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TUDÁS ÉS MAGATARTÁS
Evelyn Waugh »Búcsú a kas

tétutol» című regényének egyik
jelenetéből kiderül, hogy kxüo
iiku» angol arisztokraták mi
lyen keveset tudnak vallásunk
tanításáhól. Első pillanatra szin
femeghökkentőnek érzi az em
ber. Pedig ez a tudatlanság
majdnem általános tünet a vi
lágiak körében. A korszet-ű val
lásos ssocioaráiiák; a latin
Amerikáról szóló útleírások ha
sonló tényeket rögzítenek. És ha
körültekintünk aJ magunk háza
táján, többé-kevésbbé mag'un1d is
ilyenféle megállapításokat tehe
tünk. De voltaképpen még erre
sincs szükség'. Elegendő, ha va
lameluik csendes' órán a júliusi
éj csillagai alatt önmagunkat
vizsgáztat juk a hit tanításaiból
s hamarosan rádöbbenünk arra,
milyen kevés az, amit vallásunk
ról és katolikus hitünkről tu
dunk. Vajjon mi lehet ennele az
oka? A hitbeli tudás nehézsége,
terjedelmének nagysága, a hit
tanítók etéoteteneéoe vagy a
laikusok szellemi renyhesége?
Korunk közömbössége felelős-e
érte vagy talátYIJ így volt ez a
muU századokban is? Egyhá
zunhj történetének T,a,pjairól ki
derül, hogy lényegében nem
jobb, néha pedig egyenesen rose
szabb voU a helyzet különböző
történeti korokban is. Térben és
időben általános jelenségről van
tehát szó.

Hogy lehetséges, hogy ilyen
kevés tudás korszakokat formál,ti
ki és népek gondolkodását ala
kította' át? Izgató titok ez az
értelem számára, különiisen, ha
túlságosan bízik a saját hatal
mában.

Csak hívő keresztény értheti
meg, hogy az Evangéliu..rn vi
dám tudománya s a belőle fa-

kadó hitrendszer minden tétele
és következtetése összefügg egy'
mással Jézus Krisztus személyi
ségében. Mindnyájan, akik a
keresztségben Jézus tulajdonává
lettünk, rajta keresztül átélhet
jük és: élhetjük az egész keresz
tény tanítást. Nélküle viszovnt
minden tudásunk erről a hit
ről elemeire hullanék széjjel. Én
vagyok az' út, az igazság és az
élet - mondotta isteni Meste
rünk, .aki nem a tudós' farize
usokhoz, nem az önművelés le
hetőségeivel mega:jándékozott
gazdagokhoz fordult elsősorban,

hanem a tudatlanokhoz és a sze
gényekhez, az elesettekhez és a
betegekhez, a bűnösökhöz és a
uémoeokho»: Nem is azt mon
drJitfa: Tanuljátok meg mi a
mennyeknek ország'a:, havnem
egyszerű szóval kijelentette: az
I sten. országu tibennetek va
gyon. És amikor Jézushoz já
rultaik, tanítvlÍm.Jjai és megkér
dezték tőle, ki nagyobb a mena
nyek országában, Jézus magá
hoz hívott egy gyermeket, kö
zéjük állította és így szólt: »Bi
zono) mondom: nektek, ha meg
nem váUoztok és nem lesztek,
m,int OJ kisdedek, vnem, mentek
be a mennyek orseumba» (Máté
18, 3).

Krisztus, tanítása olyan iste
nien egyszerű! Megérti a gyer
meki értelem is, de tanácsait a
hitbeftl legk:iműveltebb férfiak

.is alig tudják megtartani. H a
valamikor megtó'rtén.t minden
érték áiértékelése, akkor Krisz
tus volt az, aki új értelmet
adott az emberi létnek, értelem
nek és cselekvésnek. Nem azt
hirdette, hogya sokat tudók
mennek: be a mennyek o'1'szágá;
ba, hanem, akik olyanok lesz
nek, mint a kisdedek, olyan alá-
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zatosak, egyszerűek és tiszta
seioűek. Es az Egyház életének
történetében számtalan esetQen
fordult már elő, hogy a hit lé
nyegét Krisetus sze m éiuén. át
tamulailan; együgyü és oiasatos
lelkek méiueoben, i[J.azabbul fog
ták fel, mint a tanult, de gőgös
koporcuák; Mindez csaknem bot
rányosnak tűnik fel az értelem
előtt. PBdig szo sincs az érielem
é~ tudás jogainak me.qtagadásáJ
ról. Hiszen már Pál apostol vi
lágosanmegfogalma.zta: »ő ma
ga meglett ném.elyeket aposto~

loknaik, némely'eket pedig pró
fétáknak, másokat; meg evange
listáknak, masokot pedig páb'Z
toroknak és tanitóknak, hogy
alkalmassá tegye a szenieke! a
szolgálal munkájára Krisztus
testének kiépítése oéaett« (E].
4, 11, 12). De semmiféle tudás,
semmiféle hitismeret sem ele
gendő önmagában s aeért mon
dotio: Jézus: »Hogyha nem fog
ja felülmúlni a ti igazságtok az
írástudókét és [arieeusokéi, be
nem meniek: a mennyek orszá
gába« (Máté 5, 20). Mert az em
ber értelme önmagában tehetet
imül álla hU lényegbevágó tit
kai és tunításai előtt. Csillogó
elméjű hit:tudósok ismerhetik a
vallás számtalan vonatkozását,
tudhatják a, hiJttételek rendsee
rét és twníthatják az istenség
ről szóló tanításokat - az Isten
számukra is felfoghatatlan ma
rad. Hittudós és egyszerű hívő
- egyaránt porba hull felfog
hatatlansúga' ,előtt. A végtelen
I sten felől nézve nem nagy a
különbség azegyügyü hívő és.
a bölcs I eten-ismerete között.
Talán ezért is lehet az Egyház
olyan nagylelkű, ha híveinek
hitbeli ismereteiről vagy tudaJt:
lanságáról van szó.

Ha az Egyház pusztán a hVi-
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béli tudás,. a va:llás ismerete ré
vén próbálta volna elterjeszteni
Krisztus ig'azságát, nem terjesz
kedhetett volna ki a föld hatá
ráig. Hiszen aligha akad olyan
keresztény, aki a hit és vaUás
minden. kérdését e.qyaránt ismer
né, még kevésbbé olyan, aki a
tanításokat át tudná fogni tel
jes terjedelmükben. Voltak kor
szakok, amikor még papok is
alig t,udtakírni és olvasni 
mit tudhattak akkor a hívek? !
Azt kellene gondolnunk, hogy
ezekben. az időkben megszakadt
a kereszténység folyama. De er
ről szó sincs! Nemcsak azért,
meri a, hit az Egylláz eauséoé
ben élt tovább, hanem azért sem,
mert. Jéeus személyiségének su
gárzása a betűkön innen és (T.

betűkön túl átha.tja kegyelmé
vel a feléje sóvárgó leIkeke"t. A
hit ismeretének csekély és ho
mályos volta ellenére a keresz
ténység hatni tudott s ma is
haJt. Az értelem szemiioeaén: át
mindez szuüe hihetetlennek t~űn
hetik, á'm) de »ami lehetetlen az
embereknél, az lehetséges az I s
tennél (Luk. 18, 27).

Mert keresztényséu - ebben
a vonatkozásban - nem tudás
a hitről, nem is hitből fakadó
tudás, hanem hitből fakadó 
élet. Jézus Krisztus evangéli
umát forgatva, nem aZ üt·i meg
fülünket, hogy »tudjátok meu«
vagy »tonutiátole mea« ezt vagy
amazt, hanem hogy »le.qyetek«
ilyenek vagy 'olyanok. Jézus ta
nításának legmélyén egy sajá
tos magatartásra való felszólí
tás rejlik. N em gnozis az, ha
nem élet. És ez a keresztény élet,
ennek folytonossá,qa, a keresz
tény tanúságtételek ezrei és tíz
ezrei tartották fenn és tartják
fenn a kereszténységet ma is. ~

Szigeti Endre



Sík Sándor

NEWMAN
(AZ EM~ER ~ AZ IMÁDKOZÓ)

Néhány hónappal ezelőtt bejárta; a katolikus világs.aj,tót a hír,
hogy a birminghami érsek megkezdte Newman kardinális boldog
gáavatási eljárásának előkészületelt.Az egyik le,ge,1ter;iedtebb egy
háztöriténelmi összefoglalás szerzője (Funek) így ír róla: -Az' an
gol "egyház legszellemibb és legzseniálisabb alakja..a Ieg'ragyog'óbb
angol író, .a XIX. század egyik legnagyobb 1t1eológusa,a;ki a gon
dolkodásélességét ésa pszichológia mélv-látását a, mísztikus jám
borságával és a költő lendületével köti össze.« Egy másik jeles
egyháztörténész a nagy mintaképnek nevezi. amely korunknak
jobban kell, rnint bárki más, (Lortz). Nem kisebb arányokban festi
meg képét a teológus is: Przywara szer.int méHó rá; hogy az le
gyen a modern kornak, ami Szent Ágn,sinn volt az antik világ
nak és Aquinói Szent Tamás a közénkornak. Sz.intótikus szellemé
nek gazdagság-ára. gnndolatainak forró elevenséeére semmi. sem
jellemzőbb, mint hagYa mai katolicizmusnak mindhárom eszmei
irányzata: a haladó, a konzer-vatív és a közvetítő eg-yaránt hivat.
'kozák rá. A róla szóló ésegyresz.aporodó tanulmányok egyre, több
ször emlegetik iaz újkori e.qyházatYa címen. Hosszú élete, (1801-
1890) nemcsaka mnht század - és bizonyos fokig az abból szer
vesen kinövő XX. század - teológiai szdntéeiséf valósítja meg.
hanem egy ,egész,en kivételesen nagyarányú emberi személyisée
kivételesen tiszta és heroikus pályáját is. Ex umbris et imaaini
7JUs in veritatem - mond ia magakáseítette sírfelirata. 'I'ömöreb
hen aligha lehetne összefoglalni életéti. Naevszabású ez a pálva,
de harmincas éveitől kezdve tragikus jellegű; negyvennégy", angli
'kán és negyvenöt katolíkus évét e,gyaránt külső és belső harc tölti
b~~z igazságért és - nem kevesebb intenzdtással -az életszerit
'Segert.

Oxford

Paraszti származású angol bankárnak és francia hugenotta
anyának gyermeke. A század t inikus Iiberálls-morál.is anglikán
nevelésén megy keresztül, Fiatalon lép be. ,az· oxfordi egyetem
város hagvománvok-szentelte ívei alá és hosszú, boldog. éveket
tölt ott, mint tanuló, majd kolléziumi nevelő, utóbb professzor,
egyetemi plébános és hitszónok, Ha't::'is.a kőrnveeotére, hallgatóira,
elsősorban az egyetemi ifiúságra szinte példátlanul errős. Az ox
fordi ifjúság köreiben sz·éI:tiében jária a szállóige: Credo in New
mannum. Ti zenhatéves' korának »első megítérése« ótaiáUandóan
érez valami homáívos isteni hívást, - hogy annak mindenestül
átadhass-, magát. korán elhatározea, bogy nem nősül. 1833-ban. in
dítja meg néhány nagytudású és apostol! lendületű barátjával
(Ke-ble, Pusev) az n. n. traktáriánus, más néven Oxiord-moetroi
mat, az angol egyház legszellemibb köreinek harcát az E,gyházon
belüli Iiberalizmus és a cézarooapizmus ellen. A mozgalorn évti
zedes harca, arnelvet beszédeken éselőadásokon kívül füzetes ki-
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advánvokkal (traktátusokkal) vittek bele az anglikán értelmiség
szélesebb köreíbe, három alap-tételt védelmezette dogmatikus ke
reszténységért küzdenek, »szakramentáiis egyházér't« (azaz körül
belül római katoiíkus értelemben vett egyhá,zért, a hivatalnok egy
ház ellenében) és a százados angol hagyomány alapján a »bál
ványimádó és babonás« római egyház ellen. E küzdelmek során
Newmann felállítja a »via medíia« elméletét: a babonás római ka
tolicizmus és az eretnek protestanrízmus között az anglikán egy
ház van hivutva megvalósítani az igazi, ősi katolikus keresztény
séget. Ezt az elméletet az ősegyháznak, elsősorban az egvházatyák
műveinek szenvedélyes tanulmányozásával iparkodik tudományo
san alátámaaztani. Tanulmányai azonban ellenkező eredményre
vezettek. »Az őseigyház tükrében meglámtam arcomat és me;gdöb
beuve láttam, hogy eretnek vagvok.« Az, Iwtyák lapjain az eretnek
tanok közt, amelyek ellen azok harcolnak, sorr» Ismen rá korának
protestáns (és anglikán) álláspontjaira, Róma pedig akkor is
ugyanazt az, álláspontot képviselte" mint ma.

Most hat esztendei küzdelem következik. Egy végtelenül fi
Hom lelkiismeret és az ígazságnak végsőkig menö, feltétlen tiszte>
lete küzd a családi ésa, nemzeti hagyománnyal, a gyermekkori
emlékekkel, jóbarátokkal, beidegzett rágalmakkal, tekintélyének és. .
hatásának e,gyre valószínűbbelvesetésével.Az a tragikus külsö és
belső harc, aníBly változott formákban mindvégig kíséri, málr ek
kor megkez.dődöltlt. A f'elzúdult anglikán érzékenység szóban és
nyomtatásban, levelekben, prédikációkban, püspöki intelmekben
mindenf'elöl rázüdult,a rágalmaktól sem irtózva; az üldözés oly
máreteket öltött. hogy volt idő, amikor egy-e,gy levélben már csak
azért látsúk dmádkoznivhagvják békében meghalni. mint az álla
tokat. A fő vád, amely legjobban fájt, merü legigazságta.lanabbnak
érezte, a képmutatás és a, rosszhiszeműség vádja volt, az, hogy bel
ső küzdelménok tíz ével alatt, míg a katolicizmusig eljutott, mint,
»áleázost pápista« küzdött egyháza ellen. Erre, a vádra később így
felelt Apolőgiájában:

»Az első négy évben egészen becsületesen akartam szolgální az angol egy
háznak a római ellenében. A következő négy évben használni akartam az angol
egyháznak anélkül. hogya római egyháznak ártsak. A kilencedik év kezdetén
kételkedni kezdtem az angol egyházban és letettem minden papi kötelezettsége
met; mindenben, amit ettöl kezdve írtam és tettem, .már .csak az a kívánság ve-
zetett, hogy igazságtalan ne legyek hozzá; használm nekí már nem akartam. A
tizedik év elején elhatároztam magam, hogy forma szerint elhagyom, de bará
taimmal is gyakran közöltem szándékomat. Végre a tizedik év második felében
egy könyvön dolgoztam. amely a római egyház mellett és indirekte az angol egy
ház ellen szólt, de a befejezésig egyáltalán nem volt szándékom nyilvánosságra
hozni, hanem nyitva akartam tartani azt a lehetőséget, hogy megváltozhatik a'
gondolkodásom, ha írás. közben esetleg tisztázódnak a vitás nézetek.« (Ap. 203.)

Becsületesebben és lojál isahban ialdgha lehetne szellemi harcot
vívni. .

1841-ben irja meg a 90. traktátust, amely megpróbálja az angol
egyház hittételeit római katolikus szellemben magyarázni. Evvel
betelt a mérleg; egyház és egyetem (a neki oly kedves egyetem)
egyformán elítéli, Még a rágalmaknál is johban fájt, hogy leg
kedvesebb barátai, az évek küzdelmében meghitt bajtársai legna
gyobbrészt nemcsak hogy nem követik, de meg sem tudják érteni.
Utolsó Anglikán prédikációjában a következő megrázó szavakkal
búcsúzik egyházától és szeretett barátaitól :



Testvéreim, barátaim! Ha volt valaki, aki egyszer szavaival, vagy írásával
'tettekre ösztönzött, ha fölfedezte előttetek a mindennapin túínyomö magasabb
'életet, ha nagyobb értéket csillogtatott meg szemetek előtt, mínt a föld mínden
-gazdagsága; ha bátorított és megnyugtatott nehézségeitekben; emlékezzetek meg
.róla akkor is, mikor többé nem hallgatjátok. Imádkozzatok érte, hogy mínden
ben meglássa Isten akaratát s mindenkor készen álljon teljesítésére,

Küzdelmek és kudarcok

1845-ben néhány barátjával együttt Iéteszi la katolíkus hitval
lást. Két évi visszavonult elmélkedő és imádkozó élet után 1847~bell
'Rőmában katolikus pappá szeutelik.. IlU ismerkedik meg Néri
'Szent Fülöp társulatával, az Oratóriummal és IX. Pius pápával
,egyetértés,ben elhatározza, hogy e~t az intézményt meghonosítja
Angliában. Visszatérve Fldgbaston-ban, Birmíngham mellett fel is
'állítja az elsö angol Oratóriumot, És most következik életének
még tragikusabb felei: három évtized, tele katolíkus és anglikán
részről egyaránt megnyilaskozó bizalmatlansággal, gyanakvással,
ellenszenvvel, törekvéseinek elgáncsolásával. Newman valóhan
míndenét áldozatul hozta meggyőződésének. kedvelt életmódját,
népszerűségét, .a közvetlen hatás minden rendelkezésére álló lehe
tőségét, - ezzel szemben semmit sem várt, csak a belső békességet
ésa meggyőződése szerint való életet, Ezt sem kapta meg zavar
talanul. Amint nem értették meg szellemi útjált régi testvérei, nem
értették meg sokáig és nagy többségükben új Egyházán8Jk veze
tői sem. 'I'úlságosan nagyformátumú egyéniség volt ahhoz, hogy
eszméinek útján követni tudják. Főleg nem érl,he,tbe meg a kis
angol katolikus e,gyház, amely a hosszú elnyomás. másodrendű
polgárként való: kezelés ntán ekkor kezd szabadabhan fedlődni és
így érthetően elsősorban szervezkedni, hódítani, terjesskedni akar.
Ennek a szervező munkának nagystílű vezére, Manning bíboros.
.iellernre is, és - ennek oa »kisegyháznak« képéből és igényeiÍből
indulván ki _ törekvésre, is valóságjzal ellentéte volt a, messze
'tekintő, lelkében a világegyház képét hordozó Newmannek. New
man előtt a belső elmélyülés és megszdlárdulás lebeg- Amazoknak
'legfontosabb a hagyomány és fegye,le,ni, Newmannek - az ő év
-tizedes lelkidsmereti küzdelme után semmi sem természetesebb 
a belső szabadság, Newman, a XIX. századnak elismerten legna
gyobb teológusa, sehogvsein fért bele a teológia és filozófia te-
Kintetében egyaránt rnély sűllvedés állapotában élő korszak láJtiÓ
körébe. A Iángelmék annviszor mesrismétlődő sorsa az övé: fél
nek tőle éppen azok, akikért él, és akik lesriobban rászorulnak. A
nagy Ward-féle éleitrajz köúi egy beszélgetését püsnökével, dr.
Tlllathorne-valvaki azt fedtege,tte előtte, hogy laz angol katolikusok
békés polgáremberek, akik nem azoktak kételkedni és nagyon
meglepődnek, amikor azt hallják, hogy mások kétség'bevonnak
olyan igazságokat, amelyekben ők addig- implicite, hittek. Newman
azt válaszolta: ast hiszi. hogy ő elvan oldalát is látja a ténye~nek,
amely a püspököknek és oa papságnak figye,lmét elkerülte, »Ök a
vidéki angol uemesség fogalmaiban gondolkoenak, én a tépelődő

lelkek és oa jövő nemzedék világában élek.« E,z a félelem és gya
.nakvás .annvira mont, hogy egy ve,~tő világi katolikus férfiú,
mint Anglia legveszedelmesebb emberét jellemezte: a római kő
rök előtt.

