlítása. Nála, Bernátnál inkább kell megélt,
mintsem kipalIérozott gondolatról, inkább élményről, mintsem is.
mereti eszmélkedésről beszélnünk. S ugyanezt a megállapítást
vonhatjuk le, ha Szent Bernát hatását vizsgáljuk akár a maga
korára, akár 18. tizenhetedik századra, akár a mi korunkra. E ha
14a mindenestül az ihlet vonalán működik, s "az utolsó egyház
atya" azért olyan időszerű számunkra is, mert az embert konkré
ten állítja/ oda az Isten elé.

A teológusok közös munkája után úgy érezzük, jobban és
mélyebben megismertük Szent Bernátot. Müve nem egy gondol.
kodó rendszere, hanem egy természettől tehetséges és természet
fö)öttien sugallt szent szintétíkus látomása. (-es.)

A SVÉD HIERARCHIA HELYREALLITASA. A Szentatya
1953 november 9-én a svéd apostoli vikariátust Stockholm szék.
hellyel önálló püspökséggé nyilvánította. Ugyanakkor az 1922 óta
loreai cimzetes püspöki címmel működő apostoli vikáriust, a né.
met születésű Johann Baptist Erik :Müllert stockholmi megyés
püspökké nevezte ki. Ezzel megtörtént a dán és a norvég hierar
chia visszaállítása után a skandináv államok egyházi rendezésé
nek utolsó lépése.

A katolikus egyházat 1!)93-ban szűniették mea a reformációra
tért Svédországban. 1783-ban adták meg külföldi katolikusoknak
a jogot a kaioliku« vallás svéd földön való gyakorlására és apos
toli vikariátus fölállítására. 1835-ben épitették a reform óta ~
elslJ katolikus templomot Stockholmban. Törvényesen biztosítot!
szabadsága a katolikus vallásnak csak 1952 január l-e óta van.
azzal a megszorítással, hogy a királynak s a vallás ü.qyeif inté
ző miniszternek a svéd államegyházhoz kell tartoznia. A katoliku
sok és protestánsok közt nyitva maradt kérdések közt a legfonto
sabbak: a katolikus gyerekek vallástanítása az állami iskolák-'
ban (azokban ugyanis minden tanulónak a luteránus katekizmust
kell tanulnia), (IZ (I'nJI(lkö'Y!Y~'ek 1!ec-("ih'prlPlc kérrlhc s ne fl kö
telezeitséa, hogya luteránusokra kötelező egyházi adó hatvan
százalékat a másvallásúaknak is meg kell hze.niök a luteranu»
e.qyh,áz jmJára.

E relatív vallásszabadság megadása óta a svéd közvélemény
határozott rokonszenvet és jóindulatot mutat a katolikus vallás
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iránt. Sokan vannak az országban, s éppen a szellemileg .legJe
lentősebb körökben, akik fölismerték és hangoztatják, hogy a ka
toliciemusra nagy szerep vár az ország erkölcsi megújhodásábaft.
(A vallásukat valóban gyakorló luteránusok száma jelenleg a
meg{igyelők szerint nem több egy eereléknél], Az ország fényes
középkori multjának fölfedezése is kedpező hangulatot keltett a
katolikus egyház iránt. '

Hogya katolicizmus mennuibe» tudja majd a reá váró föl
adatokat az ország életében teljesíteni, az nagy mériékben függ
attól, mennyire tud mindenekelőtt a saját súlyos problémáival
megbirkózni. A katolikusok száma hétmillió összlakossághoz ké
pest mindössze 19,000 s ebből csupán ötezer svéd, a többi lengyel,
olasz és egyéb bevándorolt. Ezek - javarészt munkások - nagy
területen szétszórva élnek s az ország 45 katolikus papja számára
súlyos lelkipásztori problémát és föladatot jelentenek.

A svéd katolicizmus e diaspora-jellege mellett a m'ásik ne,..
hézség az egyház rendkivüli szegénysége. Iskolálc fölállítására
nincs pénzük; Malmőben például két évvel ezelőtt tanítók és
megfelelő helyísé[}ek hiánya miatt be kellett zárni az iskolát. és
a diákotthont. Gőteborgban pedig már 7'égen készen állnak egy
modern, korszerű iskolaépület tervei, a munkái azonban, anyaqíak
hiányában, mind a mai napig nem tudták megkezdeni. Nincs
megfelelő svéd hittankönyv, nincs egyhá-;;történelem, s az ujszö
oetséa katolikus svéd kiadása régen elfogyott. (-. -.)

KIS SZENT TERÉZ ÉI.ETRAJZANAK HITELES SZ(JVE
GE rövidesen meaielenik, Kideriilt ugyanis, hogy az "Egy lélek
története" szövegét kiadója nemcsak stilisztikái szempontból 3a
oltotta ki, hanem egyéb modositásokai is eszközölt raita, -Amióta
ez a tény köztudomáslÍ lett, a katolikus közvélemény tilrelmetle
nül vária az eredeti kézirat meaielentetéeét. Volátran a kézira
tét: amióta a hitelesség ellen egJláltalán gyanú támad'; a kívá
nalmai nem elégítheti ki más - s a mctlern szövegközlés igé
nyeinek sem felelhet meg - ceak az eredeti, Szent Teréz á1t",l írt
kézírat fénylcépmásolati kiizlése. Ez a munka, mint a "La Croix"
francia katolikus napilap e[lyik tanaly szepiemberi szá'''1'íban a
vele megbízott Prancois de Sainte-Marie sarutlan karmelita atya
'cözőlte, folyamatban van·

E nyilatkozat ezerint Seent Teréznö'L'ére és önéletraj.-;;ának
kiadója, Jézusról nevezett Agnes anya a kéziratot a szent határo
zott kérésére dol,fJozta át. Tudta azonban, hogy átdolgozása semmi,
képpen sem felel meg már a mctlern kritikai igényeknelc, ezért
H/50-ben beJrövetke;ett halála ('lfiU arra kérte 17Z egyetlen mé,fJ
életben lévő },fartin-nővért, Céline-t, széreetesi nevén a Szent
Arcról nevezett Genovéva anyát, gondoskodjék rála, hogy mi
után ő meghalt, az önéletrajz eredeti, hiteles szövegében lásson
végre napvilágot.

A Szentszék, amelytől e kiadás a 'L'ér/ső fokon függ, 19S!
szeptember 19-én hatalmazta föl Tardini b' boros ú f ján a lisieuxi
Kármelt az eredeti kézirttt minden vá1tozirdás nélküli megjelente
tésére. A munkával a rítuskongregáció koneuliorá', Mári", Mag,
dolttáról nevezett Gabriel atyát bízta meg, ez azonban 1953 már-
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'Ciusdban meghalt. Az ő utóda tett azután Ferenc atya, akinek
nyilatkozatát a "Croix" közölte.

A kiadás, /togyeleve elejét vegye minden vitának és kétség
nek, fé1tyképmá~otatban fogja adni az eredeti kézira tot. Bzent
7'e"éz irása könnyen olvasható, a s.zöveget azonban megfelelőma.
gyarázó jegyzetekkel s a mű keletkezését és körülményeit tneg
világUó bevezető tanulmánnyal kell ellátni, ami némi időt 'f)es~
még igénybe. (o. c.)