Nem lehet csodálni ilyen körűlmények között, hogy jóformán
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minden vállalkozása, noha valamennyibe egyházi fölszólítáB~a fo
gott, kudarcba f'ult- Első ilyen volt a katolikus .Iilg'yetem ügye. A
dublini érseik me,ghívja,hogyszervez.ze meg és mint rektor kor
mánvozza a felállítandó Ír katoldkus e,gyetemet. Alkalmait erre
az adott, hogya katolikusok fokozatos társadalmi fe,lszabadulása
során megengedték -a katolikus ifjúságnak az, egye,temi tanulmá
nyokat. A fennálló egyetemek azonban kifedezetten protestánsok
voltak. Newman, aki szerelmcse volt az egyetemi gondoladnak, kéit
évig jóformán mással sem fog'Ialkozott, mint az ,egye,tem hivatá
sának és munkájának elvi tisztázásával (ezekről a kérdésekről

kitűnő könyvet is írt közben) és a gyakorlati szervező munkával,
tudósok f'elkérésével, stb. Lassan kiderült, hogy megbízói egészen
más valamit értettek egyetemen, mint ő; e,gy felsőbb-fokú papné
velő-félét, Intézkedésejt meghiúeították, mire Newman lemondott
és nem folytatta az »írországá hadtiáratot«, - A második vállal
kozás, amelynek az angol püspöki kar felszólítására nagy örömmel
és roppant alapos és széleskörű tudományos munkával adta oda
magát, egy új angol bibliafordítás, Üjabb évekig tartó munka és
egész. sereg' kitűnő munkatárs dolgostatésa után megint csak. fel
üti fejét a bizalrnatlanság-; végül is átlátszó ürügyekkel visszavon
ják la megbízást. Harmadik vállalkozása la Rambler című folyó
irathoz fűződik, amelvet fiatal és tűzes katolikus világiak szer
késztettek. E,gyházi előliáróinak fölkérésére Newman vállalta a
folvóiraf szellemi iránYí'tlá.isát. Mikor azonban 'a fiatal túlzókat
nem tudta mindenben mérsékelni. hibáikért viszont őt tették feler
lőssé, ettől is vissza kelleott vonulnia. Ezeknél és hasonlóknál job
ban fájt az a bizalenatlanság; amely ,a maga társulatának, az
Oratóriumnak fiaitial, türelmetlenül konzervatív és erőszekos nem
zedéke részéről érte. Végül is visszavonult Edgbaston-ba és az ott
alapított mag'ánközépiskola növendékeire halmozta nevelői és papi
szdvének kincseit. A látszólagos leotörésnek eeekalatt az évtizedei
alatt írta meg, illetve mondta el azokat a könyveket és beszéde
ket. arnelvek nemcsak az ang'ol egyháznak máig Iegnagyobb kin
csei, hanem az, egész katolikus szellemi világra az idővel egyre
fokozódó nagy hatással voltak és vannak. (Jellemző, hogy angli
kán papkorában elmondott beszédeit mint katolíkus, ruinden vál
tóztatás nélkül adhatta ki.)

A szeni, mint tragikus hős

Ime" Newman tragikus pályája, kívülről nézve. Hogyan vi
seli el ezt a súlyos sorsot belsőleg' Beőthy Zsolt a tragikumról
írt könyvében n'agy körültekintéssel és. finom ,elemzéssel mutatta
be a tl1agikus hős kűlőnféle típusait; .azt hiszem, ha dsmerte volna
.Newman életét, ilyen fejezet i,s belekerült volna könyvébe: A
szent, mint tragikus; hős. Newman magatartása az első perctől
az utolsóig, ha nem is küzdelmek és elsötétülések nélkül, de, mind
"égig egyenesen és. töretlenül a szenitié: teljes, alázllltos belenyugvás
és engedelmesség; de, ugvanakkor belső szabadságának .teljes és
félreérthetetlen megőrzése.

Amikor egy hasonló helyzetben lévő ismerőse erősen kikelt
az, Egyház vezető körei ellen, figyelmezteti:
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»Igyekezzék hinni Isten Egyházában. Tegyen különbséget közte és vezetőinek

emberi gyarlóságai között. Ne feledje, milyen nehéz a feladatuk s mennyi birá
lat éri őket, bármilyen helyesen cselekesznek is. Nem méltán számít-e a mí be
csületes, hűséges odaadásunkra ? Gorrdolj urrk csak majdnem kétezer éves ta
pasztaíataíra: hány kemény, halálos próbán kellett keresztülmennie. Csak nem
akarjuk saját, néhány évtizedes tapasztalatainkat többre értékelni? Oly sok nem
zedéken át megőrizte számunkra az igaz hitet. Tegyük meg mi is a magunkét,
hogy a jövőben Is megtarthassa.«

Am Apológ'iájában az öntudat és a szer-etet bátorságával
mondja ki: »Egyházunknakazük :a leghívebb barátaívakik ai ~:e
kintély hordozóinak is bátran meg merik mondani, ha tévedéseiket .
helytelenítik, és akik rámutatnak a tévedések követkeeményeire,«
- Ugyanígy e,gy 1876~ban írt memorandumábau: »ROS8Z, seolgála
tot tesznek az Egyház,nak, lakik meg'akadálvozzák, hogy buzgó hÍ
vek eaiát egyéni möd.iukon keljenek hitük védelmére, és, eretnek
séggel gyanúsÍ'tva,a kitaposott utakra kényszerrtík őket,« Termé
szetes, hogYa szomorú tapasztalatok következtében lelkén lassan
némi borongás vesz, erőt, de ez sem hűségét, sem munkakedvét
meg nem gyengíti. Isten szeretete és akaratának feltétlen elfogá
dása megőrzi lelkének Irisseségét, fenntarfda írásban és szóban
való lankadatlan munkásságának erejét, hatékonyságát. Bizalmas
feljegyzéseinek egy mondata pedig ráeszméltet bennünket ennek
az egész sorsnak legmélyebb - talán Ieg-tragikusabb, de ugyanak
kor legszentebb gyökerére is:

»sokszor kértem a multban, azt hiszem, sokkal előbb, mint katolikus lettem:
Ne adj nekem gazdagságot, stb. Egész életemben az volt imám,' és Te meghall
gattad, hogy félreál1ftsanak ebben a világban. Most meg akarom újitani: Ú Uram,
áldd meg, amit irtam és tedd gyümölcsözővé. hogy sok jót tegyen. sok sikert
érjen, de ebből - amig éle1<l - ne származzék rám semmi dícsöség.«

Az Isten azonban nem engedte meg, hogy ez, 'a, nagy, példás
élet. ha csak látszólag i,s, letöréssel végződjék: gondoskodoitt róla,
hogy még életében megkapja az elégtételt. Három esemény jehi
ennek az, elégtételnek fokozatait. 1864-ben jelenik meg Apológia
pro vita suacímű rnunkája, Megírására Kinglsleynek, a híres re ..
génvírónak egy ujságeikke adott alkalmat.camelyben durván meg
sérti és képmutatással vádolja a katolikus papságot, az Egyhárnat
és személy szer-int magát Newmant is. Mivel Newman kérésére
nem volt hajlandó visszavonni vádjait, Newman megírja az, Apo
lógiát, "vallásos, meggyőző:déseinek történetét.« Ez, ~ mű, amely€,t
az egész szellemi Anglia olvasott és amely nemcsak az, angol
prőzának remeke, hanem az, őseinteségnek. la meggyőző erőnek és
fensőbbséges rnérték'tar'táenak is, a legkedvezőbb visszhangot kel
tette, éspedig mindkét oldalon. A katolikus papság köréből százá
val kapja a köszönő leveleket, becsületük megvédése miatt, angli
kán testvérei részéről pedig, akikről olyan tisetelettel éSi megértés
sel szól, széles körükben végét ve't:iaz iránta való ellenszeuvnek
és ressentimentnek, Egy évtized múlva külsöleg' is megmutatkosik
ez, mikor 1875-hen az oxfordi eg'yeternnek - az ő kedves, Oxford-

. jának, a protestáns Oxfordnak - talán Iegelőkelőbb kollégiuma, a
Szentháromság Kollégium tiszteleti ta,gjául választja. A legna
gyobb elégtételt azonhan 1877-ben kapja az EgyM.~tól. A pápai
székbe lépő XIII. Leó, mikor azt kérdezték tőle" milyen egyházpo
litikát fog folytatni, mosolvogva felelte: nézzék meg, ki lesz az
első bíboros, 'akit kinevez. Ez, az olső bíboros Newman volt, - »az
én kardínálísom-, amint oa pápa mondani szerette. Persze, élete
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formáján ez az elismerés már nem változtathatott, hiszen 76 éves
volt akkor, del a nagy pápának ez a tudatos gesztusa a jövőnek,
a katolikus szellemiség nagyvonalúságának és szabadságának szük
ségleteit szolgálta, annak a fejlődésnek, amelyet XIII. Leó mellett
éppen Newman neve jeUeme,z legjobban.' .

Egyérnsége
Ime, ennek a »szekulázís férfiú«-nak pályáj.a. Ha a tények és

'dokumentumoknlapján személviségét akarjuk megközelíteni, mín
denekelőt,t szellemi életének roppant gazdagsága. lep meg. Művei
37 kötetet töltenek meg, közte 13 kötetnyi prédikáció, két regény.
egy vaskos kötet lírai vers és szirrte beláthatatlan tőmege a leve
leknek, amelyek igen nagy része .a legmagasabb tudományos és
irodalmi igénnyel, sokszor pedig megrendí'tő őszinteséggel, 'a ke
resztény önérzetnek ésalázatnak la nagy szeritekre jellemző egy
ségével kész.ült. Egy költő tanítványa, Aubrey de Vere, így írja
le külsedét:

»Arcárt valami gyengédség ült, valami bűbájós kedvesség mosolya, de olyan
kedvességé, amelyben nem volt semmi édeskés. Vitathatatlanul volt arcán valami
szígorúság, az olyan emberé, aki ki tud kényszeríteni másokból is, önmagából is,
bárminő kínos áldozatot1 amelyet az igazság kívánhat... Arca a kontemplatív
szellemének és a heroikus léleknek ritka egységét hordozta.«

Egyénisége' tisz,t'a tipusát mutatja ,a (Spranger ' értelmében
vett) vallásos embernek: aki minden részleltet az egész keretében,
az: Istenre vonatkoztatva él meg. Veszteség éS'; nyereség' című re
génye hősében (ahol voltaképp saját megtérese tö'['lténetét írja
meg) Így jellemzi ezt a típust, valójában Isaját m:agáJt:

»Károlyt talán mindennél inkább jellemezte az isteni jelenlét megérzésének
készsége; és az érzés. természetesen nem biztosítja a gondolatnak és a cseleke
detnek önmagával való megszakíratlan egyezését, de mégis ott volt és felhőoszlop

ként vezette őt. úgy érezte, hogy Isten teremtménye és Neki felelős: Isten tu
lajdona, nem saját magáé.e

Klasszíkusan feléDíte-tt kristálytiszta mondataíból a belső igaz
ság, az önmagával, Istennel és az, emberekkel szemben való tö
kéletes becsületesség tiszta lehelete veszi körül ,az emberit. Az
alásatassáaban magukat legutolsó teremtménynek érző nagy
szemtek vallomásaival találkozunk lépten-nyomon - a nagy realis.,
ta regény lélekemelő biztosságával és a nazv líra önelemző szen
vedélvével megfogalmazva, Még- oxfordi fiatalkorában megálla
pítja:

»Szomorúan kell megállapítanom, nem vagyok szentnek faragva. A szentek
nem irodalmi emberek, nem szeretik a klasszikusokat, nem írnak történetet. Ta
lán megfelelek a magam tárgykörében, csak az a baj, hogy ez nem az igazi, nem
a »nagy« tárgykör.e

'A triakitariánus mosgalom meg'induláaa előtt egy olaszország-i
utazás során Sziciliában, hosszú és súlyos betegségében, ilyen
vallomásokat Ír:

»Bűnösségem tudata növekedett. Mindig jobban éreztem, mennyire üres a
. lelkem. .. Olyan vagyok, mint az üveg, melyen átszalad a fény, maga pedig

hideg marad... Szeretem az igazságot. de nincs bírtokomba. Feltiletes vagyok.
Kevés bennem a szeretet és a lemondás. Azt hiszem, van egy kevés .•hitem, de
ez minden.«

Nagy római lelkigyakorlatán, pappász.enteléseelőtt, e,g-y, csak
a legutóbbi években előkerült lelki naplóban, szentágostoni erővel
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tárja elénk, illetőleg Isten elé (merü ez a lelkinapló egyáltalán
nem készült a nvilvánossáz számára) lelke Iegbelsedét: a mélvsé-,
get, de' ugyanakkor a jóformán elhallgatott, de a mélység' fölött
annál jobban kiragyogó magasságot is.

»:E:veken át majdnem a kétségbeesés, meg a lelki sötétség állapotában éltem.
Nem úgy, hogy nem mondhattam volna bensőleg: Istenem és ltlindenem, mert
ezek a szavak állandóan számban voltak, de sok mínden volt, ami rámnehe
zedett.«

Ezekből az önelemzésekből világosan kitűnik lelki struktú
ráfának egy jeUegzetesség-6o: az értelemnek, akaratnak, a képz,e;leit~

nek legmagasabb rendű fedleHsége mellett érzelmi világa minden
mélySlége mellett is kevésbé színes és meleg, (Ez az a hiány, ame
lyet Bremond, a róla szóló, egyébként remek könyvében, erősen el
túloz.) Ez érteti meg pl. az, imádságról szóló prédikációkat, ame
lyekben mindennél nagyobb súlyt vet az ima pozitív mozzanataírae
a határozott, időhöz kötött. imára, az ima-formulák nagy jelen
tőségének kiemelésére. Ez, az, alkat érteti meg egész mélységében
olvan mondataít, mint pl. a következő, szinto Szalézi Szenit; Ferene
szájába illő felséges i5óhajtást: -Szenvedni attól, hogy nem szere
tünk: már szeretet.«

Mert aligha lehet kétség, hogy egész életéneknlapélménve az
Isten iránti szeretet, Föntebbi szomorú önjedlemzése is a Deus
meus et omnia élményébe torkolfik. Már tizenhét éves korában,
első lelki válsága idején »abban nyugodtam meg, hOlIT csak két
lény van, amely abszolúf és bevilágító magától-értetődéssei léte
zik: én és 'I'eremtőrn.« Ez a »megriyugvás«, 'amely értelmi tartal
mával Szenit Ag-ostonna, érzelmi mélységevel Assis! Szent Ferenc
1'60 emlékeztet, nála is, mint minden nagy szentnél, az Isten akara
tába való föltétlen beleegyezés, Isten akaratának .szíintelen kere
sésében nyilatkozik meg. Az említett római naplóban,ahoI rész
letesen megvallja mínden gyöng-eségét, a kellemetlenségektűl, be
tegségektől, testi fájdalomtól való félelmét, ezt olvassuk:

»Szeretek bizonyos kényelmes életet" ez kísértés számomra; viszont azt is
remélem, hogy ha Isten úgy rendelné, nagy nehézség nélkül le tudnék mondani
mindenről, amim van... Arnbár határozott szokásom mindent Isten akaratára
vonatkoztatni és kívánom tel'iesítení ezt az akaratot, és ámbár ugyanezt valóban
ls megfigyelern cselekedeteimben és a fődolgokban, de nem keresem ezt az aka
ratot a kevésbé foJltos cselekvésekben . .. Es még a fődolgokban is (folytatja a
becsületességnek ez a szentje, és nem veszi észre, hogy amikor vádolja magát,
voltaképen arról tesz szinte kézzelfogható bizonyságot,' amit a morális erénynek
nevez), noha gyakran állhatatosan kérem, hogy megismerhessem akaratát, csele
kedeteim inkább bizonyos lelkiismeretess&gből fakadnak. amely nem engedi, hogy
másképp cselekedjem; a becsületesség bizonyos érzékéből. annak meglátásából,
hogy valami megfelel nekem, úgy, hogy amikor cselekszem, inkább önmagamhoz
való hűségből cselekszem, mintsem hitből és szeretetből,«

A Deus meus et om.niaés az Isten akarata mellett még egy
harmadék kulcsa is van személyíségének. Gyengeségeinek, bűnei
nek, szárazságuinak 'elemzése közben van egy mondata, amelvet
nem egysze'l'i leírt: sohasem vétkezett a világosság ellen. Nem vét
kezett oa világ-osság ellen, vagvisa lelkében meg[elenő Igaz,ság el
len. Gyönyörű bizonvságn ennek egész, pályája, elsősorban a trak
táriánus mozgalomtól a katolikus hitvallásig vivő nvílegyenes,
drámai pálya. Egyik lélekbemarkoló imádsága így szól:

»0 én Istenem, megvallorn: Te megvítágosíthatod sötétségemet. Megvallom,
hogy egyedül Te vagy erre képes.

Sóvárgok utána, hogy sötétségem megvítágosíttassék, Megígérem, hogy ke-
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gyeimeddel, amelyért könyörgök, magamhoz akarok ölelni mindent, amIt az Idők

tplytában igazságul felismerek, amennyiben sikerül róla biztosságot szereznem.
Kegyelmeddel óvakodni akarok rnínden önámítástól. ami arra vihetne, hogy in
kább hajoljak a felé, ami a természetnek hízeleg, semmint amit az értelem [ó
váhagy.«

ÉS nem vétke':lie.t,t soha a világossáe ellen; a lelkiismeret ellen.
-Mindennapi imám és őszinte imám ~ írta már fiatal korában
egy levelében egy fontos szig'orlat előt,t - hogy ne sikerüljön el
érnem semmiféle tisztséget. ha az a legkisebb bűnnel já.rna.«

A teológus
Ebben a vázlatos megemlékeeésben nem lehet célunk Newman

korszakalkotó teológiai munkússágát ismertetni. Csak arra a nagy
fontosságú tényre. szeretnénk rámutatni, ho,gy problémái ugyan
akkor, mikor a teológia legnehezebb kérdéseit fejtegeti, a modern
embernek, bízvást mondhatj uk, hogYa mai katolikus embereknek
is problémái. Ide tartozik mindenekelőttdogma-történeti munkás
sága, amelyben, ha nem is legelsőnek vetíi fel, de leghatározottab
ban alkalmazza la modern fejlődés-gondolatot a keresztény taní
tás történetére és dogmatikus' határozobtságának és a történeti
szemleletnek szintézisét valósí,tja meg (Development of Christian
Doctrine 1845.) - nem érdektelen, hogy Darwinnak a fejlődésről

szóló munkái előtt. Idetartozik egyház-, illetőleg;' egyháztörténet
szemlélete is, amely igen, élesen mutatja meg az, isteni és az em
beri elem szerepét a keressténység- fejlődésében.'Erőteljesen rá
mutat, hogy la keresz.ténység pályája bajok és zavarok sorozata.
»Egy század olyan, mint a másik ésa bennel élők a magukét rosz
szabbnak látják minden előzőnél. Bajok mindig voltak és mindig
lesznek, ez ,a mi osetálvrészünk.«. De m.inden bajon keresztül az
isteni akarat működik és az isteni cél valósul meg. Talán legme
részebb munkája a vallásfilozófiai Grammar of Asseni. a hitnek
és. :a vallásos élménynek ez a bölcseleti elemzése, amelyről korunk
e,gyik nagytekintélyű teológusa, Przywara azt rnondja, hogy. »me
rész valóságérzékével megteremti az első új vallásfilozófia kísér-,
letét-, amelvet jelentőségében Aquinói Szent 'Tamáag'ondolataival
és Bacon Novum Organum-ával állítanak párhuzamba.