A NÉGER-KÉRDÉS AMERIKABAN ÉS A KATOLIKUSOK.
Az Egyesült Allamok déli felében a feketék helyzete még mindig
nagyon méltatlan. Nem véletlen tehát, hogya déli államok ka
toí.ikus komitéja, mely minden második esztendőben ül össze, ta
valyi tanácskozásainak legfontosabb pontjává a faji megkülön
böztetések elleni küzdelmet tette. Az üléseket ezúttal Virginia ál
lam fővárosában, Riehmondban tartották. A déli államok, Luisí
ana kivételével, majdnem teljesen protestársokr a katolikusok
nagy hatást aligha érhetnek el, de ennek ellenére is megtesznek
minden tőlük telhetőt a faji elfogultságok leküzdésére.

Mulloy covingtoni püspök egységes eljárásra szólította föl e
téren a katolikusokat. A módszerek egységesítésének törekvése
azonban semmiképpen ne vezessen arra az ábrándos elképzelésre
- mondta -, hogya fődolog akár itt, akár másutt a technika
volna. Sokkal fontosabb, hogy a faji egyenlőség és igazságosság
gondolatát képviseljük, tanítsuk, hirdessük és megvalósitsuk,
Alakítsanak a katolikusok minden egyházmegyében bizottságot a
fajok kapcsolata terén mutatkozó helyi viszonyok tanulmányozá
sára s e helyzettanulmányok alapján dolgozzák ki tevékenységük
programmját,

A fölszólalók nyomatékosan hangsúlyozták annak szükséges
ségét, hogy ne csupán a négerekért, hanem a négerekkel együtt
dolgozzanak. Pártfogolásuk helyett inkább arra van szükség, hogy
segítséget nyujtsunk ahhoz, hogy ők maguk és saját munkájuk
kal, saját eszközeikkel vívják ki szociális fölemelkedésüket.

A déli államok püspökei közös üzenetet küldtek a kongresz
sznsnak. "Az önök faji kérdések megoldására alákitott. bizottsá
goa tekintélyes hirnevet biztosított magának, minj a fajok közötti
igazságosság előharcosa - írták. - Biztatást óhajtunk nyujtani
további munkájukhoz ... Az egyház mindig előljár ezen a téren.
A déli államokban mindenütt követelte és előmozdította fajok kö
zötti, interruciálls csoportok alakulását. Panaszt tett a fajok el
választására irányuló intézkedések igazságtalansága miatt, Eze
ket az elveket nem mindig könnyű a gyakorlatba átvinni. Kö
szönjük önöknek szilárd akaratukat, mellyel az igazságosság ér
dekében li nehézségekkel szembeszállnak. Erősen óhajtjuk, jőjjön
el végre az a nap,amikor a keresztény testvériség eszmé
nye a faji g;rűlölet szennyfoltjának utolsó nyomait is eltörli ál-
Iamainkban", -

A fajok közötti korlátok megszűutetésébenkülönösen az észak
karolinai Raleigh püspöke, Vincent S. Wathers végzett jelentős
és példás munkát, legalábbis az egyház életén belül.

Newton Grove kisváros Eszak-Karol inában. Két egyházkö:l



riég működött itt, az egyik a fehéreké, 350 taggal és a Megvllltó
tiszteletére emelt templommal, a másik a feketéké, kilencven tag
gal, Szent Benedek pártfogása alatt. A mult év április 19-én a
püspök mindkét templomban fölolvastatta páaztorlevelét, mely a
két különálló közösséget egyetlen egyházközséggé egyesítette, aa
zal, hogy az első közös szentmisét, fehérek és' feketék együttea
részvételével, Szentháromság vasárnapján, május 31-én mutat
ják be.

A fehér egyházközség az egész. "várakozási idő" alatt a lehető
legnagyobb izgalomban volt s beadványokkal ostromolta a piis
pököt, vonja vissza intézkedését; ez azonban ragaszkodott elha-.
tározásához. Szenthárornság' vasárnapján be is mutatták a Meg
váltó templomában a három "közös" szentmisét. Osszesen 58 híva
vett részt rajtuk, majdnem valamennyien négerek; a fehérek kö-:
zül míndössze hárman voltak, akik az új körülmények kösött is
hajlandónak mutatkoztak eleget tenni keresztény kötelességük
nek. Az első mise alatt váratlanul megérkezett a püspök. Mint
egy negyven fehér hívő várta a sekrestye előtt. Kettesével fogad
ta öket; valamennyien a faji elkülönítés fönntartását kérték tó
le. A faji megkülönböztetés - fclelte a püspök - a tudatlanság
és a sötétség terméke s idejét multa, A helyzet ennek ellenére sem
változott: a következő vasárnapokon sem vettek részt nyolcvan
négynél többen a három-három szentmisén együttvéve.

Június 28-án a püspök egyházmegyéje valamennyi templomá
ban pásztorlevelet olvastatott föl. "A raleighi egyházmegye egyet
len katolikus templomában sem állhat fönn többé faji elkülöní
tés. A plébánosok kötelessége, hogy ezt az intézkedést végrehajt
sák s attól semmiféle eltérést ne tűrjenek ... Minden fajnak eg,
és ugyanazon jogai vannak... s a templomban joguk van oda
térdelniük. ahová akarnak. A faji gyűlölet virusa ellen igenis
van orvosság, s ez az orvosság a hitetek".

Waters püspök nem hagy föl a reménnyel, hogy egyházmegyé
jének hívei idővel mégiscsak megértik, mit akar, s eljárása egyi
ke lesz azoknak az apró lépéseknek, melyeknek mindegyikére ssük
ség van ahhoz, hogy az Egyesült Allamokban, északon és délen
egyaránt ledüljenek az emberhez és keresztényhez egyformán
méltatlan faji megkülönböztetések. (o-s-s.)