Apulógfai tevékenységét az, az egyenes bátorság jellemzi, amely
XIII. Leóval megnyittatta a vatikáni levéltárt, a történeti ku
tatók számára: szembenézni a valósággal, nem könnyíteni meg'
magunknak a feladatob tisztelni a tényeket és nem térni ki sem
miféle nehézség' elől. Az Apológ'iában így Ír:

»Egyáltalán nem akarom tagadni, hogya keresztény hitvallásnak. a katoli
kusnak is, a protestánsnak is, minden cikkelye vet fel értelmi nenézségeket, és
nekem a magam személyére nézve ilyen nehézségekre nincsen feleletem. Sokan
igen fájdalmasan érzik a vallás nehézségeit, és én magam is vagyok ebben olyan
érzékeny, mint akárki; de sohasem tudtam megérteni, hogy. mi összefüggés lehet
ezeknek a nehézségeknek legélesebb megérzése és a nehézségeket tartalmazó ta
nításokbari való kétkedés között, Ahogyan én látom a dolgot, ezer nehézség sem
tesz ki egyetlen kételyt. Nehézségek és kételkedés inkommenzurábilis dolgok ...
Az ember bosszankodhatík, ha nem tud megoldani egy, matematikai problémát,
amelyre a válasz adva van vagy nincs adva, - és mégsem fog kételkedni, hogy
lehetséges a válasz, vagy hogy egy bizonyos válasz az egyedül helyes. Szerintem
a hit összes pontjai közül Isten létezéséhez tapad a legtöbb nehézség, és mégis
ez az igazság kényszeriti rá magát szellemünkre a legnagyobb' erövet.«

Ezt az apológiaí munkát, legalább is az élőszóban megvalő

sulót, szinte nem is apologetikának, hanem a ma hozzánk közelebb
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álló szóval bizonyságtételnek kellene nevezni. »MintBigy más világ
követe jelent meg közöttünk. mintha az első századok egy szentje
vagy vértanúja szólt volna- - írja egy hallgatója,

Az imáKIkoz6

De talán legközelebb áll hozzánk, mai emberekhez Newman, az
imádkozó. Arnikor mai embert mondok, elsősorban világi, a mai '
világ siketítő lárrnájában, a mai szellemi hareok izgalmas légkö
rében élő keresztényekre gondolok, akiknek szivéből 1:ör elő 'az
apostoloknak Krisztus Urunkhoz intézett kérésee »Taníts minket
imádkozni 1« Mert az, imádságnak iskolája van; nem hiába neve
zik a szentek tudományának, a ezenték is ill. legjobb mcsterei.
Minthogy azonban a szentek maguk is 'annyifélék, ahányan van
nak, imájuk is magán viseli lelkük és lelkiségük seínárnvalatait,
És mi is annyifélék vagyunk, ahányan vagyunk: a vallási élet
nek nagy, ,alapve'tő, minden embenel közös igénye'i bennünk is a
»magunk módján-, a mi lelkiségünk árnyalatában tudnak legjob
ban megnyilatkozni és kifejlődni. Ezért nem mindegy, hogy mi
Iyen mesterekhez járunk iskolába a legfontosabb tudományért.
Mint a régi nagy korszakok fiatal festői, építői és szobrászai egy
egy nagy mesternek műhelvében tanulták meg a »mesterségec« 'és
ont ismertek magukra és saját formáj ukra, úgy tanulhatjuk meg
ezt a szerit »meeterséget« a nagy imádkozóktól; az ő kegyelmi
légkörükben ébredünk ráa magunk szavára, vagy - és sokunknál
ez lesz az eset, - boldogan tapasztaljuk meg, hogy az, ő szavaik
kal teljesen ki tudjuk fejezni a magunkét, mint ahogyan egy
nagy és nekünk kedves költő szavaival teljesednek ki és fejez,őd
nek ki egyéb érzelmeink is.

Ha már most ilyen »nekünk való- imádkozó mestert keresiink.
a fe'nt leírt mai ember, azt hiszem, alig találhat magához, vaIób
bat Newmannél." A nagy misztikus imádkozókat nem kell aján
lani az ilyeit keresőknek: .akit az, Isten erre' az, útra hív, 'az, meg
is találja eZJt az utat magától, illetve a kegyelem vezetésével. Az·
egyházatyákhoz a középkor és az újkori ujjászü1etés na,gy szá
zadának imádkozóihoz, köztük a mi Pázmánvunkhoz is - minden
imádságos könyv elsősorban ezekből merít - előbb-utóbb eljut
míndenkívaki meghonosodik az imádság országában. A legtöbb
mai világi ember azonban valószínűbbeni annak az imának a
-zenéjét.. fogja magáénak érezni. amely a Néri Szent Fülöp és
Szalézi Szent Ferenc szelleméből táplálkozik és arnelvet éppen
Newman tiszta bensősége és egyszerűsége, ad elénk a legruaibb
hangszerelésben. Szent Agoston imájában egy lángelme szól az
Úrhoz, Assisi Szent F'ereneében, Szalézi Szerit Ferencében mintha
angyal énekelne -háirmennyire. a miénk is, egy kicsit mindig
fölfelé késztet szegesni arcunkat, e,gy vonanal magasabbra, min't
ahogy magunktól tennők. Newman szavában a legintimebb és leg
egyszerűbb vox, humana hív bennünket, egyformán távol a szá
munkra elérhetetlen magasságok zúgásától és a többé-kevésbbé

1Imáiból bőségesen találhatunk magyarul a következő művekben:

J. H. Newman: Elmélkedések. szerk, Szunyogh X. Ferenc. 1946. - De pro
fundis. A mai idők imádságai. összeállitótta szunvogh X. Ferenc. 1936. 
Dicsőség, Békesség! Imádságoskönyv. Szerk. Sik Sándor. II. kiad, 1944.
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.míndenkire rá-ráleső álpátosz és szentírnentál'is áládtatoseág kí
sértésétől, Ime imádságos életének c- egyébként szentágostoni
mélységből forrásozó - alaphangja:

"Nem értjük Isten irgalmasságát, csak ha megértjük hatalmát. Nem míntha
előbb jönne a félelem, aztán a szeretet. Rendszerint együtt járnak: a szeretet
megédesíti a félelmet, a félelem komolyságot ad a szeretetnek. Ugyanaz az isteni
hang, amely fenyeget bennünket, ugyanabban a pillanatban föl is bátorít... Ez
a lelkiállapot idegennek tűnhetik fel azok előtt, akik nem tapasztalták meg, de
fölülmúlhatatlan édességgel van tele. A keserűnek és az édesnek ez a csodálatos

·vegyüléke adja az isteni igazságok valódi ízét. Nem olyan kemények, hogy visz
szaijeszthetnének, de nincs meg bennük az az émelyítő édesség sem, amelytől

hamarosan elfordul az ember.«

Imádságát is" mínt pályáját. mínt az egés'z embert, a legtelje
sebb becsületesség jellemzi; laz a csendes, mérsékelt, de tiszta és
zengő evangéliumi hang, melya nagy míntát, a. Miatyánkot, Sem
mi exaltáció, semmi érzelmi kitörés, »elraeadtatás-, semmi ékes
szólás, »szép szavak«, semmi Itlúlzás, erőlködés, semmi »átvett-,
nem-belűlröl-fakadó,nem ezerves hang; mindenütt az, 'a nehezen
meghatározható, de ma nekünk talám a legfontosabb valami, amit
hitelességnek szeretünk nevezni. Es ami jellemző ezeknek az imák
nak tartalmára, jellemző; stílusukra is. A régi nagy meeterek
nyelve - ,a dolog természete szerint - nrindig. még mai magy.ar
nyelven is megőriz valamit a -régi-s-böl, koruk stílusformájábóJ,
amely egy kicsiit »irodalmivá« is teszi számunkra: Szent Pálhoz
át kell törnünk magunkat az ószövetség-i nyelv maradványain.
Szent ÁgostonnálakaraUanul megcsodáljuk a nagy rétor művé
szetét is, ra szentatyáknál, még a Szent Bernátoknál és Bonaveritu
ráknál is egy kicsit Idegenül hat a sok allegórikus értelmezés,
Aquinói Szelllit Tamás, Pázmány egy kicsit erősebben moralisták
Imálkban, mint nekünk kényelmes volna, Szalézi Szent Ferencnél.
de Nagy Szent Teréziánál is édes mosolyt csalnak olvkor ajkunk
ra a barokk nvelvművészet csengetyűcskéi. Newmannél. éppen
mert nem »régi« és mert olyan csodálatos mestere a nyelvnek?
semmi efféle zavaró elem nem áll az áhítat útjába. Nyelve, ez a
»királyi angolság- több, mint királyi és több, mint angolság: egy
szerűen ,az imádkozó ember természetes hang-ia, Ezért szól, mánt
a fent idézeitt nagvoké, mindon időknek. És ezért szól talán min
denkinél inkább nekünk: a történelem nagy távlatában kortár
sainak. Ime egy példa, reggeli imádságából:

"o Istenem, magadért teremtettél engem, hogya magam médján szolgáljak
neked. Hívatásos életművet gondoltál ki számomra, különbözőt mindattól, amit
mások elé tűztél. Csak egy kis szeme vagyok a láncnak, egy kis tagja a szellemi
lények nagy közösségének. de nem semmiért teremtettél engem: tennem kell a
jót. Munkálkodnom kell müveden. Azon a helyen, amelyre állítottál, a béke an
gyalának kell lennem, az igazság papjának, még akkor is, ha semmi különöset
nem teszek mindezekért: csak teljesitsem akaratodat és' szolgáljak neked híva
tásomban. Igy akarom magamat teneked adni egészen. Akárhol vagyok. ettől el
nem szabad tántoríttatnom magam. Ha megpróbáltatás ér, szeigátjon neked meg
próbáltatásom. Ha hosszú életet adsz, ha rövidet: te tudod, hogy mire jó.

Add meg nekem, hogy tökéletes gyermeki egyszerűséggel vessem alá magam
az isteni akaratnak. Nem kívánhatok jobbat, mint a Te gondviselésedre hagyat
kozni, nem a magam okosságára. Azért megígérem neked, Uram, kegyelmed se
gítségével r követni akarlak, akárhová mégy, nem magam akarok szabni meg uta
mat. Nem akarok türelmetlen lenni. Ha egyszer hományban és kétségben hagysz.
ha szükség vagy megpróbáltatás ér, nem akarok panaszkodni, morgolódní. Tudom.
hogy nem hagyod el soha azt, aki Téged keres, hogy sohasem csalatkozhatik, aki
benned bízik ...

1 »Prózája az angol nyelv fejlődésének Shakespeare óta a csúcspontja«
(Meynell).
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Hozzád könyörgök: mindenekelőtt védelmezz meg önmagarntót. hogy más
akaratot ne kövessek a tiéd helyett J Arra is kérlek, hogy végtelen szelidséged
ben ne tedd nagyon nehézzé számomra akaratodat, ne légy hozzám szígorú, ha
nem légy kimélettel gyengeségem iránt. Ne tégy próbára, ó szeretö Uram (ha
szabad igy ímádkoznom), olyan súlyos dolgokkal, melyeket csak egy szent tud
elviselni! Könyöliilj gyengeségemen és vezess az ég felé biztonságos úton!

Cselekedjél bennem és általam J Azért vagyok a világon, hogy neked szot
gáljak. hozzád tartozzam, a Te szerszámod legyek. Hadd legyek készséges esz
közöd. Nem kérem, hogy lássak, nem kérem, hogy tudjak, csak hogy szerszámod
lehessek J«

Egy bánalimából :
Ú én Istenem, viselj még el engem l Légy hozzám türelemmel, kemény, idét

len, hálátlan voltom ellenére is. Nagyon lassan haladok előre, de legalább kere
sem, vagy óhajtom keresni a mennvországot, Szegény bűnös vagyok, <re az
irányt, feléd, nem tévesztern szem elől; lelkemnek üdvössége mégis szfvern ügye.
Adj hát időt, hogy összeszedjem magam és jól nekiiramodhassak. Komolyan le
akarom rázni magamról a lomhaságot és Ianyhaságot, végezni akarok ezzel a
szárazsággal, kislelkűséggel, rélségget: össze akarom: szedni magam, vidám akarok
lenni és bizalommal telten járni vítágosségodban.

Egy áldozási előkészületből:
Én Istenem, ismersz engem. Mikor azt mondom: Uram, nem vagyok méltó

ó csak Te érted. meg ezeket a szavakat egész [elentőségükben. Te nemcsak;
eikövetett bűneim foltjait és szeplöít látod, de azokat a gonosz hatásokat is, ame
lyeket maguk után hagytak lelkemben: a csonkaságokat, a sebhelyeket. a meg
maradt rendetlenségeket. Te látod a rossz megszokásokat, a nemtelen indítékokat,
RZ önös rút gondolatokat, annyi gyengeségemet és nyomorúságomat, - és mégis
hozzám jössz ...

A köUő

A rendelkezésünkre álló keretek között még érinteni sem volt
médunk Newmant, a páratlan szónokot és a költöt, De csonka len
ne ez. a rövid ismertetés is, ha: legalább befejezésként meg nem
ismernők legelter.iedtebb költeményét, a Lead Ki'Yl!dly Light kez
detűt: (címe: A fe~hőoszlop), amelvet ta toogeri úton Irt, mikor
hazafelé tartott, Isten és az, Oxford-mozgalom felé, és amelyet ma
mindenütt énekelnek - katolikusok és protestánsok - ahol an
gol nyelven dícsérik 'az Istent.

Vezess, jósá/fos fény, - körül homály
Te, járJ velem!

Az' éj s,ö1t:ét, measze la honi táj,
Te járj velem!

Te vezesd lábam, ne a mcsszeség
Tereit lássam, - egy lépés elég.

Nem voltarn mindig így, nem kért imám,
Hogy jőjj velem.

Magarn kerestem ösvényt, - ezután
Te járj velem.!

Hangos napot szerettem, és - féltem bár - :a gőg
Volt rajtam úr: felejtsd el az elszállotf időt!
Áldó hatalmad bizton. csendesen

Ve,zet tova,
Lápon, sziklán, vízen, míg; elmegven

Az. éjszaka,
S mosolygó angyalok közt virrad reám a fény,
Kiket régiől szeréttem s úgy elfeledtem én.
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PRÓBA

Mint aki éjjel lepkét kergetett,
Megfogta és a holdra lelmuiatta,
Hogy lásson rajta szint és pettyehet.
Lámpát lobbantva s félszegen matatva
Vizsgálom én is álom-versemet.

Ó, holdsütötte tájon, a meséh
Forrásvidékén támadt furcsa jószág,
Uj szerelem gyümölcse, élsz-e még?
Szioed dobog? ~ Vagy megölt a valóság,
S száraz tetem vagy, kárhozott szeméi,

Jékely Zoltán

KöZÉPKORI F AM:ETSZET
(Tanulmány)

Hol a tömzsi, tűzmarta kaputornya
Lőrés-szemével a mezőkre -tárul,
Megszűnik utca, épület-cikornya
S a város elfeledkezik magáról
nagyhirtelen - a görbe, giibbeniis út
szélén botorkál szaknyáját befogva
egy rebbenő lány, amoda a kőkút
iránt a bojtorjános giz-gazosba.

Kopár dombon, túl a dögtemetőn is,
úgyiehet a világ eleje óta,
lógó gyümölccsel áll az akasztófa;
mögüle kel a Nap, gyönyörű Főniksz.

Eji fátylától megrabolva reszket-
a kulcsos város, tündököl a fényben:
csupa tornyok, csupa arany keresztek,
mint országalma egy király kezében.

. . • Measzeföldről, bottal kopogva, bátor
új tanokkal - szemében szeni nyakasság 
tart a vaskapunak valami vándor.
Nem tudja még, hogy holnap felakasztják.

Jékely Zoltán
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OTTHAGYTAM o'.

Otthagytam a misztériumoi,
s megindultam a hosszú folyosón.
A falr61 régi képek integettek,
Róma, Párizs, széptornyú templomok;
kövükre könnyem hullott egykoron,
s közülök ma nem egy por és korom!
Lóttam a Bargellát, a Fórumai,
mintónak tartctt: sole pazar romot,
miket ma Európa quasi másol -
0, üzenet az egykor ép vilógból,
mit futtattál belém. mily áramot?
A oaláság mii tartogathat annak,
akit emlékei igy megrohannak ?

És azalatt künt nőttön-nőtt a hó,
- cr valóságra szépitő műoészei 
angyalszótól zengett a folyosó,
gyermekkori hitekből szép igézet.
Szemern sarkából egy könnycsepp kibuggyant,
S mire II számig ért meg is fagyott,
forrósodó emlékezésbe roggyant
lábbal róttam a kockás padlatot.

Florenci csók zsibongott fel szioemben,
s szülőföldem, e föld emléke, onnan;
a messziségből látott állapotban,
ahogy akkor, pálmás szigetű Délre
vágyón emlékeztem erdélyi télre,
s a lelkifurdalás majdnem megölt;
cserbenhagytam a honi temetőt -

Szaggassatok, eziisi-angyoll hangok
szavából zengő római harangok !
Hét domb között visszhangzó szavatok
valaha, ott, hazámért szaggatott.

Az uccái verte a hófergeteg,
s a Háromság-szobornál csak be fordult
egy csengős-szánú esküvő-menet,

fótyolóban a halvóny kis menyasszony
mintha halálba oinnéh, reszketett,
de vonulósuk oly valószínűtlen,

oly víg farsangi volt a ködben,
hogy hirtelen kihülő szerelemként
homályuli el minden messzi emlék,
s bennem a ezeretet harangja hondult
e földért. ahol élnern kell ezentúl. Jé k e l y Z o l t á n
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Kecskés Pál

EXISZTENCIALISTA ETIKA

Valamely filozófiai tan gyakorlati jelentősége az emberi élet
alakítására vonatkozó erkölcsi irányelveiben mutatkozik meg.
Napjaink exisztencialiata filozófusai rendszeresen ugyan nem fej
tik ki az etikai problémákat, a »rendszer« szemükben merev és
élettelen váz" ugvanakkorcascnban az, emberi léthelyzet tudatosí
tására fordítva igyekezetűket, az erkölcsi magatartásra adódó kö
vetkeztetésekkel rokon hajlamú lelkeknél élénk visezhangrs, talál
nak. A:z, exisstencielista filozófia középponti témája maga az em
ber, akinek veszélyeztetve látott helyzetében útmutatást kíván
nyujtani. Ha ez a fáradozása fogékony lelkekre talál, ahhoz első
sorban a két világháborúnak az emberi életeit gyökeréig' felkavaró
élményei szolgáltattak alapot.

Mint a kor lelkének filozMus szemlélői, az exisztenciálisták
elsősorban a bizonytalanság fojtogató tudatára figyelnek rá s
Igyekeznek leplezetlenűl az ember elé tární az általános válságot,
amelyet a háború a kételkedők számára is nyilvánvalóvá tett. Rá
mutatnak, hogy a gazdasági és társadalmi válság és átalakulás
mellett az, embert legmélyebben érinti a korábban wbszolútnak
tartetű értékekben való hitnek a megrendülése. A vallásos világ
kép és értékreudszer elhomálvosulásával, az exisztencialisták sze
rint,a modern kultúra nem nyujtott az, embernek szilárd támpon
tot. Az idealista filozófia elvont, általánosságában mozgó tételei
nem adnak fele1ete,t az ernber egyéni problémáira. A technika e1
g1épiesítő és tömegszellemet ter.iesető hatásával érzéketlenül sik
lik át la mélvebb szellemi problémákon. A szaktudományok az em
beri létnek csupán biológiai, pszichológ-iai, seociológiai vonatkozá
sai,t veszik figyelembe, nem ritkán valamelyik részlet általánosí
tásával rajzolják meg az emberképet, amelyben az, ember nem is
mer önmagára, énjének legbensőbb problémáira nem kap választ.