AZ EGYHAZK(jZSÉG JELENT(JSÉGE. Mult számunkban
megemlékeztünk a kanadai francia katolikusok Szociális Iletéról,
amelynek középpontjában az egyházközség kérdése állt. Néhány
héttel a franciáké előtt Kanada angol katolikusai is meatartották
a maguk Szociális Hetét és tanácskozásaikat seinién az e.qyház..
község mai problémáira irányították. A megbeszéléseken Maclro
nald antigonishi püspök elnökölt. A szentatya nevében Montini
bíboros azonos tartalmú levelet· intézett mind az angol, mind o
francia Szociális Hét résztvevőihez, mindegyik csoporthoz a 30
ját anyanyelvén, az egyházlcözsé!]nek, mint "rt Krisztus Teste va
lóban élő és tevékeny sejtjének" hivatásáról. Utalt azokra a prof>.
lémákrn, nmeluekkel ma fl kanadai egyházközségeknek szembe kell
nézniiik. (s melyelwt említett beezdmolánkbcn ismertettimk), maJd
arra, milyen hasznos iskolája az egyházközség a i6 emberi ecuett-
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élésnek. "Az egyházközség .- írta - társas életre nevel emberi
dimemióival, metuek a közösségi élet számára lehetövé teszik,
hogy célját, az emberek egymás közötti egyesülését, a barátság
köteléke által érje el. Ebben a nagy családban, melyben az atya
ezerepét a pap idlti be, melyben egyik tag sem idegen a másik
nak, melyben a lehetőséghez képest minden egyes ember öröme
vagy fájdalma mindannyiuknak közös öröm ~'agy fájdalom, (].
keresztény hívő fölfedezi a felebaráti szeretei mindennapi kö
vetelményét; ráébred Szent János intelmének egész jelentőségé

re: "Aki nem szereti testvérét, akit lát, I stent, aki: nem lát, ho
gyan szerethetü" (1. Ján. 4, 20). Az egységes és élő egyházközség
így kiváló talaja lesz azoknak az erényeknek, amelyeknek az em
beri kapcsolatokat át kell lelkesiteniink; elsőrendű twvékenységi
területe a társadalmi és karitativ kezdeménuezéseknek",

Iskolája - folytatja a tuboros - az cfJyházközség a békesséa
nek és igazságosságnak is, amikor kivétel nélkül mindenkit egy
formán fölszólít és meghív az oltár körm. oalá nuiüekezéere. "Mű
veltek és műoeletlenelc, mádosak és szűkölködők\ mind ugyanan-

. nak a keresztény egyenlőségnek az alapján találkoznak ott egy
mással, és "nincs többé görög vagy zsidó. " seoloa vagy szabad,
hanem csak Krisztus minden és mindenben" (Kol. 3, 11) '" Az
egyházközség egyformán nyitva áll nunden hívő előtt, egyformán
elérhető minden kívőnek, egyforma örömmel '!,'esz föl kebelébe
minden rendű és rangú hívőt. Szelleme a Krisztus békességének
szelleme, amelyre mindannyian bivattunk; homJ mindannyian egy
testet alkossunk. De ugyanakkor az igazságossá.Q szelleme is, mely
nem tűrheti az egyházközségi közösségben lényűzés és inség szé
gyentelen etleniétét, aminthogy nem tűrhet mea az egyházban
semmiféle olyan képmutató "testvériséget", amely nem nyilvánul
meg abban a tevékenys~gben, hogy testvéri társadalmi viszonyo
kat teremt. Nem követeli-e meo eY,lJéi)!cént oz oltár, amely körül
a legszentebb kapcsolatok s.zövődnek, minden egyes kereszténytől,
aki feléje közeledik, hogy bizonyságot terJYen a testvérei iránti
igazságoss(Í.Q követelményének tetiesitésérőtt"

Am az egyházközség a nyilvános imádsáq középpontja is 
fejezte be levelét a bíboros. A plébániatemplom, meluben a ke
resztény nép egybegyülekezik, boou dicsérje Istent és Jézus Krisz
tus n.evében kegyelmét kérje, mindannyiunk számára az üdvös
ség bárkája. A vasárnapi n,l/ugalom az oltár tövében kapja me.Q
a maga valódi értelmét és .ieleniőséqét: munkaszűnet, test és szel
lem kikapcsolódása, fölüdülése, kétségtelenül, de a keresztény hívó
szemében elsősorban az istentisztelet napja, mégpedig annak tár
sas, közösségi formájában is. (o. -s.)

OZANAM ÉS ASSISI SZENT FERENC. Ozanumról tudjuk,
hogy nemcsak hívő katolikusnak il~ lelkes szociál is apostolnak,
hanem tudósnak is elsőrangú volt. Eredetileg jogásznak indult. de
hamarosan az irodalom- és művelődéatörfénet'tez pártolt át. K~
sőbb egy összefoglaló középkori művelődéstörténetmegírását tűz

te maga elé célul. Feladatát azonhan evészen másként fogta fel,
mint kortársa. mint az ortodox kálvinista Gulzot Ferenc, akinek
nagy múvelődéstörténeteakkor már több kiadásban forgott köz-
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kezeu. o ug-yanis m iut izig-vér-ig kutolikus és hozzá mínt ti 1'0
ruuut ika rajongó híve, mindenütt:~t!'.e~kölcs~kbe?-, művészetek
ben irodalouibuu, tudományban, pofitikában es társadalmi elet
ben' a katolikus l<.lgJ·ház á tí'i nom ító és megnemesítő hatását akar
ta Ieltüntetni. Nagy m űve azonban korai halála miatt torzó ma
radt. Csak egyes részek készültek el és jelentek meg belőle.

De ha íg~' a nagy ruunka befejezetlen is maradt, O,z,anam
eg-éIJ:.I életén át az egészhez gyüjtötte az anyagut. Igy korán kel
lett találkoznia a virágzó középkor két legjellegzetesebb képvise
lőjével, Assisi Szent Ferenecel és Dantéval. A találkozás koraisá
g ára jellemző, hogy doktori értekezését már Dantéról írta. Szent
Ferenccel való niegismerkedése valamivel később történt, de an
nál maradandöbb hatású volt. A költészeten át és esztétikai esz
közökkel közeledett hozzája, de első pillantásra meglátta benne a
korseakuvító Hagy embert és a páratlan hatású szociális apos
tolt is. "Ez az ember ._- olvassuk köuyvében - egészen a szegé
nyeké volt és énekelul sem akart másként, mint a nép nyelvén.
Olaszul rögtöuözte Naphirnnuszűj is. Éneke rövid, de benne lük
tet egész sz ive és a teremtményekkel való testvéri egybef'orrása:
benne egész szeretete, mely alázatos és félénk szivét a világ zür
zavara közepett eltöltötte, benne határtalan odaadása, mellyel
Istenét a teremtett világban kereste és az elesettek gyámolításá
val szolgálta ... Minden sora az umbriai föld illatát leheli, ahol
oly tiszta az ég és oly virágos a mezö. Nyelve egy kialakulóban
levő nyelv tisztaságát, ritmusa egy születő költészet ingadozá
sát tükrözi". Ha lehet, még nagyobb elragadtatás hangján szól a
Szegénység urnőhöz intézett könyörgéséről: "Vegyétek a közép
kor összes köItőit és nem fogtok e könyörgésnél merészebb éne
ket és gyujtóbb szavakat találni."

E néhány idézet mutat.ia, hogy Ozanam páratlan intuicióval
egészen beleéHe magút az assisi szent gondolatvilágába s ezért
sikerült neki a tudomány és költészet eszközeivel olyan eleven
és valószerű képet rajzolnia, mint előtte senki másnak. Legfel
jebb a nagy Görres lelkoshangú cikke: "Der heilige Frunziskus
von Assisi, ein 'I'roubadour' fogható hozzá, azzal a lényeges kü
lönbséggel, hogy nála II Jorráskutatást és kritikát még inkább az
ösztönszerű . megérzés pótolja. Mai szemmel nézve természetesen'
Ozanam tanulmánya sem kifogástalan: de ez Iegkevésbbé sem
érinti felfogásának eredetiség-ét és úttörő jellegét, Tagadhatatlan
ugvanis, hogy Görresé mellett elsősorban az ő tanulmánya indí
totta meg a ferences kutatás lllélyreható átértékelését.

Erre az átértékelésre azért volt szükség, mivel az előző szá
zadok történetírása a hitújítás és a felvilágosodás kettős szűrűjén

át valósággal kilugozta a történeti Szent Ferenc alakját és a szont
mellett még a normális ember jellegét is elvitatta tőle. Jellemző,
hogy ob-an kivá.ló. történetíró, mint Schröckh János, egy 35 kö
tetes "Chris,tlichc Kischengeschichts" szerzője, valóságos bocsá
natkéréssel kezdi Szent Ferencről szóló előadását. "Assisi Ferenc
élete - Irja - annyi Iurcsaságot tartalmaz, hogy itt még in
kább szühéges megjegyeznünk, m int másutt, hogy csak a törté
neh Igazsághoz való hűség és, kötelességünk, hogy akor szelle
mét lehetőleg híven tükröztessük vissza, teszi szükségesség, hogy
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égyet és mást elmondjunk életéből:: Talán. ~ég 8rem.lél~te~eb~
Spittler Lajosnak,egy~ a maga, korabau szintén nagytekintélyű
egyetemi tanárnak, sőt miniszternek példája, aki szer-int nagyon
megtiszteljük a szentet, ha feltesszük róla, hogy eggyel több vagy
kevesebb kerék volt a fejében.

Ebbe az elfogultságtól terhes világba hasított bele Ozanarn
tiszta és nemes hangja. Az emberek annál inkább fe1fig~'eltek rá,
mivel könyve a francia eredetivel csaknem egyidejűleg német és
olasz, később pedig angol fordításban is megjelent. Azt sem sza
bad elfelejtenünk, hogy ekkorra már a romantika is megtette ha
tását és eredményeként. a középkor becsülete nagyot emelkedett
az emberek szemében. Hiszen magának Ozanamnak életműve, mint
már előbb Görres cikke is a romantika átértékelő munkájának ih
letét sugározta. Az átértékelő folyamat hatása alatt protestáns
részről is egyre jobban elhalkultak a lebecsülő hangok. Szent
Ferencben mind többen látták meg és méltánvolták a vallási élet
zsenijét. Ugyanakkor azonban nem tudtak ellenállni a kísértés
nek, hogy az átértékelt szeritben a középkori eretnekek képvise
lőjét és ennyiben Luther előfutárát ne lássák. Többek kísérle
tezése után Hase tette meg eziránvban az első határozott lépést.
Ö mondta ki először határozottan, hogy a lutheránus egyház tör
ténete nem 1517-tel, hanem sokkal előbb kezdődik. Innét már
csak eg~' lépés volt a wormsi reformációs emlékig, mely Wic
Hl' és Hus mellett Szent Ferencet is Luther előfutárai közt szere
pelteti és Sabatier nagy feltűnést keltett könyvéig, melv viszont

. a vallási szuhiektivizmus úttörőieként és egyben a pápaság ha
Itaimi politikájának áldozataként tűntette fel a poverellót. Erre
indult meg azután az az egyre szélesebb mederben hömpölygő vi
ta, mely végre tisztázta oa szándékosan összezavart forráskritikai
kérdéseket és ezzel megadta a lehetőséget a szent hiteles képének
megrajzolásához,

Nagy dicsősége Ozanamnak, hogy az új kép meglepöen egye
zett azzal, melyet ő száz esztendővel ezelőtt hiányos forrásisme
ret alapján, de páratlan beleéléssel rajzolt kedves szentjéről. -bg-

MEGSZtJNT A PORTUGAL EGYH.{Z/ PATRONATUS IN
DIABAN. Portugália azoknak a megállapodásoknak az értelmé
ben, amelyeket még a tizenhatodik században kötött a szeniszék
kel, egyházi patronátust gyakorolt India bizonyos területei fölött.
Ezt a patronátust az idők folyamán lényegesen measeűkiiették,

úgyhogy legutóbb már csak a bombayi tartomány némely, a goai
portugál érsekséggel határos részeire, Belaaumre, Karoorra. Sa
wantwadira és llatnagirire korlátozódott. Most azután ezeken a
területeken is megszünt, s egyházilag most már minden indus
terület indiai egyházmegyébe tartozik. A patronátus többek kö
zött azt jelentette, hogy Goa, Cocbtn, Mylapore, Bombay, Menga
lore, Quilon és Trichinopolis püspökét csak a portugál államfő
hozzájárulásával lehetett kinereeni és Goa, Coelsin. és j1ylapore püs
pökének portugál állampolgárnak kellett lennie. India kivánsá
gára egy a szeniseékkel kötött megegyezés értelmében Portugália
1950-ben lemondott ezekről a jo.qairól, kivéve Goa hoiárridékét, de
igéretet tett, hogy ezt az utóbbi meuezordást is megfontolás tár-
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gyává teszi. MOllt ezután ebben a kérdésben is létrejött a meg
egyezés, s a szentszék számára lehetövé vált, hogy ezeken a terü
leteken a lelkipásztori kívánalmaknak rnegfelelően bizonyos egy..
házi átcsoportosításokat hajtson »éare, s utlYanakkor az indusQk
egy régi presztizs-!tí1'ánságának i .., elégtételt adjon, bizonyságául
annak is, ho.qy az egyház egyáltalán nem. akarja az indiai nép
- s egyálta.lán az egykori gya.rmati országol, - nemzeti kífej
lődését hátráliatni. (-s. -s.)

A KÉT WALLENSTEIN. Közápeurópa történetírói közt a
legjelentősebbek közé tartozik a prÍl:wi Pelcar é,q a bécsi Sbrik
Érdekes: mindketten a Wallenstein-kárdós kutatásával kezdték s
azzal is fejezték be pályá.iukat, s az érdeklődő ma tanúja lehet a
két nagy tudós poszthumusz párbajának.

Pekar első nagy műve, "Wallenstein összeesküvésének törté
nete", a harmincéves háború e kimazasló alakjának második fő
vezérségéről. hatalmas, addig- ismeretlen anyaggal és teljesen új
eredményekkel, 1895-ben jelent meg, cseh nyelven. Tudomást a
cseh historikusokon és francia Denis-on kívül nem igen vettek
róla. 1934-ben, WalJenstein halálának háromszázados évfordulója
alkalmából a prágai professzor ismét kiadta könyvét, új anyaggal
bőv ítve. részben átdolgozva, ismét csehűl. Csak halála után né
hány hónappal jelent merr a mű németül sa német tudósok előtt
csak ekkor váltak ismeretesekké Pekar eredményei; ezeket most
már a német történettudomány sem hagyhatta figyelmen kívül,
S kül ön ösen nem a Wallenstein-kérdés másik nagy szakértője, a
bécsi Sbrik. .