A tudományos világkép Iátszólagos biztosságával szemben az
exisztenciahsták rideg színekkel ecsetelik a modern ember kive
tettségét, szellemi hasátlanságát, a magáramaradottságát, A túlvi
lági hit elveszésévei s a földi biztonság' megrendülésével az ember
csak a saját személvi exisztenciájának, belső tapasztalatának AZ
élményeire hagyl8Jtkozha,t, csak abból tájékozódhat, a lét értelme
és célja felől. S az exisztenciális önreflexió korántsem nyujt az
embsrröl olven magabiztos és felemelő képet, amilyennek az, em
bert a korábbi idealizmus lánta. Különösen Heidegger és Sartre
adnak az ember belső életéről komor színekkel festett jeUemz.ést,
akik az embert .transecendens vonatkozás nélkül, tiaztán evilágba
való bezártságában szemlélik, Heidegger hangoztatda, hogy az
ember nem olvad belle maradéktalanul a természetí létbe" exiszten
cialis, e,gyéni öntudatában talaj nélkül lebeg, kivetve a Semmibe.
Az ezzel já,ró bizonytalanságban a halál lcíkerülhetetlenség'e szá
máIiaaz e,gyeid'üli bizonyosság', ami életére a »halálra való lét
bélyegét nyomja. Ennek tudatát hordozva legmélyebb élethangula
tára a szorongás, a borzalom, az elhag-yatottság érzéseli nehezed
nek rá. Sartre pedig' már nem is annyira 'a szoronzást, inkább az
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undort érzi az ember alaphang'ulatának, amelyben a lét, mint el
lenséges, vészthozó valami tudatosul számára. A regény- és drá
maíró éles megfig'yelőképességével s eleven f.anJtáziájával színezd
Sartre az ember Iealacsonyodottságát, érzéki, vegetatív életének
szégyenthozó hatalmás. 'I'ermészetesen ilyenfajta, jellemzésnél fel
ötlik a kérdés, miért csak az emberi élet árnyoldalait látja meg
ez la szemlélet s miért nem veszi észre bístatóbb és positív értékű

vonásait, aminők a tettvágy, a megpróbáltatásokban is kitartó
bizalom, az igazságban való hit, a szépnek, a -jónak szeretete ~

Öszinjeségre hivatkozó jellemzésűkke,l az exisetencialista filo
zófusok. nem akarják az embert a kétségbeesésbe kergetni, hanem
az erkölcsi nihilizmus- fenyegető veszélyétőlakartiák megóvni. Fel
tárva előtte a veszélyt, olyan támpontot Igyekeznek nyujtani.
amelyen magára találhat, eg'yéndségétrk.ifejlesztheti. De az, erköl
csi élet szilárd alapját nem az ideák világában, nem is a valóság
lényegi követelményeiben, vagy az örökérvényű értékek birodal
mában keresik. Az erkölcsi élet ilyenfajta, megalapozásával szeru
ben az exisztencialista filozófia alapszemléletét míndennernű egye
ternesség, »lényC'g«, -érték«, »terrnészet« elutasítása. jelzi. A lényegi
rendre való hivatkozást elsősorban ama Kiant óta megerősödött
ismeretelméleti szempont alapján vetik el, amely a lényeget meg
ismerhetetlennek taetja az emberi elme számára, az csak a dol
gokról mint jelenségekről szerézhet tudomást. De a kanti etikát
sem követik valami egye'femes értékű észelvnek az, elismerése ér- ,
telniében. Megg-yőződésük szarint az, egyetemés elvekre hivatkozó
etika egy elvont, nem-létező emberre szabja követelményeit, így
nem is felelhet meg a· valóság emberének, akit két, egyetemes
szempont alá nem vonható' mozzanaj határoz meg: személy-volt'a
és az adott helyzet, arnelvben cselekednie kell. Mindkettő állandó
an vál'tozik, egyik sem foglalható egyeltemes elvek szabálya alá.

Minden etikai elméletben alapvető jelentőségű az, erkölcsi élet
alanyáról. ,az, ember i .személyröl vallo tn felfogás. Az exisztencialis
ták a személy t nemcsak a »dologv-gal állítják szembe, hanem egy"'"
általán a tárgyi világgal. A személy a szellemi én, amely aktusait
önreflexióban fogja. fe~, de önmaga tárggyá nem lehet s a tárgyi
viláara szabott fogalmakkal nem is fejez-hető ki. Fogalmi megha
tározhatóság hijján a személy nem is vonható egvetemes kaJtegó
ria alá. Nincs egyetemes emberi természet, csak egyes emberi
személyek vannak. Az, exisztenciális filozófia mem egyetemes élet
szabályokat akar felfedni, hanem az, embert önreflexióra, egvéní
sége ismeretére s egyéniségéhez hű cselekvésre törekedik rásegí
teni.

Kétségtelen, hogya »személv-vmag-asabbrendűönállóságot fe
jez. ki, minf amilyennel az embernél alacsonyabb fokon álló lé~

nyek rendelkeznek, amelyek teljesen a f.aj szolgálatában merülnek
ki.-Az én-tudatban, amely csak az ember világában nyílik fel,
a szellemi lénynek aktusait központosító. felettük rendelkező, ön
magát a tárgyi világgal .szemben érvényesítő,'cselekvési lehető

ségeinek választásával rendelkező képessége, nyilatkozik meg. A
modern gondolkodás gyakran megszűkíti a »személy« fogalmát s
rajta csupán a szellemi »én-s-t érti. Az. exisztencial'isták is a sze
mélyi létet a legegyénibb »exisztenciális« léltmagria korlátozzák,
amely csak külső érintkezésben áll testével s azon keresztül a
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környeq,ő világgal. A valóságban azonban, mint arról a lélektani
tapasztalat meggyőz, s amint arra II metafizikai meggondolás rá
vezet, II »személy« nem lebeg az emberi lét egyéb részei föIM;/;, ha
nem magába foglalva test és lélek egységét, valamennyi rész. leg
bensőbb és legfőbb egységesítő tényezője. A személyi öntutdla,t és
önmagában állás nem jelent elseigetelődést a világ- többi Il"észétől.

ra személyi lét nem rnerül ki az, egyéni hangulatban és ·érzésben.
Ha az; ernbeci egyéniség· nem is vezethető le maradéktalanul az
öröklési, biológ-iai, környezeti tényezőkből mint azok ősszetevő

dése, azokat mégis magában hordozza, e,gyénileg dolgozza fel s
alakítja ki magában. Személyi egyediesülése mellett, az ember
mind szellemi, mind anyag-i szükségleteit és törvényszerűségeif il
Ietőleg; szervesen beletartozó tagja marad a fizikai, biológiai, szel
lemi világnak és a 'társadalmi közösségnek, Ezek nemcsak füg
~eléksz;~r~en ti~!tozn'ak hozzá, hanem személyisége alakulásának
IS belso tényezői.

Atfogó egységbe való beletartozástól függetlennek tekintve, az
exísztencializmus a személy legalapvetőbb tulajdonának a sza
badságot tekinti. Jaspers szerint II világtól való függés csak az
ember 'testét érinti, exisztenciális léte attól fiig,g'et.lenül birfokoea
a szabadságnak A szabadság másból le nem vezethető, tudományos
vizsgálódás tárgyává nem tehető, tisztán a'1J öntapasztalatban
megragadható tény. Az, önreflexió adja meg '11 szabadságből való
önlét bizonvosságút, Az ember annyiban »oxisztál«, amennyiben
a körülménvek fölé emelkedve választva és elhatározva önmag-a
valóságá/t érvénvre juttatja. Heidegger az ember szernélyisége el
vesztésének veszélyét látja a tömeeélet köznapiságába való elme
rűlésben, az ember igazában egyéni lehetőséoeit valóra váltva »lé
tezik«, A lehetőségek önmaga elé vetítéséből fakad az eltökéltség,
az. autonóm, önmagának feleW elhatározásr-a.

Legtág.abbra méretezi" az ember ssabadságűf Sartre. Az exisz
tencializmus első alapelveként hirdeti, hogy »az ember semmi más,
mínt arnivé önmagát teszi.« A még nem létező jövőbe vetítve ki
tervét, szabad választással alakítd«, ki önmagát. Az ember az a.
lény, amelynél az exisztencia megelőzd az esszenelát. Szabadságű

nak 'tudatosításáv,al az, exisetencializanus laz emberre hárítja egy
szersmind a teljes felelősséget :ÍJs. Önmagáért való feJelősségével
felelős minden emberért. A felelősséggel járó rettegés 'annak az
elkötelezettségnek a kifedHzője, hogy önmagával az egész emberisé
get választja. Az én szabadságom függ a másokéitól s a másoké
az enyémtől. Azért kötelezve vag'yok III magam szabadságával egy
idejűleg III másokét is akarni. Felsőbb, isteni hatalom nem köti
az ember szabadságát, III transzcendens valóságra való hivatkozás
sal szemben, Sartre szerdnt, ill rideg tény az, emberi lét teljes ma
gára hagvatottsága, Ebből III szempontból a szabadság' nemcsak
ajándék, hanem teher is, »az, ember szabadság'ára ítéltetett.«

Bármiféle maradandó, abszolút értékű erkölcsi normával ősz

szeegyeztethetetlenu sartrei szabadságeszme. Az abs,zolút· értékek
re való hivatkozással szemben Sartre kijelenti, hogy az értékek
mindig »határoza'tlanok és túl tágasolt.. az, előttünk álló konkrét
esethez képest. Nem vehető mértékül a társadalmi értékelés sem,
nem számíthatok a jövő embereire. 'akiket nem ismerek és nem
tudom, mire akarják szabadságukat felhasználni, s nem vehetem
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-alapul az emberi természetet, amely nem léteaik. Az ilyenféle meg
határozásokkal járó kvietázmus veszélyével szemben egyedül az
aktivizmus ad méltóságot az, embernek, amely nem tárgynak,
meghatározott kölcsönhatások összességének tekinti, hanem olyan
nak, ami semmi más, mint cselekvéseinek együtt,ese', a ténykedő

seit alkotó viszonyok summája, szervezettség'e és egvüttese, A mo
rálís választás a művészi tevékenységhez hasonlít, mindkettő te
remtő alkotás. Anélkül, hogy eleve eldönthetnénk. mi a teendő,
adott helyzetben kell állást foglalnunk. Elvonf elvek a cselekvés
meghatározásánál kudarcot vallanak, a tartalom mindig konkrét,
-előre ki nem számítható, invenciót igényet

Sartre humanizmusnak minősíűí 'az exisztencializmust, ami
nála nem valami ernber-eszméhez való igazoidlást jelent, hanem
annak kidomborrtásét, hogy magárahagyottságában az ember ön
maga törvényhozója. saját sorsáról dönt s egyéni alkotásaival
valósítja magá,t Igazán emberré. A Sartre értelmében VHtít hu
manizmus lényege tehát a Kant óta kítartóan hirdetett aufonomiz
rnus, amellyel együtt jár Sartre-nél az ateizmus is. »Az exiszten
cíalizmus nem e,gyéb, mintegy következotes ateista állásfoglalás
végigvC'z,C'tésére irányuló törekvés«, nem abban az értelemben,
mi.rtha Isten nom-létének 'a bizonyitását tartaná feladatának,
hanem az istenhittől veszélyeztetve látott szabadság- biztosítása
érdekében. Sartre Nietzschéhez hasonlóan az emberre ruházza át
,a vallásos hit részéről Istennek jutta'tott tulajdonságokat. Gondol
kodása.vemlékeztet a nietzschei mondásra: »EJa istenek lennének,
hogy viselhetném el, hogy ne legyek isten T«

Való igaz, hogy az erkölcsi élet elengedheteltlen í'eltétele a
szabadság. Erkölcsileg az embernek osak az a cselekedete számít
ható be, amelvet kényszer nélkül, önelhatározással hoz létre'. Sza
badságának felhasználásával az ember egyéni.ségéneka kialakítása
az erkdlcsd élet lényege. Mindazonáltal vita tárgyává tehető az
ember szabadságának a jellege, elsősorhan ill mértéke, amelyet az
exisetencialieták, főkép Sartre, szemmelláthatólag a kortátlan
ságig túloznak. A valóságos tapasztíalat ernbere test és lélek, anvag'
és szeUemegyséigéhen, a társadalomhoz kötöttségében erkölcsi
életében sem rendelkezik a szellemi lény korlátlan szabadságúval,
hanem korlátozzák annak használatában a fizikai, biológ-iai, pszi
chikai létfeltételek. az örökléssol járó alkati ado'ttságok, a szerzett'
természeti és erkölcsi készségek, a társadalmi, történeti környezet
alkalmazkodást kivánó feltételei. A szabadság korlátainak tuda"
tában aligha fogadhatjuk el minden megszorítás nélkül Sartre
megállapítását, hogy az ember semmi más, mint amivé önmagát
+. •.eSZ1·

Kétségtelen, hogy a korlátozó tényezők még' nem szüntetik
meg az ember szabadságát, Normális körülménvék közt ezek mel
lett is marad az embernek annyi szabadsága, hogy f'elelősséget ké
pes vállalni cselekedeteiért, Azt persze nem szabad fi,gyelmeln ki
vül hagyni, hogy az ember szabadsága .eredettleg' lehetőség, mely
erkölcsi értéikét Ielhasználásának módjától kapja.

Azonban az exisztencialdsta magyarázat. minden szilárd értéke
lés alapját ledönti. Sartre szer-int az ember az érteleme és célnél
küli világban küzköd, magára hagvatottan szembe állva a Semmi
vel, egyedül szabadságával ad értelmet létének. Irányításul ve-
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hető értékek hiányában az ember hozza létre az értékeket válasz
tásával. Am normához igazodás nélkül, hogyan lehetünk bizonyo
sak 'arról, hogy jól és nem rosszul választunk ~ Ez a kérdés an
nál is jag'gasztőbb, ment Sartre elítéli .a bánatot. amely szet-inte a
cselekedet megtagadása, elárulása a Is,ajáot szabadságunknak, amely
a szabad választással végrehajtott cselekedetben testesül meg. I,,"
objektív norma elismerése helyett a cselekvésben követett '21
szántság, mnut asz,ahadság próbaköve, marad mértékül, EIúoi<'
bizonytalan és kétes ahhoz, hogy jó és rOS8Z különbsévét, az er
kölesi világ alapját, vele biztositani lehetne, A szabadsác-nak ön
magáért, akarása azt teljesen kiüresíti, tartalmat és g azdagsá
got annakí az objektíve igazolható értékek szabad választása adja,
követésükkel nő az, ember önmagán túl, jut: erkölcsi szabadsá""hoz.

Sartre a szabadságról vallott felfogásával fenyegető veszedel
met az ember felelősségének hang'súlyozásával igyekezik elhárí
tani. Azonban ennek a jelentősége is roppant legyengül, ha meg
gondoljuk, hogy szerinte választásával azembe'rabszolút értéket
teremt, ,amelyet nem vonhaf a bánat által kétségbe. Ezzel megdől
az ember önmaga előtt való felelőssége, De másoknak sem lehet
joguk laz embert, az abszolút szabadság birtokosát felelősségre
vonni. Mások szabadságának ll- tisz,telethen tartásával még nem
teszünk eleget a velük szemben tartozó felelősségnek. Igy II fele
lősség végeredményben annak elismerésére zsugorodik, hogy az
ember mindig kisebb marad, mint amilyen lehetőséaei szerint le
hetIie.

Ennek a nagyon figyelemre méltó ténynek a belátása nem aka
dályozza Sartrot abban, hogy. az ember részére Isten jogait kö
vetelje, Ennek a követelésnek minden vakmerőséget meghaladó
lehetetlensége mellett, önellentmondása 3, józan meggondolás előt,t

nyilvánvaló abból, hogy Sartre a szabadságot az abszolút Sem
miből származtatja, amely benneill az emberben, a lét szivében, De
hogyan jöhet létre- a lét tagadásával egyértelmű semmiből a, sza
badság nagyon is pozitív jellegű teremtő, alkotó ereje ~ Sartre
valószínűleg a semmiből való teremtéasel akar.ia elhitetni az em
ber istenszerűségét, 'azonban a semmi önmagábóh semmit sem hoz
hat létre, ilye-Íl erővel szemben csak az öröktől létező i.steni t8'1'eo111
tő erő rondelkezdk.

A semmire hivatkozással előálló ellentmondásnak az elkerü
lése kész.teti .Iasperst arra, hogy f igvelrneztessen, az ember mér
tékéf elielp,jtő gőg a mélvségbe zuhanásba vezet. Ö már szükséges
nek tartja a szabadsággal együtt az ember végesség'ének ill tuda
tát is emlegetni. Erkölcsi vonatkozásban ÓP a szabadság létében
találja meg Jaspers a transzcende,ns valóságból az ember felé
nyúló- kezet. Szabadságával éri el az, embera?]t a pontot. amelyen
függetIenné válik a világ-tól, de ugyanakkor felfogja a transzcen
dens valósághoz, Istenhee való radikális kötöttségét is. Az embe..
nincs magától, exisztenciája lényegét adó szabadsága a transzcen
dens létű Isten aiándéka,

Legrnegnvílottabb az erkölcsi élet transzcendens alapja iránt
Gabriel Mlarcel, .aki szer-int a választás szabadsága osak előf'elté
tele az igazi szabadságnak, a szabad elkőteiezettségnek.Ez petdlig
a hit aktusában valósul meg, amellyel Istenhez kapcsolódunk, aki'
rendeltetésünket akaratával meghatározta,s hív annak szabad e1--
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'fogadásám. Ez a hívás nem egy már előzőleg létező szabadság
'hoz szól, hanem teremti szabadságunkat. Az emberi szabadság' ré
-szesedés Isten szabadságában, ezt a teljes függést ismeri el a val
lási aktus.

Bár, mint látjuk, ,a végső előfeltételeket Illetűleg- jelentős kü
lönbséeek vannak közöttük, abban me,gegyeznek az exisztencializ
mus hirdetői, hogy maradandó elvek helyett a mindenkori helyze
tet, a ssituációt álHtják az erkölcsi értékelés és cselekvés kőzép

pontjába. Szecintük a szabadságnak éppen a konkrét helyzettel
szemben tanúsított döntésben kell beigazolődnia. Megegyezően el
tekintenek a mindenkorí helyzef fölö·tt álló, történetfölötti Iényeg>
'és értékrendtől, csak az egyszeri, nem ismétlődő esetot látjá;k s
benne az embert, aki szabad választásainak sorozatában önmagát
választja, alakítja.