E7, 1920-ban tette köz7,p, "W~::lJJenstein vél"l'." címmel nucv mü
vét; die, nem tudván esehűl. Pekar kutatásait nem vehette fil:\'Ye
lembe. Az 'utóbbi munkájának említett 1934-i, második kiadá-
sában bécsi kartársáról is meaernlékesik: elismeri értékeit, de rá
mutat hiányosságaira is, melyek főként abból származnak, hogy
Sbrik sem a cseh nyelvet, sem a cseh viláznf nem i.smer i. E'Z~rt

aztán hősét: is félreérti: német nemzeti hőst lát benne, akinek leg
főbb törekvése, hogYa birodalomnak a esászár- akarata ellenére
is békét szerezzen. Sbrik viszont a "Wallenstein vég-e" mcstauában
mfJll"jelent új kiadlisában újra a marra Wallenstein-alakjának hi
telességét igyekszik bebizonyítani Pekar ellenvetéseivel szemben.
A poszthumusz vita tehát: lényegében akörül folvik: ki volt, mí
lven volt valójában Wallenstein. Minden lépésében a béke esz
méje vezette, mint Sbrik állítja; vagy a személyes sértettsé/!' in
dulata.inak enaedelmeskedett, ahogyan Pekar magyarázza' "Wal
Jenstein trasrikuma abban rejlik - ida Shrik-,- hoav e~yre vi
Iázosabban látta: béketerveit. melyekhez sosem nyerheti meg a
császár beleeevezését, csak lázadás és árulás ütián valósíthatja
meg". Gondolkodásában a császár helyét lassankint a birodalom
eszméje fOg'lalta el: Pekar : azonban ..bensőleg ideo-en" lévén a
"német történelmi birodalom-eszmétől", ezt nem értette meg, s
ezért lett az ő hőse afféle nagy condottiere, tele mártéktelen önér
7ettfJ1. féktelen birtok- és hatalomvárraval s azzal II szívós szán
dékkal, hogy bosszút álljon a császáron. aki megsértette.

Sbrik mintha a nagyrnultú német imperium-gondolat hagyo-

16'



mányának vonalába igyekeznék beállítani Wallensteint.; B hő
I>e - mondhatnók: szinte önkéntelenül -- engedelmeskedik a rá
szabott szerop igényeinek. Pelcar kétségkívül jobban, valósácosab
ban tudja kitapiuta ui a rejtélyes, egyéniség gyökereit, abban a
talajban, arnelvből sarjadt és táplálkozik: kora cseh nemességé
ben. Az ő hőse nem formálódik hozzá valaminő nagy szellemtör
téneti gondolat képviseletéhez ; ez aWallensteill mindenestü!
szláv jellem és mindenestül kora gyermeke. Pekar hangsúlyozza
honyolultságát, sokrétűségét, azt, hogy nem lehet egyértelmüen
és véglegesen megmagyarázni; rejtélyesség, gőg, bizonyos "dé
monia" van benne s teszi titokzatossá nemcsak előttűnk, hanem
tette már kortársai, s elsősorban a császári udvar előtt is. Halo
gatásai, szándékos késedelmeskedései'; kitérői, az udvar szemében
kétértelmű tárgyalásai sokkal érthetőbbek egy nagyvonalú con
dottíere, azaz a Pekar hőse, mintsem egy megkésett "békefeje
delem", részéről, aminek Sbrik rajzolta.

Nem a német birodalom békeszerző heresza Wallensteiu, ha
nem, mint Pekar meggyőzően hangsúlyozza, minden ízében valódi
cseh, aki tudatosan kapcsolódik népéhez, tudatosan és kitartóan
védi annak érdekeit. S itt Pekar nemcsak a eseh emigránsokkal
valókapcsolataira utal s arra, hogy 1633-ban Rren emigránsokat
hercegségébe is befogadott, hanem olyan adatokra is,. aminő 1632
ben a meisseni hadjáratban kiadott parancsa azoknak a csehek
nek a föltétlen kíméléséről, akiket a császár szándékai szerint el
lenségként kellett volna kezelni. Még a szláv lélekre olykor any
nyira jellemző csüggedések, lethargiák, végső elhatározások előtti
habozások jeleit is megtalálni benne a Pekar vezetése mellett,

S meglátni benne az egykorú cseh főnemesség legtipikusabb
képviselőjét is. Ezt a kasstot ekkoriban, 1600 körül Pekar szerínt,
a korláttalan gőg és szenvedélves hatalomvágy jellemzi. Ilyen
kényes önérzetet bánt meg a császár; maga Wallenstein is mín
duntalan céloz leveleiben, nyilatkozataiban a "regensburgi sére
lemre" s arra, hogy "a császár és egész háza keservesen megbán
ják még, hogy egy lovagot megsértottek". Ez a sértettség tetteinek
tragikus motivuma : ezért hordoz szivében olthatatlan haragot a
császár ellen, ezért akarja kipusztítani őt és házát Középeurópá
ból, legföljebb Tyrolt hagyva meg a kezén. S ami azután még
hatalmasabbá - és drámai szempontból még érdekesebbé - teszi
egyéniségét: személyi sérelrnei, egyéni indulatai Iűtik és táplál
ják nemzeti terveit. S ezek egyáltalán nem él német birodalom
békés egységét célozzák, hanem hazájára, Csehországra vonatkoz
nak: 1618 előtti helyzetének visszaállítására, Az eszközökben az
után, kora igazi fiaként, nem válogatott.

Igy látja Wallensteint cseh történetírója, Pekár. Neki van
igaza, vagy ellenfelének. Sbriknek1 Válaszulhadd idézzük a
poszthumusz vita pártatlan német ismertetőjének szavait. "Irat
lan szabályu a történettudománynak -- mondia -, hogy egy or
szágnak, ha nyelvét nem ismerjük, multjába sem tudunk teljesen
behatolni. A cseh történelmet illetőleg js sokszor figyelmen kívül
hagyták már ezt a szabályt, az ország kétnyelvűségének ürügyén.
Nem egy német kutató gondolta, hogy pusztán csak a német for
rások és irodalom fölhasználásával is kielégitő eredményt tud
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elérni. l\-lárpedig' hogy az említett szabály megsértése mily vesze
delmes, éppen a német Walleustoiu-kutatáaok mutatják, beleért
ve a Sbrikét is; ez utóhbinak is szükségképpen torzónak kellett
maradnia." (ö. f.j

A KESEl HIVATA:;OK kérdése "minden eddil/inél nagyobú
!iOndot és figyelmet ld1Ján azok részéről, akik Isten dicsőségének,
oz e.lJ.IjIl(í~: jö1Jőjének és fr lelkek üdvösségének ügyében fáradoz
nak" -mondta nemré[jiben Létter kardinális, moniréali érsek, ab
ban a pásztorlev'elében, amelyetpüspökeivel közösen adott ki. Eb
ben előszöris e kései ldvlltások logalmát tisztázta" "Eredetüket
és hifejlésüket tekintve - állapította meg róluk - két csoportba
sorolhatók: a csak késlettetett s a valóban kései hivatásokéba.
Vannak ugyanis ifjak, akikben már koirún fölébred a papi hiva
tás, dc kiilötzféle akadályok folytán nem 1,álthatják val6ra ter
»űket, Amint aztán a körülmények meuodltoenak, sietve követik
lsten hÍ1)ó szavát. Ezek. a késlelteteit hivafásúak. A kései hivatás
viszont csak később ébred föl, niiuián az illető előzőleg már más
i.rányban tájékozódott az életben.