. Azonban a maradandó lényeg- és értékrend alapján álló eti
kai szemlélef sem vonja kétségbe a változást, a történeti létet. a
helyzetek külőnféleségét. Az )1talánois elveket irányjelzőknek te
kinti, amelyek megfelelő alkálmazásával kell szabadsága haszná
latáról a cselekvőnek bizonyságot adnia erkölcsi önállóságáról és
ráiermettségéről. A val lásosságot folytonos változásiban látó ak
tualista, vagy éppen kaotikus szemlelettel szemben az a valószer-ű
magyarázat, amely a változást ,a lényegi rend és összefüggés vo
nalán álló> jelenségnek tekilliti arnelvhez vonatkoznatva állapíthat
juk meg a változást e.gyál halában. Ezen az alapon leihetség'es, ha
nem is a természettudományokkal azonos értelmű törvények,
még-is bizonyos tendenciák megállepítása az, ember történe,ti, tár
sadalmi, erkölcsi .életének fejlődésében is. A valóság, a világ nem
szakadozott, hanem egymálss,al összefüggő történések szinhelye,
Egy helyzet nem ,a semmiből áll elő, hanem előzményeiből alakul
ki. A ,történeti alakulás bizonyos időre, maradandó he:lyzetet te
remt s meghatározólaz hat az életfeltételekre, az ember cselekvősi

lehetősége-ire. Ilyen lehetőség hiányában leheteitlen lenne az exisz
iencialisták ált:al annyira hangoztatott tervezés, elörelátás, jövőbe
'Való kivetítés. Azt sem felejthetjük el, hogy éppen a történelem adj
bizonyságot a hagyomány, a korábbi nemzedék erkölcsi tapaszta
laitának, értékelésének továbbhatásáról. A korábban élt nasry ssel
lemek erkölcsi tanítását, virágzó erkölcsi életeit élt korok tanulsá
gát a mai nemzedék sem nélkülözheti. A mai erkölcsi válság lát
tára sem lehet józanul azt ál1ítani, hogy rníndaz hitelét vesztet
te, amit eddig az emberiség értéknek tartott. Az, erkölcsi reneszári
szok, amelyek legtermékenyebb talaja a kereszténvaég', ennek az
ellenkezőjét bizonyítják. Az erkölcsi pusztulás a regenerálódás
képességének elvesztésével következik be.

A táT,gyi oldalról merített képet Idegésziti az alanyi részről

szerezhető tapasztelat, A cselekvő ember sem lVeremtődik minden
pillanatban ujjá, hanem cselekedetei ismétlődésével maradandó
beállftottsázot, cselekvési készséget szerez, Bizonyos. állandóságot
kíván a lelki élet egészén uralkodó egy,sé.g tendenciája, alája tar
tozik az erkölcsi élet is, arnelvnek elvítataatatlan követelménye a
következetes cselekvés, a jellemszilárdság. Ez nem jelent rnegme
revedést, az erkölcsi személviségnek alkalmazkadó képességge-l ifi
"kelJ rendelkeznie a helyzetek változásához, az eléje kerülő újabb
feladatokhoz. De oaz -e.lkalmazkodás nem jelenti fl, már kialakult
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erkölcsi egyéniség feladását, hanem meglévő cselekvési strukturá
jának kiterfesztését kívánja meg. Ujabb helyzetek, feladatok nem
envésztík el a korábbi erkölcsi személyiséget, hanem újabb tarta
lommal gazdagutják. Az, ember! személyelgységles életmű kovácsa,
ha ez a munkája nem is sikerül zökkenők nélkül. Ha bizonyos
megegyezés tapasztalható is a művészi alkotás és az erkölcsi cse
lekvés között, az erkölcsi értékrend érvényét tudatosító kötelesség'
határozottabb irányba tereli la tevékenységet, mint amilyen a mű

vészi szabadság világában lehetséges. Ha a jellemszilárdság, az
ember önmagához v:aló hűségének követelménye helyett a körül
ményeknek, a szdtuáeíónak jUlttatjuk az, erkölcsi életben a döntő

jelentő,séget, abba la veszélybe kerülünk, hogy az oppor-tunizrrms
nak áldozzuk fel az, erkölcsi egyéniséget. Ha az ernber kiszolgál
tatja magát a körülménveknek, a rosszat is, amit elkövet, a kö
rülményeknek fogja tulajdonítani, ami a felelősségtudat és az er
kölcsi jeUem lerombolásához vezet.

Az eg'yetemes emberi értékektől való elvonátkozás nem kőnnyű

feladat e,lé állítja az exisztencializmust a társadalmi etika terén.
Hirdetői mindenesetre igyekeznek az, erősen individualista jellegű
szemléletükből 'adódó solipszizmust elkerülni, s a társadalmi kap
csolatok moralitásátbiztosítani. Ebben azonban erősen akadályoz
za őke,jj az eltömegesedés állapotát mutató táreadalom helyzete,
amely az erkölcsi mélységet és bensőségességet nélkülözi, s a kül
ső, felszínes, formális alkalmazkodással megelégedve, az egyéni
moralitásra inkább senyvesztő, mint fejlesztő hatással van. Külö
nösen Heidegger és Sartre rójják fel a tömegszellem e,gyéniséget
sorvasztó hatását.

A tömegélet részéről fenyegető veszéllyel ' szemben csak az:
egyénből kiindulólag mutatkozik emelkedettebb táraadalmi morál
kialakulásának a lehetősége, Az egyénnek a társadalomhoz való
viszonyát a veze,tő tekintélyek különbözöképen látják. Heidegger'
az emberi exiszaencia egyszerű tényének tekinti a más emberek
kel való együttélés kényszerét, ami a gondoskodásban erénnyé, az,
eltömegesedésben az egyéniaég' elvesztésére vezethet. Sartre, az
»én-s-el szemben álló »más-s-ban az idegent láJtj.a, aki tekintetével
énünketmegazüntetve, tárggyá. tesz bennünket. Az »én-s-nek sza
badságukhoz, jogaikhoz való ragaszkodásával elkerülhetetlen a
társadalmi konfl.iktns, különböző f-ajai sokat szerepelnek Sartre
drámáíban, regényedben. Habár az ellentét az emberek közt az:
eredeti viszony; mégis rászorul énünk másokra, osak velük való
szembenállásunkkal jutunk önmagunk is elgyéniségünk IfJudatára.
A szégyenérzetben azt látjuk meg magunkon, amit más lát raj
tunk. Az ember-egyedek énükhöz ragaszkodó hideg szembenállása
mallett Sartre nem képes felfogni oly bensőséges viszonynak a
mély értelmét, amilyen a szeretet, ill szerelemnek is inkább csak a
szexuális oldalát látja. Fődolog marad nála a szabadság biztosí
tása. EzérIt heves ellensége mindennemű tolális rendszernek, első
sorban iaz önmagán tapasztalt fasizmusnak, de a kapitalista el
nyomást is kemény kritikában részesíti. A munkásosztálv harcával
rokonszenvez, mert az is a szabadságért folyó küzdelern jegyében
áll, a marxizmus ideológiádától materialista-ellenes szemlélete tart-
ja vissza. .

Melegebb szinben látja az ernberek egymáshoz való viszonyát
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Jaspers. A természet és a történeti élet során kialakuló család,
nép, állam, polgári társadalom mellett exisztenciális szempontból
az érintkezés legértékesebb formájának a »kommunikáció-s-t tart
ja, kért ember harccal vegyes szeretetét, lelki találkozását, egymás
egyéniségének elvesztése, nélkül. Legtöbb s igen finom érzéke, G.
Marcelnek van HZ, Intím jellegű, szeretet-közösség iránt, aki ebben
látja 'a társas érintkezés legigazibb formáját, A baráti viszony
két szabadság lelki cseréje kölcsönös jelenlétté, egymást megaján
dékozó találkozássá, benne két »te« lelki egységgé, közösséggé lesz,
melynek Iszellemitiszt,aságáról a megpróbáltatás s különösen a
szecetett sz,emély halúla ad bizonyságot. A szerete,t a hűségben mé
lvül el, mindkettő legyőzi az idő kor-látait, amit csak Higy abszolút
középponthoz való vonatkozás tesz lehetségessé, a hűség és ezeretet
végső biztosítéks, Isten, az örök-szeretet,

Kétségtelen, hogya társas életnek végső létfenntartója II min
dennek egységet adó s mindonbe életet öntő örök tökéletesség, az
Isten. Azonban a filozófiai vizsgálódásnak figyelembe kell vennie
a társulás közelebbivsokszerű ténveeöit is. Serm az egyoldalúan a
külső érintkez,ósre korlátozott, serm kizárólag az intim viszonyokra
tekintő szemlelet nem fogja át fl társas kapcsolatok Hg'ész körért.
Habár az emberi személy az erkölcsi élet közvetlen alanya, a sze
mélyiség Inem magára hagyatottan, hanem a társadalmi e,gyütt
élés fejlesztő, serkentő, feladatokra felszólító hatására bontako
zik ki, s maga isalakítólag hat a társadalmi közszellemee, E,gyén
és közösség a társadalmi szolidaritásban megnyilatkozó kölcsön
hatásának és egybefonódot.tságának valószerű magyarázatához
észre kell venni a emberi természet közösségét, lényegi egvségét,
amelynek látásától az exisstencialízmuaf.udatosan elzárkózik.

Alapjában találóan IMja meg az, exiszteneialdzmus erkölesileg
megviselt korunk szükségletedt, Az erkölcs bensőségesebbé tételé
nek, személyi elmélyítésének sürgetése, az, ernber szabadságtuda
tának s vele járó felelősségének ébresztg'etése, az egyéniség öntu
datos érvénye-sítésére való felszólítás igazolt és időszerű törekvés.
Azonban csak úgy ju'that megbízható eredményhez, ha megfelelő
tartalomhoz képes juttatni az ember _kibontakozásra, értékkel te
Iítődésre törekvö erőit. Ezt pedig csak a dolgok lénye,gi rendjével
adott értékrendhez s annakabszolút Urához, való igazodás adhat
ja, Megbízható irányulás nélkül az autonómia önmaga tehetetlen
ségében omlik össze, a szabadság-tudat terherré. válik és az önkény
áldozatévá esik. EI1kölcsi felemelkedéshee cs-ak az, embert valóban
önmaga fölé emelni képes Valóság vonzó ereje segíthet, a Szere
M, amely mindent mozgat,
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A FEKETE MADÁR
Irta Sinkó Ferenc

A szekér zorogve gurult a pitvarajtó elé. Az ember meghúzta a
gyeplőszárat és rászólt a lovacskákra:

- Hő! Te!
A lovak megálltak. A rudas félrefordította a fejét és megbámulta

az asszonyt, aki az eresz alatt várakozott, karján a gyerekkel.
- Gyere te csibész! ,- szólt az ember a kicsinek. Megmarkolta

hóna alatt és kezében tartotta, amíg az asszony felkapaszkodott a sze
kérbe.

- Csibész! - pötyögte a kis fickó és apja ostora után nyúlkált.
- Köllene mi ? - mcsolygott az ember és bajuszos száját rányom-

ta a gömbölyű, piros pofácskára. A gyerek behúzta a nyakát: szúrta a
bőrét a nyírott bajusz. Kezével azonban tovább kapaszkodott az ostor
után.

Az asszony átlépte az ülést és rátelepedett a szekér fenekébe rakott
kukoricaszárra. Az ember feléje nyujtotta a gyereket. Az mérgesen ki
áltott:

- Agya! Agya!
Az apja csak nevette.
- Nevess! - zsémbelődött az asszony. - Hallgathatom egész úton

a bömbölését.
A férfi a lőcsre akasztotta a gyeplőt.

- Az apád ne sirasson! - kiáltott tréfásan a gyerekre.
Atlépett a saroglyán, le a földre. A virágoskert drótján avitt voros'

szoknyadarab fityegett. Letépte a szegélyét, rákötötte egy venyigére és
a gyerek kezébe nyomta.

- Jaj de szép! - ravaszkodott az asszony. - Vedd csak el!
A gyerek ide-oda tekíntgélt, hol a piros rongyra, hol az igazi ostor

ra apja kezében. Markolta a pirosat is, de másik kezével a nagy ostor
után nyúlt.

- Attat is ! - pötyőgte konokul.
Az asszonyban ujra lángot vetett a .méreg:
- A nehézségét ! Büdös kölyke!
Az ember kacagott, hogy a könnye csurgott.
~ Csak kényeztesd, játssz vele! Majd este lesz míndjárt l - pat

togott feléje felesége a szekér fenekéről.

A kapu előtt ismerős férfi lépdelt elfelé. Ahozv meglátta a készü-
lődőket, megállt.

Társalogtok ? - kérdezte tréfásan.
- Főképp az asszony !- válaszolta nevetve az ember.
- Hogyne veszekednék - szónokolt az a kukorícakévéről. - Egyet

mukkan ez a kölyök, már ugrál körülötte.
- F'iú az te! - emelte fel ujját az ismerős.

- No csak no! Fiú! Csak kényeztesse ! Majd úgy látja hasznát, ha
megöregszik!

A két férfi jóízűen mulatott az anyai komolykodáson. És némileg
megbocsájtón is. Hiába, ez a szoknyás nép nem érti a tréfát.

- Kukoricáért? - kérdezte az ismerős.

- Oda! - válaszolta az ember a szekérről. - Az árkokhoz.
-Este lesz, mire hazaértek ! - vélte az s tovább lépkedett.
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- Messze! - bólintott az ember. - No, Jézus segíts!
Az ostor hegyével 'odacsípett a ló oldalára. A szekér ki gördült az

udvarból. Mégegyszer megállította a szekeret, leszállt, becsukta a kaput,
.aztán ujból szekérre ült s elindultak. .

*

Mentek végig a falun. A szekéroldal felett a piros rongyocska. mint
a régi világjáró vitézek lándzsáján a kis zászló..A két nagy dióbarna
szem tükörén, mint két csöppnyi tó színén, házak és felhők, terebélyes
fák, arcok és állatok úsztak át s ujból és ujból megjelent benne a két
lovacska feje, amint összehajolnak, mintha súgni akarnának valamit
egymásnak.

A falun túl dombra szaladt az út a diófák és présházak között.
'Tetejéről messzire, távoli kék vonulatokra, közöttük néha völgyre nyí
lik a kilátás, hegyoldalakon zöldelő erdőre, távolabb a város tornyaira,
melyek a hegyek alatt, a síkság szélén őrködnek.

A távoli tornyok képe azonban már nem jutott el a két dióbarna
szem tükrébe. Belefulladt a kis vitéz szemei előtt az álom ködébe az
egymásnak sugdosó lovacskák feje is. Mert nincsen rmgatóbb bölcső a
kukoricaszárral bélelt szekérnél. Muzsikál is, énekel is a ringatáshoz.
Nem holmi színes, cifra dalokat, hanem csak olyan egyszerűeket, mint
amilyeneket nagyanyó, vagy nagyapó szokott. Nyikorgós-nyekergőseket,

kotyogós-ketyegőseket, de kedveseket és végnélkülíeket, mint amilye
neket a szél dudorász öreg fák ágai között, vagy a zsuppfedelű préshá
zak tetején.

Igy ballagott a szekér partnak fel, lejtnek le, tarlók, lekaszált lu
cernások s szeptemberi szélben sóhajtozó kukoricaszárak között, csali
tok, alattomos mélységű árkok, sósszagú csererdők szélén, s halmokon,
ahol úgy dobogott a lovacskák patája alatt az út, mintha mélységes bar
langok boltozata döngene.

Aztán major következett. Házai egymáshoz húzódtak, mintha táma
dásra várnának., amely sohasem tudni, míkor, de bizonyosan bekövet
kezik. Mellettük sunyi, vén vadkörtefák álldogáltak, mintha azon tű

nődnének, aházakhoz pártoljanak-e, vagy az eljövendő duhajhoz, aki
ráront a zsupfedelekre.·

- üres a Zöldfa major is ! - szólt az ember.
Az asszony bólintott. Azt szerette volna felelni, hogy azért bizo

nyosan vannak benne, de nem akarta felébreszteni a gyereket a beszéd
del.

Eltűnt a tanya is az árokszéli fák között és a szekér tovább gu
rult. Egészen addig, amíg egy árok végében meg nem húzta az ember
a gyeplőt.

- Megérkeztünk.
Az asszony' bólintott. Az ember a gyerekre nézett.
- Elaludt? Mi legyen vele?
- Fekszik itt a kévén, amíg letörjük azt a szekérre valót ... Majd

'Szemmeltartjuk !

Ovatosan ráfektette a gyereket. Melléje odatűzte a kis piros ostort.
Az ember levetette az istrángot és csalamádét hajított a lovak elé. Azok
jóízűen haraptak az édes szárba és szorgalmasan csapkodták farkukkal
a szeptemberí legyeket.

Az asszony még ráterítette a gyerekre a szoknyáját, aztán leakasz-
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totta a kosarat a lőcsről és belefúrta magát a susorgó, zörgő kukoríca
táblába, A férfi nyakába akasztotta az abroszt és utána lépett.

A lovak ropogtatták a csalamádét, nagyokat dobbantottak, a szél
pedig szelíden sustorgott a levelek között, Fent a magasban délutáni fel
hők siettek, mintha el akartak volna jutni még este előtt az égi akolba,
ahová a szelíd felhőnyájakat éjszakára be szokták terelni. Lent az árok
mellett és mőgötte az erdőcskében mámoros táncot roptak a bogarak a
mézillatú késői füvek és virágok felett, mint a hajdani pogány királyok
ravatala körül szokták a részeg szolgák, akiknek uraikkal együtt a fé
nyes Sírba kellett szállaniuk. A muzsikát az őszi farsang halálmámoros
táncához a lombok szolgáltatták, az éneket pedig a közöttük rejtőző

tarkaruhás udvari énekesek. Vidám volt kiáltásaik dallama, de a vissz
hang, mely a kíséretet adta hozzá, a halálról suttogott. S volt az éneke
sek, között egy, mely talpig feketében járta a bokrokat ...

Ez egyszerre csak, mint aki megunja a hosszú gyászszertartást, kapta
magát, kiröppent az árok fái közül és odaszállt a szekér közelébe egy
félrehullott magból sarjadt vad szilvafára. S ott kiáltozni kezdett:

- Fiú! Kisfiú! Híj, huj! Fiúfitty !

A gyerek kinyitotta a szemét. Feltápászkodott és körülnézett. A sze
kér' oldalára tűzött kis piros ostort szelíden lengette a délutáni szellő. A
szekér alatt késői tücsök harsogott. A lovak teljesen beledugták fejüket
a csalamádéba, csak hátsó lábukkal dobbantottak.

A fekete madár a vadszilvafán, mikor meglátta az álmosan néze
lődő gyereket, félrefordította fejét, megnézte először az egyik szemével,
aztán a másikkal. Aztán bohókásan felcsapta fekete farktollait és ellök
te magát az ágról. Egyenesen a szekér mögé, a kukoricás szélébe.

A gyerek észrevette. Felállt a kukoricakévén és odalépkedett a hátsó
saroglyához, Nagy rés tátongott a saroglyán, hiányzott "rajta az egyik
keresztléc. Kidugta rajta a fejét és kézzel a madár felé nyúlt:

- Gyere... gyere... - mondogatta.
Markolászta a levegőt. A madár megint félrefordította a fejét és fel

sandított a kis kézre. Aztán füttyentett egyet és bohó táncba kezdett. Ide
ugrott, oda lépett, előreszaladt, megpördült a tengelye körül. Egy bogár
ugrott fel valamelyik fúszá!ról, azzal hadakozott vitézül. A gyerek ak
korát kacagott az ugrándozáson, hogy belecsengtek a délutáni virágok
is. Újból nyujtogatni kezdte kezét a madár felé:

- Gyere.;;
Az azonban csúfolódva felbillentette a farkát és visszaszólt valamit.

Ami nyilván azt jelentette az ő nyelvén:
- Gyere ide te !
A gyerek gondolkozott egy madárfüttyentésnyit. Megfordult a ha-o

sán, kidugta két lábát és ereszkedni kezdett a saroglyalyukori keresztül.
Rátottyant egy vaskos kukoricatőre és lehengeredett róla. A madár su
nyin figyelt s tovább ugrott egy lépésnyit.

A gyerek. nem ütötte meg magát. A vastag szár felfogta estében, a
fekete gonosz pedig úgy lekötötte fígyelmét, hogy minden másról el
feledkezett. Még csak el se szaladt a hamis lelke; csak félrehajtott fej
jel sandított vissza rá.

- Fiú! Kisfiú!
Gyere - ismételte ez, és sürgetve intett a fekete bohóc felé.