Eg.1Jáltalán nem új dolog ez - mint cuyesek talán gondolják
- az egYhá.z életében. Léacr lcardinális,. megrajzolva a- kései hl»
»atáeok- történetét, legelőször is az apostolok példájára utal: "Ma
ua Kriseiu» i.~ nem olyan férfiakat szemelt-e ki a 1)ilág meghó.
dítására, akiknek már megvolt a maguk mesierséoe s akik kiizűl
tiibber; kétsé.r;1cí'dll mei) is házasodtak múrt" Az apostolok hivatá
sa tehát valóban "kései hivatás" "olt. EJ az ő n:lJomukban azután
fl seentek eaésesereae káoetkeeik, Loyolai Seent Ignác .'J3, Lellisi
Szent Kamill 32 éves korában kezdte meg elf.1lházi tanulmányait,
Kapiseirán Seeni János, Keresztes Seent Pál, Liguori Szent AL
fonz, Vianney Szent Jduo« megannyi ,,1céseihivatás'" volt.

"MérI ha későn jutnak is a pap.~ágra. - ol1Jassuk XII. Pius
'plÍ pa 1950 «zeptemher 23-án kelt illeni.) Nostrae kezdetűíratában e
kései hivatásokról -- UJjakran na.r;yobb é.~ erősebb erényekkel 'va-n
IUTle fölfe.r;YN?11cezve, rnintho.rJY már kiállták a próbát és megerő
sítették szinillcct az élet nehézsértei.vel/Jaló kiizceilen. érintkezés
ben". Kanada kereszténJ/séue el/észen rendkivüli eredményeket
neutathat föl e.zen a téren. A kései hivatások Saint-Victor.de
Tringben alig ötven esztendeje működő szemínériumából több
mint négyszáz pap került ld, s 'a legnagyobb reményekre jogosít
a Szent Apostolokról nevezett moniréali szeminárium 'is, meluet
Ménard ferences atya alapított 1946-ban. s meluben. jelenleg száz
öt'l'('n~ t izenhét esztendős raqy annál idősebb fiaialember
tanul és készül, az e,qyházi rendTe..,E.:zelwt -- -mond.ia az emli
tett körlevél - a fiatalabbaknál kevésbbé riasetja men a kemény
életmód, s a rájuk váró kiiedelmek és reseedelmek aondolata,
ahelyett, hOl/.1J eltávolítand a szentrSl,1/tő!, csuk; még jobban 1'onzza
h buzditja őket.

A kései hÍ1Ji1tások szerepe i,QCJt jelentő.~ apáTisi e,Qyhá.zme
üuében ve, ahol számnk legalábbis eléri, sőt etnte» évfolyamokban
meg i,\' haladjá némileg a ldsuemináríumbólkikeTillt növendé
kekét, 1946 és 1953 közt hatvan papot adtak az e.qyházmegyének.
A morsana-sur-orae-i szemindriumbon jelenle.q nyolcva.ne.QY kis-
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pap tanul. Korukat iekuüoe tiz~'I'I,négy 18-20, hét 28-37, huszonki
lenc 20-23, harmincegy 24-27 éves. Foglalkozásuk szerint, mielőtt
fl. szemináriumba léptek, 36 százalék munkás volt, 13 iparos. 15
hioaialnok vagy tanár, 16 kereskedelmi alkalmazott, 20 százalék
pedig még tanulmányait folytatta. Származásukat illetőleg 37
száealék munkáscsaládból va1ó, 38 százalék iparos és ipari 'vomJ
kereskedel-mi alkalmázotf: flyermeke, 25 száeolék. potgári eredetű,

Ha ennek a gyerekkori környezetnek a vallásosságát nézzük, a
kép a következő: 39 százalékban a szülők jó keresztények, akik
nem érik be a vasárnapi szentmisehallgatással, -hanem. minden
t~api életükben is i.qyckszenek me.gvaló,~ítaní az euanüéliurn ta
nítását; 20 százalékban átlagos gyakorló katolikusok, 9 százalék
ban SZÓ'rványosan, alkalmilag gyakorolják 'vallásukat, 13 száza
lékban hívők, de nem !JYakorolják vallásukat, 14 százalékban kö-
zönyösek, 5 százalékban ellenségei a 'vallásnak, .

Moreasuron kivül 1nég tizenöt szeminárium áll Eramcuior
szágban a kései hivatások -rendelkezésére, azonkívül több "retl.
des" szemináriumban megfelelő külön tagozat. Altalános követ
keztetést a morsangi adatokból nem lehet vonni rájuk, annál ke
vésbbé, mert többségükben a vidéki, földmívelő lakosság gyerme.
keit fogadják be, míg Morsong a wunniáro«, Páris kései h.iuatá
sait. (l. c.),

A P APUAK PüSPöKE. A mai egyház. egyik nagy alakja
Hint el az élők sorából, amikor 1953 november 5-én Alain de Bois,
menu, elaudiopolisí. címzetes érsek, s 1907 és 1945 közt fl Pápua.
föld apostoli vikáriusa Oceániai legnagyobb és leg-vadabb sz i ,
getének, Uj-Guineának hegyei közt, kubunlai magányában meg
halt. Nyolcvanhárom évet élt, rendkivüli kort ezen a vidéken,
ahol az élet oly rövid s ahol 1900 óta megfeszített munkával dol
gozott a lelkek üdvösségén és "az 'okosság és szerétet remekmű
vének", a pápua-föld hithirdetésnek a mezszervezéséu.

1870 december 27-éllszületett Saint-Malóban, (ahol egyko)'
Chateaubriand), régi breton család tizeneevedík gyermekeként.
Már korán fölébredt benne a sziklaváros ősihajósnépénekhag-yo
mányos vágya a messzi tájak, eg-zótikus vidékek iránt, s a hiva
tás arra, hogy e messzi földek népeihez elvigye az evaueéliumot,
Tizenhat éves korában lépett a Szent Szívröl nevezett hithirdetők

rendjébe; 1895-ben szentelték pappá 8 két évig a. rend szeminá,
riumában tanított; akkor a rend alapítója és akkori főnöke vá
ratlanul Uj-Guineába rendelte. Legfőbb vágYa teljesedett ezzel;
boldogan szállt hajóra 1897 szeptember 8-án s érkezett meg- Yule
szigetére 1898 január 25-én. "A helyzet nagyon nehéz" - jegyezte
meg. A Gondviselés azonblan arra rendelte ezt, a fiatal papot,
hogy megoldja a nehézségeket, melveket az egyház "eliiltetése"
jelentett e zárt, vad és ellenséges tájon.

XIII. Leó pápa. 1899 június 9-én, a Szent Szív ünnepén gabalai
címzetes püspökké s a pápua misszió alapítójának, az öreg, be
teges Navarre érseknek koad.iutorává nevezte ki. Ö 'akkor éppen
Pápua-föld hegyei közt, hová előtte még nem tette fehér ember
a lábát, a kannibálok ostromát állta s csak pár hónap múlva, élet
veszélves útjáről visszatérve értesült kinevezéséről. Nyolc hó-
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napra ra szeritelte püspökke II párÍzsÍ apostoli nuneius a Szent
Szív montmartrei templomában. (Ez volt a Sacré-Coeur templom
ban az első püspökszentelés). Alain de Boísmenu huszonkilene
ével' volt ekkor.

Ir őseinek címerében ez II szó állt: "Libenter", önként, szívvel,
saíveson, Püspöki jelmondatául ezt csatolta hozzá: "Ut cognoscant
te", hogy megismerjenek Téged, - Krisztust, az evangéliumot, az
üdvösséget. Valóban erre áldozta egész. életét: arra, hogy a pá
puákruak megvigye a Krisztus világosságát.

Negyvenhét esztendeig, 1945-ig működött köztük. az egyház
nak ezen a kivételesen nehéz állomáshelyén. 1898-ban nyolcezer
bennszülöttre terjedt ki a misszió munkássága, 1945-ben hatvan
ötezerre. 1898-ban a megtérített s valóban jó katolikus életre tért
vadak száma 2400 volt, 1945:ben majdnem a tizszerese: 23.500. Há
rom egyházi kerületot vett át (egyházmegyéni nagyságúakat) él'
tizenegyet hagyott maga után. 1898-ban az áldozók száma keve
sebb volt ötezernél. 194;i-ben több kétszázhetvenezernél. 1898-ban
nyolcszáz pápua gyereket tanítottak iskoláikban, 1945-ben hétez
ret. Bölcseségére és gyakorlati érzékére mi sem jellemzőbb, mínt
hogy utasírásair és tanácsait, melyeket papjainak adott, harminc
esztendővel később XI. Pius mintegy kodifikálta a "Rerum
gcelesiae" enciklikában.

Akik ismerték, nemcsak a nagy egyházépítőt csodálták benne,
hanem a szeritéletű pásztort is. Ellenállhatatlanul emlékeztetett
Szalézi Szent Ferencre. Nyája,s és szelíd volt, akár Szent Ferenc,
de ehhez hasonlóan "szerzett" szelídséggel, mert természete szerint
ingerlékeny és heves vérmérséklet jellemezte. Udvarias és jómo
dorú volt, akár a genfi püspök, s ez az erény nála is nagyszerű
értelmi képességeken, mélv humanista és hittudományi műveltsé

goen és főként nem mindennapi, meleg és személyes Krisztus iránti
szeretetén alapult. Irásai. magán- és pásztorlevelei finomságukkal,

-benső gazdagságukkal, bölcseségükkel, józan gyakorlatiasságuk
kal és a belőlük áradó szerétettel a "Filotea" fejezeteit idézik föl
bennünk. Benne is volt bizonyos méltóságteljesség, mint Szent
Ferencben, anélkül hogy emiatt rideg vagy elutasító lett volna.

Magas, sovány, szívó s férfi volt, Aszkéta arcában, melyet ki
cserzett a trópusi élet, a szemüveg mögött mindig mosolygó szem
pár csillogott. Szakállt viselt s ruházata mindig kifogástalan volt,
noha évekig élt a vadonban. A Pápua-föld természetesen nem tűri
a pompát; papjaihoz hasonlóan ő is többnyire arany kereszttel
ellátott szürke flanellinget és kekiszínű nadrágot hordott, s oly
kor fehér köpenyt. Claudel, aki. életében egyszer találkozott vele,
később így nyilatkozott róla: "Ez az oroszlánssivű püspök bátran
beillenék az egyház történetének legtündöklőbb korába, s én csak
félelemmel vegyes tisztelettel merem kimondani a nevét".

A gondviselés sok egyéb gondja és munkája mellett arra is őt
rendelte ki, hogy lelkiatyja legyen egy apácának, akit sokan ko
runk egyik legnagyobb misztikusának tartanak, Marie-Therese
Noblet-nak, aki vele együtt alapította "A Mi Urunk Szolgálóí"
bennszülötn kongregációját Pápua-földön.

1941-ben De Boismenu püspök súlyosan megbetegedett. Ekkor
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még Iőlépült ugyan, de megértette, hogy Iozytán az -erefe s H

munkát immár fiatalabb és erősebb kezekbe kell átadnia. Kérést
intézett tiehát H szentszékhez, járul.iou hozzá lemondásához. eddigi
segédpüspöke, Audré Sorin ja vúrn. XII. Pius csak nég~' esztendő

mulva, 1945 januárjában engedte meg' "mély sajnálkozással",
hogy II pápuák püspdke nyugalomba vonuljon. 1946 júniusában
megérkezett André Sorin piispöki kinevezése, s ekkor De Bo is
JlICilU a kubunai "Florival"-ba vonult vissza s ott élt egy szerény
trópusi házacskában. "barna lánya inak", II pápua "Kis Nővérek"

kolostora, meg- a temető közt, ahol az 1930-ban elhunyt Marie
Therese Nohlet s utódja, Solange Bazil! dr .Iessov hamvai pihen;
nek.

Itt, ebben a trópusi lóg'kőrű, csupa-virág "Virágos Völgy"
ben fejezte be életét az agg főpap. Járni nehezen tudott már,
majdnem egészen megsüketült s a látása is nagyon megromlott.
dc lTIég mi ndig szálas, karcsú maradt s még' mindig egyre mosolv
gott; olyan volt, mint egy p flt r iárka. W'í'J szep tembnrében egy sé
tá.ián elesett s attól fogva e,gészsége rohamosan hanyatlott. No
vember 3-·án vette Föl HZ utolsó kenet szelltség-ét s harmadnapra
meghalt. (A. /).)

Felelő.~ kiadó: S í k S á ft d o r
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
F. ji'. Sorai ból mintha valami keserűséget, csüggedést, olvas

nánk ki, pedig higgye el, nincsen igaza. Az "lsten szer-inti élet"
nem jelenti sem azt, hogy remeteségbe kell vonulni, sem azt, hogy
téves lelkiismeretet neveljen magában, apró gyengeségeket bű

nöknek, kis bűnöket halálos bűnöknek gondoljon; még kevésbbé
jelenti, hogy aggályossá, vagyis lelkiismeretileg bizonytalanná,
beteggé kell magát tennie! -- Szépen határozza meg az Isten
szer-inti életet OHó Karrer, zürichi theológia-tanár. "Isten szerin.,
ti az olyan élet, amelynek tartalm" az Isten akarata, -- indító
motívuma az Isten szeretete, -- irányítója a hittel átölelt kinyi
latkoztatás, és megvalósításra képesítő belső ereje a kegyelem."
Igy leszünk Isten gyermekeivé, vag~y -- nehogy édeskésen mond
juk -- Isten fiaivá. Higgye el, csak egyszerű és bízó. lélekkel
kell elindulnia, és önmagán fogja megtapasztalni az Ur Jézus
szavainak igazságát: "Az én terhem könnyű és az én igám édes."