Es hogy az nem jött közelebb, elindult utána ő.
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Szaladt a madár és lépegetett a gyerek. A kukoricás szélén kék vi
rágok álltak útjába. Az egyik bokor belekapaszkodott az ingébe és ahány
kék szem csak volt rajta, mind komolyan nézett rá:

- Ne menj el aranyos! - suttogták a virágok köröskörül.
A fekete madár azonban közbekiáltott :
- Fiú! Kisfiú!
A gyerek makacs kis kezével eltolta az útjába állókat. A fekete

kabátos csábító az út másik széléről kiáltozott, ahonnan a pázsit elin
dult lefelé, az árok' felé. Mikor már-már utolérték, felröppent és el
tünt.

A kisfiú meglepődve hunyorgott és csalódottan nézett körül. Messze,
a kukoricás szélében látszott a szekér. A piros kis ostor is feléje intett:

- Gyere vissza, kisgazdám ! '
De a sürgető, hívó füttyszó ujra felcsattant: az árok partjáról, ahol

tízöles mélység lapul a bokrok tövében.
- Gyere - toppantott mérgesen kis lábával a gyerek és elindult a

lombok felé. A tarka és feketeruhás énekesek egykedvűen fújták vidám
halotti dalukat a részegen táncoló bogarak felett.

*
A majorban, ahol a vén körtefák silbakolnak, az egyik mohosfe

delű ház udvarán ketten foglalatoskodtak. Az udvar középén férfi küsz
ködött nagy halom kicsépelt babszár tetején. Abroszba gyümöszölte és
rátérdelt, mint a' birkózó ellenfele nyakára, hogy be tudja kötni a vá
szon két csücskét. A menyecske a szétpergett babot csipkedte fel az
udvar porából, kuporogva, Hamupipőke médjára.

Csend volt, csak a szár zizegett, csörgött az abroszban. A csöndön,
mely megülte a házat, az udvart, a nyitott ablakokat, az ablakokban
lengő tarka kartont, a baromfiudvart és a favágatót a vén szederfa
alatt, énekszó csilingelt át. Ezüstből és aranyfüstből szőtt, fodonnenta
illatával, édes szeder ízével kihímezett gyerekdal:

Beültettem kiskertemet a tavasszal.
Rózsa, szekfű, liliom és rezedával .. :

Csilingelt a dalocska, megpendültek tőle a szederfa levelei, sóhajtoz
ni kezdett a függöny az ablakon és a baromfiak tűnődve hallgatóztak.

A menyecske letette a babos szakajtót és végighúzta kezefejét a
szemén. A férfi akkorát rántott az. abrosz fülén, hogy recsegett bele. Az
ének aranyfüstje pedig szállt, megaranyozta aháztetőket, belekapaszko
dott az istállókba, mint a pókháló benőtte a fákat és a kis kertben a
virágokat, beleömlött a szivekbe is, édes mérget hintett szüntelen sajgó
sebekre. A férfi otthagyta a batyut és lekuporodott a porba maga is.

- Ne ríjj, kedves! Lesz neked is klcsínyed ! Reggel, ahogy kilép
tem a pitvarajtón, fekete madár táncolt a szederfán. Szüntelen azt ki
abálta: Fiú! Kisfiú!;;;

A menyecske felemelte a fejét. Sápadt volt, mint az őszi délután
sugara és szemében két csepp csillogott, mint az árkok mélyén gyön
gyöző forrás vize. Sóhaj szállt fel szája széléről.

- Bár csak igaz lenne !
*

A gyerek átlépett a füveken, megbotlott a vírágokban, de ment az
árok felé. Egy pillanatra csönd támadt. Elhallgatott az ének és megállt
a tánc. A feneketlen mélység alattomosan kitárta éhes torkát.

Hallgatott a' lomb, csak a fekete madár fuvolázott csábítóan, kajá
nul és könyörtelenüL
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És abban a pillanatban, az árok széléről, az egyik kék virágról
felröppent egy kései sárga pillangó. Tapsolt arany szárnyaival, nekiszö
kött a kis makacsnak, illegette magát előtte, odarepült a keze távolába
-és kecses szökelléssel kápráztatta el a szemét... Minden eltünt a kicsi
aranysárga árnyék mögött és a kis bólyorigó megbűvölten lépkedett a
villogó bűbáj után. Hiába füttyögött a feketeruhás, hiába is szállt utána,
a sárgaruhás tündér visszacsábította az útra a tévelygőt ...

És amerre elszökkent, diadalmas ének harsant fel. A füvek tap
soltak, a virágok kacagva pörgették ernyőiket s titkos üzenet lehelete
zúzott végig a lombok között.

A fekete madár azonban nem nyugodott. Néhány pillanatig tűnődve

ült az egyik faágon, mint aki új haditervet főz, aztán nekilódult a me
zőknek és a kukoricásoknak. Árnyéka rászállt a sárga pillangóra, mire
az ijedten tünt el valamelyik virág ernyője alatt.

A gyerek megtorpant. Tűnődve hallgatta az éneket, mely körülötte
harsogott. Aztán rádöbbent, hogy egyedül van.

- Annya! - kiáltotta. .
Senki se válaszolt. Sírva fakadt és botorkálva lépdelt tovább. Bo

-garak futottak át az úton. Könnyei között is rájuk bámult. Lehajolt, hogy
elfogjon egyet közülük. De az kicsúszott kövér, ügyetlen ujjai közül. Sírt
egy verset és panaszkodva döcögött tovább. Por csapott a szemébe, oda
kapott és szétdörzsölte az arcán.

Könnyei fátyola mögött most fekete árnyék suhant elébe. Egy em-
ber jött szembe kerékpáron. Fékezett és letette a lábát a porba.

- Te meg hogy kerülsz ide, kisapám? - kérdezte.
A gyerek hüppögve nyujtotta feléje a kezét.
- Hogy hívnak?
A gyerek csak síránkozott.
A kerékpáros körülnézett.
- Te alaposan elcsavarogtál ! - tűnődött. - Hova vigyelek?
Ölébe vette és megfordította a szerszámot.
- Gyere, te kis csavargó!
Könnyű aranyfüst szállt el az út felett kerekei nyomán.

*
- Azt hiszem, hordhatjuk már a szekérre! - szólt az ember.
- Igaz - válaszolta az asszonyaholomba dobált kukoricacsövek

mellől. - Megnézem, mi van a gyerekkel, miért nem ébredt fel. .
Elindult a szekérhez. Az ember szorgalmasan törte a kukoricát.
Az asszony akkorát kiáltott, hogy a férfi megtántorodott.
- Mi az?
- Nincs a gyerek!
Szó nélkül rohant a szekér felé. Mire odaért, az asszony az úton

jajgatott.
- Miska! Miska! Hol vagy?;. Szentséges Szűzanyám l
- Ne rémíszd fel a környéket - szólt rá az ember, - nem mehe-

tett messze.
Tekintete az árokra esett. Dermedten nézte néhány pillanatig. Sápad

tan szaladt a szélső bokortg. Hallgatódzott. Az asszony egyre jajgatott.
- Fogd be már a szád! - rikkantott rá. - Ha valahol messzebb rí,

nem hallom meg tőled.

Az néhány pillanatig hallgatott. De nem birt magával, ujra rikol
tozni kezdett:

Beleesett az árokba! Meghalt! Miska! Drága gyerekem!
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Az ember némán lépett az árokszéli bokrok közé. Végigjárta a sza
kadék széleit. Innen is, onnan is egy-egy madár röppent fel. Távolabb,
a hetedik szomszéd földje végén ereszkedett le a falbavágott földlép
cső az árok mélyébe. Ahogy elindult feléje, pillantása az asszonyra esett.
aki tétován tántorgott mögötte ... Megtorparrt, mert új rémület markolt
mellébe.

- Még utána ugrik! - szürte a szót a fogai között. - Lemegyek
az árokba - folytatta hangosan. - Te addig keresd a kukorícásban,
hátha arra ment!

Mikor látta, hogy az asszony magán kívül kulcsolja össze a kezét,
utána szólt:

- Ne veszítsd el az eszed! A végén nem il gyereket kell siratnom,
hanem. téged !

A józan férfiszo némiképen felrázta az asszonyt. Szenvedélyesen kiál
tozva szaladt a kukoricás felé. Az ember eltünt a szakadék lejáratában.
Az úton emberek jöttek. ,
, - Mi bajod Örzsi? - kiáltottak feléje.

- Elveszett a, gyerek! - [ajongott; .
A járókelők eldobálták 'szerszámaikat és batyujukat; szerte sza

ladtak a bokrok között.
Mikor a férfi ujból kibukkant a szakadék bejáratában, vagy tizen-

öten járták a környéket kiáltozva.
- Nem találtad meg? - kérdezte reszketve az asszony.
- Látod! - válaszolt kurtán a férfi. Tanácstalanul nézett feleségére.
Egyre többen gyülekeztek köréjük. A lovak néha visszanéztek a

szekérrúd mellől. Az emberek tanakodtak. A két szülő tehetetlenül állt
egymás mellett.

Szekér zörgött az úton a falu felől. Mikor a benne ülők meglátták
az összeverődött népet, megállították a kocsit.

- Mi baj?
- Elveszett a gyerek! - válaszolták hárman is.
- No, akkor nincs nagy baj. Nemrég vitte egy ember arrafelé ke-

reken! Még meg is állított bennünket, hogy nem ismerjük-e?
Az ember odaszaladt a szekérhez.
- Hova vitte? Ki volt az?
- Bányásznak látszott. Mérgelődött, hogy mi a csudát tegyen a

gyerekkel. Siessenek utána. Hátha utolérik.
Az ember a lovakhoz futott és kapkodva húzta az istrángot a hám

páloára. Ahány férfi volt, mind segített neki.
A szekér éles kanyarban fordult ki az útra. A férfi felállt az ülés

ben és a lovak közé csapott.
Az őszi út mellett egy fekete madár röppent fáról-fára és csúfon

dárosan kiáltozza:
- Fiú, Kisfiú!

*
- Nem innen tévelygett el ez a gyerek?
Ott állt 11, bányász a tanya előtt és kiáltozott befelé. Az ember épp

az ólban foglalatoskodott a szár körül, az asszonyka az udvaron a babot
szelelte. Mikor meglátta a gyereket, letette a rostát és odafutott.

- Menyecske, fogja ezt a gyereket. Míndjárt kezdődik a siktem. Itt
szedtem fel az úton. Valahonnan eltévelygett. '.

A menyecske megremegett. Ölébe vette a gyereket. Csak bólintott
a bányásznak. Az elköszönt és kerekére kapott. A gyerek a fáradtság-
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tól, meg a sok sírástól álmosan kókkadozott. Maszatos képét odatá
masztotta az asszonyka sápadt arcához. És a maszatos gömbölyűség

rózsaszín árnyékba borította rajta a fehérséget.
Amikor az ember kilépett az ólból, már nevetett.
- Nem hiába kiabált amadarad!
- Kié ez a gyerek?
- Egy bányász szedte fel az úton. Ide hozta be a tanyára.
Az ember egy darabig a rózsaszínbe borult asszonyi arcot nézte, az

tán megcsóválta fejét.
- Ugyancsak hamar beteljesedett !
A menyecske ujra nevetett. Bevitte a gyereket a házba. Puha kéz

zel megmosta maszatos arcát. Aztán vizesbögrét tartott a csöpp száj
hoz. A gyerek megmarkolta a bögrét és pihegve húzta belőle az üdítő

italt.
- Magszomjaztál, gyönyörűségem?! - szólogatta, - Hogy hívnak?
A gyerek pislogott. Gondolkozott.
- Mond meg szépen, hogy hívnak!
A gyerek olyan mély hangon válaszolt, ahogy ilyen elkóborgó kis

esibészek szoktak.
- Mikka!
- Miska? ! ... Életem! Akkor az én Miskám leszel ezután ... Ilyen

Miskáért imádkoztam én mindig.
A gyerek, ahogy az imádságot meghallotta, összetette a két tenyerét.

Az asszony összecsókolta.
- Micsoda okos! Nem lehet akárkié ! Csak ne találnák meg! Csak

.az enyém maradhatna!
Az ember tűnődött, gondolkozott. Szemében egyre nőtt a szorongás,

Az asszony sápadt arcát egészen elöntötte a pirosság. Csillogó szemmel
suttogta:

- Letagadjuk ... Eltitkoljuk, ha keresi valaki ... Senki nem látta,
mikor a bányász idehozta ...

A gyerek felemelte fáradt kis fejét az asszony válláról.
- Annya! Hol van annya? - gagyogta.
- Itt van annya! Én vagyok! -
A gyerek eltolta magát két kis kezével és szemügyre vette. Pislo

.gott, tűnődött, aztán keserves sírásra fakadt.
- Ne sírjál, gyöngyszemern !
És maga is versenyt itatta vele az egereket, Az ember ujra meg-

-csóválta a fejét és kifordult az udvarra.
A szekér éppen akkor robogott be az udvarra. Az apa leugrott.
- Ide hozta a bányász akisgyereket ? - kiáltotta.
A házigazda lehorgasztotta a fejét.
- Ide.
A két szülő berohant a házba. A házigazda odalépett a prüszkölő,

még míndig izgatott lovakhoz. Megverégette a nyakukat, megsimogatta
bársonyos orrukat.

- Semmi baj, no!
Bentről az anya boldog kiáltozása hallatszott... Aztán elcsönde

'sült beszélgetés hangjai ...
S kint a vén szederfán egyszerre csak feltünt a fekete madár. Meg

'billentette farkát, belesett az udvarba, aztán elrikkantotta magát:
- Fiú! Kisfiú!
Az ember az udvaron összerezzent. Ránézett a madárra, aztán meg-
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fordult. Fellépett a padlásgrádicsra és eltünt. Aztán ujból előbukkant.

Ócska mordályt szorongatott kezében.
Épp akkor lépett ki a pitvarajtón a két boldog szülö is és mögöttük

sápadtan, remegve az asszony. Férjére nézett. A nézésében keserű szem
rehányás izzott:

- Minek mondtad meg?
A madár egyre kiabált:
- Fiú! Kisfiú!
A gyerek felemelte fejét anyja ölében és kinyujtotta a kezét.
- Agya!
- Mit adjak? - kérdezgette anyja.
A gyerek a madár felé nyujtotta kezét.
- Fogja meg csak a lovakat - szólt az apának a házigazda - meg

ne ijedjenek.
A madár csúfondárosan ugrált és kiáltozott. Az ember felemelte a

fegyvert. Az öreg mordály nagyot dörrent és a fekete madár bukfen
cezve hullott a szederfa alá. Apró gombostű szemei megtörtek. még né
hányat csapkodott szárnyával, aztán megmeredt. A házigazda felemelte
és odanyujtotta a gyereknek. Az nézte egy darabig, aztán elfordította a
fejét.

VERS A KEDVESHEZ

Mi va.qy nekem, mosi már tudhatod.
Hegedűk édes zenéje, vad kürtök hangja.
dobok üteme vagy.

Induló vagy, induló vagy nekem,
maaasan. szálló, paUagó
szélben csattog6.

Mély dallam va(JY, az 1JO.gy énnekem;
hullámok csapódása, hullás;a
egymásra.

Vizben cikázó hal vagy nekem,
vízben cikázó fényes
csillogó hal vagy.

Ezernyi színben hullasz minden este,
ott szállsz el az ablak előtt,
ezernyi csillag.

Felhő vlagy, é.ai s,zánkó, sikló
szánkó, téli tél,
nyári nyár.

És tavasz vagy, tavaszi lan.qyos, te!
és hegedük édes zenéje, vad kürtök hangja,
dobok üteme va:gy.

Takáts György
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ESZMÉK É S TÉNYEK
Egy »híndu katolicizmus« eszmé

je az első hallásra fogalmi ellent
mondásnak tűnhetik fel. Aki jára
tosabb a bölcseletben, alighanem
gondolkodás nélkül ráfelelné, hogy
a hinduizmus maga is vallás, és
pedig olyan vallás, amely teljes
séggel összegyeztethetetlen a ke
reszténységgel, bármelyik formáját
tekintsük ennek. Ha tehát a hindu
felveszi a keresztséget, elkerülhe
tetlenül lemond hindu mivoltáról.
Az ő esetében csak arról lehet szó,
hogy választ az egymást kizáró két
ellentét között. A dolog azonban
mégsem ilyen egyszerű - állapítja
meg B e d e G r i f f i t h s a T a b
l e t számára írt közleményében.
amelyet mind a tartama, mind a
szerző személye miatt igen érde
kesnek találtam. Griffiths ugyanis,
aki a prinknashi bencés közösség
tagjaként hosszú éveket szentelt az
indiai viszonyok és a hindu művelt

ség megismerésének, néhány hó
nappal ezelőtt Bangaloréba érke
zett, hogy Dom Benedict Alapatt
nevű benszülött rendtársával együtt
megvesse az alapját az első hindu
bencés morrostornak, amely már
nem fog hozzátartozni a Szent Be
nedek-rend egyik külföldi kongre
gációjához sem. Addig is, amíg az
úttörő kezdeményezés sikere kibon
takozik, a Szentszék Thomas Pot
hacamury bangalorci érseket bízta
meg annak védőségével.

Hogy a probléma elbírálásánál
mennyire óvatosnak kell lennünk,
kiviláglik abból, hogy már félév
századdal ezelőtt Brahamabandhab
Upadhyay, a nagy brahmin,
amikor áttért a katolíkus hitre, a
les-határozottabban kijelentette:

o »Hindu katolikus vagyok és az is
maradok.« Magyarázatul pedig hoz
záfűzte: »Születésünknél fogva mi
hinduk vagyunk és azok is ma
radunk halálunkig. Mint .dviják"
(kétszerszületettek) azonban. katoli-

Irja Mihelics Vid

kusok lettünk, tagjai vagyunk egy
tökéletes közösségnek, amely át
nyúlik a korokon és éghajlatokon.
Szokásokban és magatartásban, a
kasztkülönbségek és társadalmi ré
tegezödések megőrzésében, evésben
és ivásban, életünkben és életmó
dunkban igazi hinduk vagyunk;
ami azonban hitünket illeti, nem
vagyunk sem hinduk, sem euró
paiak, sem amerikaiak, kínaiak, ha
nem valamennyi együttvéve. A mi
hitünk betölti az egész világot és
sem országhoz, sem fajhoz nincsen
hozzákötve. A mi hitünk egyetemes
és következésképen magába zár
minden igazságot."

Merész kijelentések voltak ezek
abban az időben - írja Griffiths
-, nem csoda, ha erős ellenzést
váltottak ki mindenfelé. Az utolsó
szó máig sem hangzott el e tárgy
ban, sok jel mutat azonban arra,
hogy a fejlődés Upadhyayt fogja
igazolni. Ilyennek tekinthetjük a
hazájában körülötte támadt új iro
dalmat, amely általában helyeslően

méltatja Upadhyay történelminek
érzett állásfoglalását. Igy az az
életrajz is, amelyet B. Animanda
adott ki Calcuttában. Fontos moz
zanatnak mondja Griffiths azt' a
behatá tanulmányt is, amelyet a
»Clergy Monthly Review of India..
tett közzé a minap a Jézus-társa
sági S t a f f n e r tollából. Az alap
vető kérdés, amelyet mindenekelőtt

el kell dönteni - fejtí ki tanulmá
nyában Staffner -, hogy mit je
lent hindunak lenni? Upadhyay
azt állította, hogya hinduizmus
lényegileg nem vallás, hanem tár
sadalmi rendszer, és Staffner sze
rint ma már ez el is fogadható.
»Hogy valaki hindu-e o

- írja Staff
ner -, nem függ egy bizonyos hit
vallástól. sem attól, hogy az illető

gyakorofia-e a szertartások bizo
nyos formáit, avagy hűséggel vi
seltetik-e valamely vallásalapító
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iránt. A hindu voltot kizárólag az
határozza meg, hogy az illető bele
született egy bizonyos társadalmi
csoportba, amelyről köztudomású,
hogy része a hindu társadalom
nak ...:" Ha pedíg így van - rög
zíti meg Griffiths -, akkor nyil
vánvaló, hogya hindu katolicizmus
problémája egészen új fényben lép
elénk. Nem arról van szó, hogy egy
vallást szembesítsünk egy másik
vallással, hanem hogy megvizsgál
juk: mílyen viszonyba kerülhet egy
konkrét társadalmi rend a katoli
cizmussal? -

Jól ismerjük a Szentszéknek azt
az -.' állhatatosan képviselt 'elvét,
hogy mindazokon a területeken,
amelyek nem tartoznak a szorosan
vallásiak körébe, nem szabad kí
mélní semmi erőfeszítést az evan
gélium hozzáalkalmazásáért annak
a népnek szokásaihoz és életstilu
sához, amelynek számára hirdetik.
Mint XII. Pius pápa hangoztatta
»Summí Pontífícatus« körlevelében:
»Mindazt, -ami ezekben a szokások
ban és hagyományokban nem elvá
laszthatatlanul fonódott össze a val
lási tévedésekkel, mindenkor jóin
dulatú megfontolás tárgyává kell
tenni s amennyiben lehetségesnek
bizonyul, el kell fogadni és tovább
kell fejlesztení.« Már most nem

- kétséges, hogy Indiában éppen a
hindu szokások és hagyományok
helyes megítélése a legsürgősebb

és legkomolyabb problémák egyike.
A jelen pillanatban ugyanis, ha
egy kasztbeli hindu katolikus hitre
akar térní, nyomban szembekerül
azzal a fenyegetéssel, hogy kasz
tonkívülivé válik a hindu közős

ségben. »A keresztség felvétele ese
tén - mint Staffner írja - a hin
du megszűník tagja maradni a hin
du közösségnek s attól kezdve csak
az indiai keresztény közösség tag
jának számít.« Ennek pedig az a
következménye, hogy a magasabb
kasztba tartozó hindunak emberi
leg szinte lehetetlen belépnie a ka
tolíkus egyházba. Hiszen arra

kényszerülne, hogy elszakadjon sa
ját népétől olyan okból, amely az
ő szemében okul nem szolgálhat, s
bele kellene törődnie, hogy a csa
ládi és nemzeti kötelékek iránt
való hűtlenséggél bélyegezzék meg.

Ha ezt a nehézséget ki lehetne
küszöbölni, akkor a katolicizmus
helyzete gyökeresen megváltoznék
Indiában. Az kellene tehát, hogy
a hinduizmust maguk a hinduk is
csupán társadalmi rendszernek is
merjék el. Ebben az esetben ugyan
is a katolikus hitre térés nem je
lentene szükségszerűen szakítást a
hindu társadalommal. Griffiths sem
titkolja, hogy súlyos akadályai van
nak egy ilyen fordulatnak, küzdeni
azonban nundenképen érdemes ér
te, mert a siker mérhetetlen ha
szonnal járna. Nemcsak abban a
tekintetben, hogy India feltáruIna
az evangélium előtt, tágabban, mint
eddig bármikor, hanem mínt
Griffiths nyomatékosan kiemeli 
abból a szempontból is, hogy
ugyanakkor az egyház is megnyíl
nék a hindu kultúra előtt, amely
nek hatása épp olyan mély és ál
dásos lehetne, mint amilyen a gö
rög és a r6mai kultúráé volt az
egyház korai napjaiban. Hiszen
csak ma kezdjük igazában felis
merni, hogy mennyire éles elméjű

és mily csodálatos mélységekbe
szánt a hindu bölcselet s hogy
mennyire rangos és nagyszerű a
hindu művészet. Egy élő és eleven
kultúra van előttünk, amely kiáll
ja az összehasonlítást a java görög
művészettel és bölcselettel, sőt nem
kevesek nézete szerint fölül is rnúl
ja azt.

»A mi szerény véleményünk az
- írta Upadhyay -, hogy legfő

képen a katolikus hit külföldi kön
töse az akadály, amely míatt hon
fitársaink nem veszik észre e val
lás egyetemes természetét. A kato
licizmus európai ruhát hord Indiá
ban is. Hindu testvéreink így nem
tudják meglátni isteni vallásunk
fenségét és szentségét az európaiság
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súlyos burka mőgött.« Senki sem
tagadhatja - fejti ki a továbbiak
ban Griffiths -, hogy az »euröpa
íságnak« ez a "súlyos burka« ma
is rajta van még Indiában a kata
licizmuson. Annak ellenére, hogy
az itteni egyház bámulatosan meg
erősödött a legutóbbi években s
mind tekintélyesebb testületet al
kotnak az indiai katolikus papok
és püspökök, az egyház a maga
megnyilatkozásainak külső formái
ban még mindig európai. Fölöttébb
ideje tehát, hogy az »alkalrnazko
dás« kérdését komolyan fontolóra
vegyük, mert hiszen nem kétséges,
hogy a reményteljes jövőt ebben
kell keresni.

Griffithsszerint az alkalmazko
dásnak két irányban kell minél tö
kéletesebbé válnia. Az egyik - és
időrendben alighanem az első - az
egyházi építészet, zene és képzőmű

vészet egész területe, ahol már tör
téntek is bíztató kezdeményezések.
Egy önálló indiai keresztény művé

szet igéretei csillannak meg An
gelo de Fonseka és Angela Trini
dade munkáíban. A legutóbb Bom
bayben rendezett Máría-kongresz
szusra indiai nőnek festette meg
egy hindu rnűvész a Szűzanyát, s
a képet a kongresszus hivatalos jel
vényévé tették. Érdekes kísérletek
folynak, hogy az indiai zenét és
táncot keresztény témákra alkal
mázzák. Az 1950-es szentévben a
vatikáni egyházművészeti kíállftá-"
son már szerepelt egy katolikus
templom míntája, amelyet Heras a
hindu templomok stílusában terve
zett. Griffiths joggal jegyzi meg,
hogy annakidején az európai ke
resztények is a készen talált római
pogány bazilika stílusát fogadták
el. Nagy vállalkozások. természete
sen nem mehetnek végbe forrongás
nélkül. Az alkalmazkodást célzó tö- .
rekvések sem találkoznak minden
esetben általános helyesléssel.
Akadnak bőven gáncsoskodók, sőt

elkeseredett ellenzők is. Griffiths
azonban nem kételkedik benne,
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hogy helyes és egészséges az elv
amelynek ő maga is harcosa lett:

Az alkalmazkodás legfontosabb
oldala azonban a hindu bölcselethez
kapcsolódik. Mert ha el is mond
h~tjuk, hogy a hinduizmus lénye
gíleg társadalmi rend, igaz marad,
hogy ez a rend vallási hagyomány
ra épült s nem könnyű különvá
lasztani benne a szociális és kultu
rális elemeket a vallásiaktól. Itt
csak a hindu hagyomány mélyre
ható kritikai kutatása segíthet hoz
zá a megoldáshoz. Ezért örvende
tes, hogya legutóbbi években olyan
tudósok álltak a nyilvánosság elé
mint Coomaraswamy, René Gueno~
s még újabban Frithjof Schuon,
akik beigazolták, hogya hindu böl
cselkedés határtalan bősége mögött
egy igen jellegzetes és szakadatlan
metafiZikai hagyomány húzódik
meg. Szerintük e bölcseletet illető

en nem beszélhetünk többé panthe
ízmusról, sem monízmusról vagy
idealizmusról. Dandoy és Johanns
pedig együttes kiadványukban már
amellett érvelnek, hogy a hindu
bölcselet egyik őseredeti és hami
sítatlan része annak az »örök fílo
zófíának«, amely Platón, Aristote
lesen és Plotinuson át jutott el
hozzánk nyugatra s amelyet azután
Szent Tamás beledolgozott a kato
likus teológlába. A legfigyelemre
méltóbb mindenesetre Mascarenhas
könyve, amely ,.A hinduizmus lé
nyege« címrnel a minap jelent meg
Bombayban. A szerző, aki a bom
bayi Szent Sebestyén-főiskolataná
ra, azt állítja és bizonyítja, hogy a
hindu bölcselet a maga legtisztul
tabb formájában azonos a katolikus
tanítással. A rárakódásoktól meg
szabadított hindu filozófia - úgy
mond -, amelynek forrását alkal
masint az őskinyilatkoztatásban ke
reshetjük, kitűnő »előkészítés« az
evangélíumra,

Az alkalmazkodás feladata e té
ren - hangsúlyozza Griffiths 
nem annyira az, hogy bizonyos ele
meket kiemeljünk a hindu bölcse-



1etből s beépítsük azokat a kato
likus teológiába, hanem sokkal in
kább az, hogy az evangélium fényé
ben megvilágítsuk magának a hin
du hagyománynak igazi értelmét
és szándékait s ilyen módon e ha
.gyományt tökéletes egésszé alakít
suk a katolicizmus teljességében.
Ezen az úton az egyház tanítása is
- vélí Griffiths - »kínöví vmagát
teljes termetéig. fényt kapván In
diától, mint ahogy kapott egykor
'Görögországtól.« A katolíkus taní
tás belső lényege természetesen vál
tozatlan marad, mínthogy ez a lé
nyeg Istennek igéje, kifejezésének
külső formáiban azonban a' hindu
szellemmel való érintkezés folytán
gazdagabbá és szélesebbé válik, mí
ként gazdagodott már a görög szel
lemmel is Szent Agoston és Szent
Tamás művében. Mascarenhas mű

've már maga is meglepően merész
elindulás ebben az irányban és sej
teti a jövő lehetőségeit. »Nem kel
lene-e - kérdi Mascarenhas - a
.katoltkus igehirdetésnek elismernie
mindannak a való értékét, ami oly
mélyen és természetesen keresztény
a hinduizmusban? Vagy örökre le
szűkítsük Indiában Krisztus evan
géliumát azzal, hogy észrevehetően

európainak tartjuk meg, vagy a
legjobb esetben európai monopólí
um-utánzattá tesszük? Egy katoli
.kus igehirdető mondta, aki jól is
meri Indiát: Indiának szüksége van
az egyetemes egyházra. Am nem
igaz-e vajjon, hogy az egyháznak
is szüksége van Indíára, hogy to
vább és egyre tovább haladhasson
az emberi megértésben és a saját
igazsága kifejezésében ?«

"*
A hinduizmust, amelyről imént

volt szó, nem szabad összetéveszte
ni a buddhizmussal. A hinduizmus
ugyanis, ha az eddig megszekott
módon vallásnak tekintjük, csak
újabban használatos gyűjtőneve a
tömérdek szektának, amelyek az
idők folyamán a brahmanizmusból '
.alakultak ki. Ami az egységet je-

lenti a különféleségben s így az
együttes megjelölést is indokolja,
egyfelől a kasztokba való tartozás
elismerése, másfelől azoknak a

-szent iratoknak általában való elfo
gadása, amelyeket a brahminok ha
gyományoztak át. Ezek az iratok a
világegyetemre vonatkozó tanítá
sokat és istentiszteleti ritusokat
tartalmaznak. Nagyjában elmond
ható ugyan, hogy a hinduizmus az
egységes mindenség igazi urának
Isvarát, az Egyistent vallja, ennek
megjelenési formáit illetően azon
ban szekták: szerint igen eltérők a
vélékedések. A hinduizmus egyéb
ként sem ismer tételes vallási el
veket és szígorúan körülírt dogmá
kat. Ebből ered a szekták türelmes
sége mind egymás között, mind a
többi vallások iránt - kivéve a
velük részben rokon buddhizmust.
A hinduizmus egyedül szílárd is
mérvének tehát valóban a kaszt
hűség látszik, amit most, mint hal
lottuk, inkább társadalmi, mint
vallási kérdésként szeretnének ér
telmezni.

A buddhizmus bölcsője is India
volt s a buddhizmus is a brahma
nizmusból indult ki, de utóbbival
hamar szembehelyezkedett s már
a Kr. előtti IV. században önálló
vallássá fejlődött, amelynek ápo
lására férfi és női szerzetek is ala
kultak. A buddhizmus sokkal ke
vésbbé spekulatív, mint a hindu
izmus, s inkább a helyes erkölcsi
magatartásnak, mint annak az út
nak és módnak szabályozására szo
rítkozik, emelynek révén a hívő a
boldogító öröklétbe juthat. A budd
hizmusban a kasztrendszer teljesen
háttérbe szorul. Annyi bizonyos,
hogy Buddha az emberek egyenlő

ségét hirdette, s alighanem ez is
oka volt annak, hogy a brahminok
tűzzel-vassal ellene fordultak.
Ujabb és teljesebb adatokat nem
tudtam szerezni, de 1931-ben Elő

indiában mindössze 300.000 budd
histát tételeztek fel, ami elenyésző

kisebbség volt a 238 millió hindu-
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val szemben. Ugyanakkor a moha
medánok számát 78, a kereszté
nyekét kereken 6 millióra becsül
ték. Más adatok szerint a buddhis
ták egész India lakosságának alig
fél százalékát teszik.

Mindezt, gondolom, a »hindu ka
tolicizmus« kérdésével kapcsolatban
sem ártott megjegyeznem. Még
szükségesebbnek tartottam azonban
előrebocsátani azért, mert - mint
a F i d e s katolikus hírszolgálati
iroda hosszú közleményében olva
som - Ázsia buddhista országai:
Ceylon, Burma és Thaiföld, nagy
ban készülődneka buddhizmus 2500
éves jubileumának megünneplésére.
Hogy pontosan mílyen eseményhez
Hízik ezt a hatalmas távlatokra
nyíló évfordulót, sajnos, nem tűnik

ki a szövegből, Az általam felütött
könyvek szerint Buddha Kr. e. 560
körül született és 485-ben halt
meg, e két esemény közül tehát
egyik sem szerepelhet, mert ami
nek az évfordulóját mostanában
ülhetik meg, annak Kr. e. 545 tá
ján kellett történnie. Alkalmasint
tehát vagy a »megvílágosodás éj
szakájáról« lesz szó, amelyen a ki
rályfi felismerte addigi életének
céltalanságát, vagy az első igehir
detésről, amikor Gautama Szidd
harta már mint »Buddha«, azaz
»Megvilágosult« a nyilvánosság elé
lépett Benáreszben.

Az efajta elmélkedésnél azonban
.kétségtelerrül érdekesebb, hogy
azokkal a pompázatos ünnepségek
kel. amelyeket a nemrégiben füg
getlenné vált államok terveznek,
kifejezetten a buddhizmus rnegúj
hódását kívánják előmozdítani.S ez
már olyan célkitűzés, amelyre mi
katolikusok is felfigyelhetünk.

A közlemény, rámutat arra, hogy
azoknak, akik a buddhizmusba új
életet szeretnének önteni,. óriási
nehézségekkel kell rnegbírkózniok.
Ceylonban például, akárcsak a
többi ázsiai országokban, amíg a
sziget európai uralom alatt állt, a
buddhizmus mereven bezárkózott
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önmagába s kínosan ügyelt arra;
hogy kívül maradjon a modern vi
lág fejlődésén. Most azután, hogy
a buddhista népek gátlás nélkül
kifuthatnákformáikat, rá kellett
ébredniök, hogy milyen mély sza
kadék tátong vallásuk és az or
szágépítés követelményei között..
Akik tanulták a buddhizmust s így
kellene, hogy élére álljanak a re-o
formtörekvéseknek. kevéssé isme
rik a mai kor vívmányait, azok vi-o
szont, akik hivatottak az államve
zetésre, mind európai egyetemeken
végezték tanulmányaikat s olyan
műveltséggel telítődtek, amelynek
kialakításában a buddhizmusnak
semmi szerepe sem volt. Egy Aqui
nói Szent Tamás-féle elmére lenne
szükség, aki szintézist teremtene a
buddhizmus és a modern civilizá
ció között. De honnan várhatják:
ezt? Buddhista szerzetesek ma is
nagy számban vannak: csupán
Ceylonban vagy. 20.000 él belőlük.

Túlnyomó többségüle azonban tel
jesen műveletlen és csak parányi
töredékük iparkodik némi vallásos
kultúrát szerezni. Még utóbbiak kö
zött is ritka azonban az a szerze
tes, aki fáradságot venne magának,
hogy elsajátítsa a szanszkrit nyel
vet, amelyen pedig a buddhizmus
szent könyvei íródtak; általában
időpocsékolásnak tekintik ezt s
könnyű szívvel lemondanak arról,
hogy eredetiben is olvassák ezeket
a könyveket. Ha pedig már a val
lásukat is ennyire mostohán ke
zelik, képzelhetjük, míly kevéssé
törődnek profán ismeretek szerzé
sével, Nem csoda így, hogy még a
fiatal buddhista szerzeteseknek
sincs fogalmuk arról, ami körülöt
tük zajlik a világban. Ha pedig a
tudásvágy mégis felébred bennük,
akkor vagy az történik, hogy min
den magasabb képzettség híjján
máról-holnapra elvesztik a hitüket,
vagy az, hogy hátat fordítanak a
kolostornak. Mindkét esetben kies
nek tehát azok sorából, akikre egy
buddhista megujhódás számíthatna..



A szóbanforgó országok értelmi
ségi vezetői tisztában vannak a
problémának ezzel az oldalával s
nem is fukarkodnak a bírálattal.
Nemrégiben egy ceyloni ujság he
vesen kikelt a buddhista kolosto
rok egészségtelen, minden emberi
józanságot megcsúfoló hagyományai
ellen. A cikk szerzője nyiltan fel
tette a kérdést: meddig tűrheti a
nemzet, hogy ifjainak ezrei, akik
nek tehetségére és alkotó munká
jára akkora szükség lenne, belete
messék magukat azokba a cellák
ba, ahová nem hatol be sem a le
vegő, sem a napfény, de annál VÍ
gabban a tüdővész bacillusai, s ahol
a pusztulók és haldoklók egyetlen
tevékenysége az amúgysem értett
bölcs szólamok és tételek rnagolá
sa. Anélkül, hogy állást foglalhat
nánk ebben a kérdésbim - mondja
a közlernény -, kétségtelen, hogy
nemcsak a túltengő szerzetesség, de
maga a buddhista tan is alapos re
formra szorul. Azok a személyísé
gek, akik egyházi vonalon a hala
dást képviselik, il megoldást egy
nagy szinkretízmusban keresik,
amely elsősorban Kant, Hegel,
Schopenhauer és Bergson filozófiai
és vallási nézeteit hasznositaná. Ép
pen ezért olyan oktatást kívánnak
a kolostorokban, amely a buddhista
szerzők elmélyült és kritikai tanul:'
mányezása mellett kiterjeszkednék
ezekre a nagy nyugati gondolko
-dókra js.

Miként vegyék azonban kézbe az
egész buddhista fiatalságot? Mind
eddig ugyanis a hitbeli nevelés,
mint ilyen, csupán néhány gyakor
lati természetű szertartási szabály
tanításából állott, amelyeknek je
lentése lényegileg megfoghatatlan
maradt a növendékek előtt. Mosta
nában beszélnek már arról, hogy
ki kellene dolgozni az iskolai val
lásoktatás tárgykórét és menetét,
ünnepnapokon pedig prédikálni
kellene a felnőttek részére is. Al
talában nagy . az igyekezet arra,
hogy a kereszténység példáját kö-

vessék. Nemcsak a külsőségekben,

de abban a tekintetben is, hogy a
»vílágtól való elfordulás- megfele..
lő értelmezésével' a buddhizmust is
teremtő tényezővé tegyék annak a
modern kornak életében, amely erő

sen hajlik arra, hogy a kézzelfog
ható társadalmi, kulturális és gaz
dasági teljesítmények alapján érté
kelje a szellemi áramlatokat is.