H. L. A technikai ügyességet el lehet sajátítani, egészen a
bravúrosságig lehet vinni, Je a művészi adottság Istennek más
nemű ajándéka. A tudós az értelem vonalún válik ki. A művész

elsősorban az érzelem zsenije. Érzelmi életét mindenekelőtt igen
nagyfokú érzékenység jellemzi és ennek következtében rendkívüli
gazdagság. 'Ezzel együtt jár egy igen nagyfokú közlesi vágy. Az
egyszerű felkiáltástól, gesztustól fl művéssi remekműig és az
imádkozásig mindent fel tud használni érzelmeinek kifejezésére.
Egyben állandóan érzi azt is, hogy mások mit éreznek. vagvis
nagyfokú beleélési képessége van. Im tudja mondani, le tudja
rajzolni, amit más is érez és átél, de kifejezni nem képes. Egy
ben azonban nemcsak azt másolja, amit lát, vagy hall, hanem a
magáéból tesz valamit hozzá, amitől a kileje7.ett élménynek ön
álló. egyéni élete lesz. konkrét r(~illi,s valóságjrá lesz, valami efn'
szeri, ami máshol és másban nincsen meg, arnivé azáltal lett,
mert művész alkotta. teremtette.

I. IC Ön azt hallotta valakitől, hogy Szent János apostol és
evangelista - gnosztikus volt, és most azt kérdi tőlünk, igaz-e
ez1 - Ha gnosztikuson olyan valakit értünk, aki valamely po
zitiv vallás hittételeit egy filozófiának nyelvén adja elő, akkor
Alexandriai Kelement vagy Origenest nevezhetjük keresztény
gnosztikusnak, mort ők a keresztény tant a platónista filozófiábia
próbálták beleszorítani. Szent J'ánost azonban korai volna meg
tennünk keresztény gnosztikusnak csak azért, mert pl. a helle
nisztikus filozófia "logos" műszavár használja. Ha aztán g'noszti.,
kU60n olyan valakit értünk, akinek - akár pogány, akár zsidó,
akár keresztény az illető -- nem elég vagy nem jó a saját val
lásának "hivatalos" tanítása, és ezért a "hivatalos" vallási taní
tás mallett vagv annak mellőzésével valami "fensőhbrendű" (tu
domány-, filozófi.a- és teológia-ftllőtti) tudást keres, akkor meg
éppen nem mondhatjnk Szent Jánost gnosztíkusnak. Hiszen neki
"jó, és elég" 'a Krisztus tanítása. A keresztény tant ő "fensőbb
rendűnek" tartja 'a korabeli gnosztikusok (Cer-inthus, nikolaiták)
tanításánál. Gnosztikus kortársait támadja, evangéliumát -
Szent Jeromos tanúságu szarint - a kisázsiai püspökök fölké
résére írta, éppen a Kisázsiában akkor terjedő gnosztikus irány,
zatok ellensúlyozása végett.
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Többeknek. Az eg~'házi éy k inlaku lása évszázados, sőt államlo
Fejlődés eredménye..Az Egyház állanitotta meg a.z~kat a napokat,
ainelveket k iilsőleg is meg kell szeutelni, szeutm isén valo reszve
tellei'és a köznapi (u. n. szolg'ai) munkától való tartózkodással. Ez~k
a napok a vasú.ruupok és II parunesnlt tmnepek. l dők folyaman
a parancsolt üu ne pek száma annviru felszaporodott,. hogy kii~cl
száz lett uzoknak a napoknak a szamu, arnelveket az ev folyamán
nvilvánosun meg kellett ünnepelni. Az ünnepek nagy száma cl
l~n az li}gyházon belűl is ismételten haugzottuk hang'ok,l1lJ1inek
következménye lett az ünnepek számúnak csökkentése. Húrcui iiu
neprendezés külünőseu jelentős, YI Il. Orbáué 0(42), XIV, Kcle
meué (177]) és X. Piusé (1911). Az el"ií azért jelentős, inert a
lelkipásztorok még ma is azokon II napokon tartoznak a népért
misézni, amelyeket VIII. Orbán ünnepjegyzéke említ (a vasárna
pokoli kívül 34 ünnep, amelyekhez később még It szcplötclen fo
gantatá8 ünnepe járult), és az Egyházi Törvénykönyv is azokat
az ünnepeket nevez i eltüriilt ünnepeknek, amelyek VIn. Orbán
ünnepjesryzékébeu benn voltak, ck ma múr nem szerepeinek az ün
nepek között, A második iuurepreudezés azért jelentős, mert ez
valóban .ielentókenven csökkentette az ünnepek számát. Xv.P'ius
pápá ünueprendezése viszont azért .ielenlíis, mert azóta szerepel
nek az úg ynevozett tauácsolt ünnepek, vagyis azok a napok, ame
lyeknek parancsolt ünnep .iellogét X. Pius rnegszűntette, de óhajt,
ja, bár nem teszi kötelezővé, hogy azuknt II hívek továbbra is
ugyanolynn módon ÜIlJH~IH;ljék meg, m iní korúbban. Lényegében
X. Pius űnnepjegyzékét tartotta meg az l']gyhúzi 'I'őrvéuvkönyv

is. E szer iut nálunk narancsolt ünnepek, vagyis amelyeken a mi
sén való részvétel kötelező a következők: Karácsony, Újév, Víz
kereszt (jan. 6.), Aldozócsütörtök, Ur-napja, Szeplőtelen fog'llnta
tás (dec. 8.), Szűz Mária mcunybovételo (aug. 15.), Szent Péter
és Pál ünnepe (juu. 29.) és Mi ndenszentek (nov. 1.). Tanácsolt ün
nepek, amelyeknek megüuneplése lelkiismeretben nem kötelező,

de ajánlott, a következők: Karácsony második napja (dec. 26.),
husvét (~s püukősd hétf'ő]«, Gyertyaszentelő (febr. 2.), Gyiimölcs
oltó (márc. 25.) és Kisboldog-asszony (szept, 8). valamint Szent
István királ)r ünnepe (aug. 20.). Megemlítjük még, hogy a paran
csolt ünnepek nem mindenütt ugyanazok..Vannak országok, ahol
a felsoroltakon kívül még Szent .Tqzsef ünnepe is parancsolt ün
nep, viszont egyes országokban (pl. Franciaország, Belgium,
Eszukameriku) még' II felsoroltak m indesrv ike scm szer-epel a pa
rancselt ünnepek kiiziitt. A par-ancsolt iirmepeket utoljára S7,u

bályozó Egyházi Törvénykönyv ugyanis kimondja, hogy ahol a
felsorolt ünnepek valamelyike nem volna parancsolt ünnep, ott
azt a jövőbell sem kell megünnepelni. A kutolikusokra mindig az
abban az országban érvénves ünneprend kötelező, arnelvben tar-
tózkodnak.· .
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