Helyesen jegyzi meg a közle
mény, hogy egy másik nagy vallás
nak, az Izlámnak területén már
évekkel ezelőtt napirendre kerültek
ezek a problémák. amelyeknek 01
dozgatásában a mohamedán veze
tők nem lebecsülendő eredménye
ket értek el. A jövő fogja megmu
tatni, hogy azokkal az ünnepségek
kel, amelyeket a buddhizmus 2500
éves fennállása alkalmából készí
tenek elő, valóban új korszak kez
dődik-e a hivatalosan kebelébe tar
tozó közel 500 millió lélek számára.

Anthelme B r i 11 a t - S a var i n,
akinek második születési centená
riuma az idei év április l-ére esett,
csak 1825-ben, életének utolsó évé
ben lett neves ember. Akkor adta
közre »La Physiologie du Gout ou
Médítations de Gastronomie Tran
scendante« című könyvét, amelyet
azóta általában a gasztronómia,
vagyis az inyesség, másként a fő

zésre és asztali örömökre vonatkozó
ismeretek legnagyobb, ha ugyan
nem az egyetlen klasszikus termé
kének tekintenek. O maga bizonyá
ra meglepődött volna, ha megjósol
ják neki a földi halhatatlanságot,
amelyet kezdetben amúgyis csak
egy róla elnevezett gornbás eledel
nek köszönhetett, részben pedig a
szarvasgombának, amely akkortájt
még Párisban is ritkaság volt és
csak az ő lelkesedése nyomán lett
elengedhetetlen kelléke az igénye
sebb francia konyhának. Végtére is
könyve mindössze két hónappal a
halála előtt került a nyilvánosság
elé s így aligha sejthette, hogy
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gasztronómiai és »metafízikaí« ta
pasztalatainak az az egyvelege,
amelyet öreg korában eredetileg
csak a saját kedvtelésére írogatott
össze, »klasszíkussá« emeli majd a
»jó élet tudományában« és a sza
kácskodás terén. Mert hogy való
ban az lett, arról minket magyaro
kat már az az egyetlen körülmény
is meggyőzhet, hogy könyvét »Az
ízlés fizíológíája« címmel a mi nyel
vünkre közel száz év után olyan
irodalmi kiválóság, rnínt Ambrus
Zoltán ültette át.

Igaz, hogy ez a ».transzcendens
gasztronómía« - mínt H. War n e r
A II e n hangoztatja jubiláris ta
nulmányában' - mai szemmel néz
ve kissé kezdetlegesnek és megle
hetősen elnagyoltnak tűnik. Amde
mégis jelentős mű, ha nem is any
nyira a tartalma, de a szándéka
miatt. Brillat-Savarin rendet és
mérsékletet akart vinni - hozzá si
kerrel - a sem nem szép, sem
nem épületes dőzsölésekbe, a kései
római császárságnak ebbe a durva
fényúzésébe, amelyet 'XIV. Lajos
uralkodása idején elevenítettek fel
s amely csak az »ancíen régíme«
utolsó napjaiban enyhült valame
lyest. Az »arany kőzépszert« hir
dette meg Bríllat-Savarin az aszta
li örömök tekintetében is, pártjá
ra kelve annak a két érzéknek is,
amelyekkel mostohán bánt a tivor
nyákhoz szokott társadalom: az íz
lelés és a szaglás érzékének. Amit
ezek az érzékeink kívánnak - je
lentette ki -, épp olyan jogos és
indokolt, mint amit a látás és a
hallás követel. A végső célt pedig,
amelyet Brillat-Savarin maga elé
tűzött, maradandóan örökítette meg
egy korabeli fűzfapoéta»La Gastro
nomíe« című versében: »Azon va
gyok költői és isteni hevemben.
hogyaszépművészetek rangjára
emeljem a konyha művészetét.«

Brillat-Savarin derűlátóan hitt a
haladásban, s úttörése, ami a kony
ha szinvonalát illeti, valóban nö
vekvő megértésre talált. Azt ter-
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mészetesen aligha gyanította, hogy
csupán néhány esztendő, s márís
felborítja elgondolásait az ujdonsá
gok tömege: a cukor, kávé, tea,
likőr, hogy ne is beszéljünk a cso-
koládéról. Baudelaire például hal
lani sem akart a szakácsművészet

mesteréről, annyira fölébe helyez
te Brillat-Savarin minden remeké
nek az édes égetett italt. S talán
jobb is a mesternek, hogy nem ér
te meg azt az időt, amikor a diva
tos költők nem a nemes borokbór
merítettek ihletet, hanem a teából,
a kávéból vagy éppen. az abszint
ből. Balzac viszont, ha rajongott iS"
a kávéért. lelkes tisztelője maradt
Brillat-Savarinnek. A kivételt látta
benné az al61 a szabályal61, hogy
a hatalmas termet ritkán jár együtt
a hatalmas értelemmel. BriIIat-Sa
varin ugyanis szinte »kolosszus
volt, de ugyanakkor »nagy szel
lem« is. Megnyerő egyéniség, akf
már azért is tetszett Balzacnak,
mert valóságos regény az élete. Bí
rónak készült, de 1793-ban, 38 éves
korában szülővárosa, Belley polgár
mestere lett. A forradalom elől

Svájcba menekült, majd Ameriká
ban járt. Robespierre bukása után
hazatért sujból bíróí hivatalt vál
lalt. Balzac jellemzése szerint já
természetű, saivélyes óriás, kitűnő

megfigyelő, rendkívül tájékozott és
leleményes, aki bármely helyzetben
feltalálta magát, tökéletes muzsí
kus és a művészetek kedvelője,

amellett azonban nem vetette meg
a táplálkozás kellemességeit sem.

Bríllat-Savarin - írja Warner
Allen - szeretett j61 enni s alig
hanem hízásra való hajlamosságá
nak tulajdoníthatjuk, hogy kidol
gozott egy soványít6 étrendet is,
amely sok részletében előrevetíti a
mai diétikusok tanácsai. Az már
persze nem olyan bizonyos, vajjon
megerősítenék-e azt a nézetét, hogy
a kinin »hatésos ellenszere a hízás
nak«, Nem feledkezett meg azonban
a mester a soványakról sem, mert
számukra is összeállított egy ét-



rendet, amelynek betartásával 
úgymond - »húst szedhetnek
csontjaikra.«

Nagy teret szentelt Bríllat-Sava
rin az alvás és az álom kérdésé
nek is. Azzal a szokásával, hogy
nyített ablak mellett aludt, ámbá
tor hálósapkával a fején, megbor
zongatta kortársait, akik "vesze·
delmes kalandnak" tartották ezt.
Könyvének azok a fejezetei, ame
lyekben az álommal foglalkozik, ma
talán előbb is felkeltik érdeklődé

sünket, mint a kissé elnyujtott fej
tegetések a sütés-főzés elveiről.
Egyszer azt álmodta, hogy viola
fény játssza körül a homlokát, s ez
olyan gyönyörűséggel töltötte el,
amilyenhez csak a legnagyobb zenei
elragadtatás fogható. Még jellegze
tesebb az az élménye, amelyet 1800
ból. jegyzett fel. Ejjel egy órakor
felriadt első álmából s valami lá
zas izgalmat érzett, ami arra kész
tette, hogy felüljön ágyában. Ax
volt az érzése, hogy szellemi ké
pességei megsokszorozódtak és hi
hetetlen mélységekbe hatoltak.
Mintha tudata magába ölelte vol-

na az egész mindenséget, Hirtelen
egy sápadt titokzatos fényt vett é§z
re, amelytől azonban nem világo
sodtak meg II környező tárgyak. A
pillanat ídőtlensége volt az, ami
nek emléke megmaradt benne, s
mindezt utólag olyan szavakban
foglalta össze, mint az összes misz
tikusok, kezdve Platótól és Ploti
nustól Dantéig és 'I'ennysoníg. Mult,
jelen és jövő egyetlen mozzanattá
sűrűsödött s élménye az volt, amit
Spinoza fejezett ki ekként: »sentí
mus et experimur nos aeternos es
se« - - »érezzük és tapasztaljuk,
hogy örökkévalók vagyunk.« Vele
kapcsolatos egyéb emlékei a szere
tetben csúcsosodtak, a szeretet fo
galmának igazi és legmagasabb ér
telmében. S gondolom nem minden
különösség nélkül való, hogy az idő

függönye mögött ragyogó örökké
valóságnak .és a belső megvilágo
sodásnak abból az élményéből, ame
lyet az aszkézissel, annak kegyel
meként, szoktak társítani, kijutott
annak a Brillat-Savarinnek is, akit
a gasztronómia apostolaként tarta
nak-ma nyilván.
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A KIS ÚT

Sokszor hangoztatják, hogy a lelkiéletben nincs megállás; aki
.nem haJladelőre, máris csúszik visszafelé. Ha ez igaz, akkor én
egyenes úton v'agyok a pusztai remeteség felé: ma errőZ mondok
le, holnap arról, holnapután amarról, mindig többről, végül min
denről. Ma egy misét hallgatok, holnap kettőt, holnapután egész
napomat a templomban tblthetem, Mikor élek hát, és mi örömöm
'vanaz egész életből, ha folyton, meg kell tagadn.om magamtól
mindent f

Leveléből a becsületesen törekvő,

a lelkiéletet komolyan vevő ember
pillanatnyi fáradtsága látszik, és e
kedvesen gyermekded duzzogás,
amelynek alapja azonban egy 
már nem gyermek d e d, hanem kis
sé gyermek e s - téves fogalom a
lelkiéletről.

A lelkiéletben az »előre« és a
»haladás« szó nem a katonának
vagy tornásznak egyenes vonalban
való menetelése; itt haladás mín
den olyan mozdulat, amely a C é l
elérése felé visz - akár magasabb
ra emelkedés, akár mélységek fel
kutatása, akár a látókör bövítése,
akár az élet gazdagságának felisme
rése, akár az erő fokozása, akár a
készség lendületének ereje. A
C é l pedig: Istent önmagáért, fele
barátunkat Istenért szeretni. Ezért
van minden: az ima, az áldozat, az
önmegtagadás, a készséges cselek
vés. »Növekedtem-e a szeretet
ben ?« - ez a felteendő kérdés, és
nem az, hogy hány szentmisét hall
gattam, vagy eleget és különleges
módon sanyargattam-e magamat a
mai napon?

Mindenesetre - különösen a lel
kiélet kezdetén - az emberi ter
mészet megromlottsága. a kényez
tető gyermekkori nevelés, és a hi
ányzó önnevelés következtében sok
lemondást és sok kemény feladat
megoldását kell vállalnunk. De ezek
csak bizonyos ideig jelentenek
problémát. »Míért kell minden va
sárnap misére mennem? - miért
kell pénteken bőjtölnöm? - miért
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kell reggel, este imádkoznom ? 
miért kell gyakrabban gyónnom ?
- miért kell lelkiismeretet vizsgál
nom esténként ?« - ezek olyan kér
dések, mint amikor a kisgyermek
kérdezi: »De miért mosakodjak ?
miért feküdjek le aludni? míért«...

Lapokat lehetne teleírni azzal,
hogy mí mindent kell elhagynia és
mi mindent kell megtennie a kis
gyermeknek, csak azért, hogy ne
veszélyeztesse a maga életét, és ne
sértse, ne károsítsa a másokét, hogy
beleilleszkedjék az életbe, értéke
sebbé, . szebbé tegye magának is,
másoknak is. Milyen sok magyará
zatra, tilalomra, parancsra, jutalom
ra, büntetésre van szükség, míg
igazán felfogja, hogya levest meg
kell enni, - hogya bab és borsó
szemek . nem arravalók, hogy az
ember fülébe, orrába dugdossa, 
hogya harmadik emelet nyitott ab
laka nem éppen a legkívánatosabb
tartózkodási hely egy ötéves kisfiú
számára, stb. Hát még amíg meg
tanulja, hogy nem mínden játék
szer, ami a kezeügyébe kerül, hogy
nem minden megehető, amit éppen
meglát; - és ami megehető, az
nem feltétlenül az övé, és azt el
tulajdonitani nem lehet. És amíg
megtanulja. hogy köszönnie kell és
felelni kell, ha kérdik az embert,
és kérni kell a dolgokat, és meg
köszönni ... Hej, sok könny folyik
le a rózsás kisgyerek-arcon, amíg
ezek oly egyszerűvé és természe
tessé lesznek számára, hogy el sem
tudja az életet képzelni nélkülük.



A lelkiélet kezdetén is sok min
dent »k e 11« és sok mindent »n e m
s z a b a d«, amit később észre sem
veszünk, és eg.észen természetesnek
találunk. A lelkiélet kezdetén ta
lári nehéz a pénteki megtartézta
tás, - később természetesnek ta
láljuk azt is, hogy fegyelmezett em
ber nem nyalakodik II meghatáro
zott étkezési időkön kívül és nem
sétál az utcán fagylaltot nyalogat
va. Később az is természetes az em
bernek, hogy egyszer-egyszer le
mondjon egy jó falatról, hogy meg
örvendeztessen vele egy gyerme
ket, vagy beteget, vagy hogy meg
büntesse magát egy szeretetlen
vagy elhamarkodott szóért. A cél
azonban nem az, hogy leszoktassuk
magunkat az evésről, hanem, hogy
akaratunk megszokja a fegyelmet,
és hogy szeretetünk egyre lelemé
nyesebbé. és tevékenyebbé váljék.

Az imaéletet illetőleg is: Igen, ne
héz és komoly \ munka kíkapcso
lódní a hétköznapi életből és meg
jelenni az Isten színe előtt. Ele
inte nem is megy másként, mint
»kötelességszerűen«,másoktól elta
nult szővegek elmondása segítségé
vel. Később már igénnyé lesz a
vasárnapi szentmise közös végig
éneklése, a szeritáldozásra vonulók
processziójába való ünnepélyes be
leolvadás. Aztán igénnyé lesz a
:szent áldozat bemutatásán minél

gyakrabban való részvétel, igénnyé
lesz a magános szentségímádás, az
elmélkedés stb. A c é l azonban
nem az, hogy ezentúl egész nap a
templomban üljünk, (még a kizá
rólag kontemplációra alapított szer
zetek tagjai is dolgoznak, mégpedig
sokszor igen kemény testi munkát)
hanem, hogy ima és szentségek ál
tal megerősítve, úgy végezzük el
napi munkánkat, hogy az szeretet
gyakorlattá legyen - akár beteget
ápolunk a kórházban, akár tejet
mérünk a csarnokban, akár ruhát
próbálunk a műhelyben.

A keresztény tökéletesedés pedig,
amelyre az a bizonyos »megállní
nem szabad« és »míndíg előrekell
haladni« vonatkozik, azt jelenti:
növekedni, fejlődni, ügyesednl,
készségesebbé . lenni mindenben,
ami alkalmasabbá tesz a n a 
g y o b b s z e r e t e t r e.

Hogy pedig ez a szeretet miben
áll, erre feleljen Szent Pál:

»A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny,
nem 'kérkedik, nem gőgösködik,

nem tapintatlan, nem keresi a ma
gáét, haragra nem gerjed, a rosz
szat föl nem rója, nem örül a go
noszságnak, de együtt örül az igaz
sággal. Mindent eltűr, mindent el
hisz, mindent remél, mindent elvi
sel. A szeretet soha meg nem szű

nik.« F.
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NAPLÓ
A RIO DE JANEIRÓI XXXVI. EUCHARISZTIKUS KONG

RESSZUS a világ katolikusainak figyeImét ene a gyönyörű szép
városra és magára a brazil államokra ir-ányította, A brazil fővá
ros hívő katolikusai a kongresszus elökészítéséhes nemcsak lelki
ekkel járulltak hozzá, hanem sok munkát is fordítottak rá. A za
rándokok tízezreit' kellett elszállásolniok, hngy megfelelő helyet
biztosítsanak azoknak, :akika világ minden részéből az Oltáriszent
ség imádatára összegyülekeztek. A kongresszus a téli időszakban
zajlik, mert hiszen nyáron, vagyis akkor, amikor nálunk tél van,
még sokkal nagyobb melegek vannak. mint mcstanában. A Iegrne
legebb február-márciusban van, de még a téli időszakban is átlag
20 C hőmécséklettel kell számolni,

A gyönyörű világváros a Pico ésa Cukorsüveg (Pao de
Acuear) 3-400 méter magas csúcsai között a Rio folyó torkolatá
nál fekszik, 1555-ben éppen 400 évvel ezelőtt építette az, öböl egyik
szigetén la francia Durand de Villegagnon ,azt ,az eródöt, amit
később ,a portugálok leromboltak és 1566-ban megvetebték a mai 3
mállló lakosú város alapját, A gyönyörű nagvvárost valamikor
Sarah Bernard, a világhírű francia szinművésenő is meglátogatta
6samikor kiszállt a hajóból, a jellegzetes brazil kocsisnak odave..
tettel: Most pedig vigyen az őserdőbe, Ez az idő azonban már r,é,.
gen elmult és ,az idegen turisták ma már nem félnek a maláriától
és még tréfából sem jut eszükbe, hogy a taxisofőrökkel az őser

dőbe vitessék magukat.
A riói lakosok - eariocá-knak hivják őket, - már megazókták

városuknak. egyuttal az érsekség székhelyének szemkápráztató
szépségét, de még ök is meg-megcsodálják annak ,a Krisztus-szo
bornak monumentálisan fenséges Iátványát, amely 1931 óta szik
rázik la 'Íil'ópusi napfényben a város sokemeletes háztengere és a
tenger öble felett. Az új földrész felfedezésének négyévszá!zados
emlékére, alkottá& ezt la szebrot a Comovado hegvfetedén. A mű
vasbeton szerkezetét Silva Soeta brazdl épí1tlélsz tervezte meg, la
szebrot magát Landovski francia szebrász. alkotta, Az építész 700
méter magasságú Oorcovado érdekes alakú hegycsúcsának mint
egy 9 méter szélességű lapos síkján ogy 7 méter széles éS' 8 méter
magas kápolnát épített, erre állította fel Krisztus szobrámak 30
méteres, 1.680.000 tonna súlyú kolosszális alakját, A Krisztus-szo
bor 3.75 átmérőjű lehajtott feje a, hegvcsúcstól számítva 38 méter
magasságból tekint a városra, A 10 emelet magasságú szobor min
den részletét magn Landovski munkálta, Hosszú éSI kemény mun
,kai volt ez, mert aprólékosan kídolgosta laz anyag minden részét
és .a betont szürkés köszemcsekkel fedte he. Ez a mozaik olyan
hatást kelt, mintha az egéss szobor nemeskőből volna. A hatalmas
szebrot IB. város csaknem minden pontjáeól meg lehet figye'lni,
amint 30 méter szélességben tárja ki karjait, éjS<Zlak,a pedig nem
csak dél csillegaí Ténvlenek felettie, hanem megvilágítják la ref
lektorok százai is. A lámpákat a szobor leleplezésének napján
még Mareonigyujtot!ta meg Herz-hullámok segítségével Rómá
ból. A városban egyébként is igen sok építikesést látni, jellegzetes
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vaabeton-konstrukcíókat, és a modern építészet eg'lészen különleg'es'
és eredetialak:ú itlemplomok építésére, is vállalkosik.

A brazil katolikusok helyzetével is foglalkoznak mcstanában.
Ismeretes, hogy Braziliaelső telepesei portugálok voltak és a ve
lük érkezett Jézus-Társasági atyák az indiánok köz,ött la katolikus
hitet terjeszteltook el. Később angol, német és orosz bevándorlók! is
érkeztek, így a protestáns és az orthodox hitvallás iSI meggyökell'e
z·eM. A bevándorló japánok hívek maradtak őseik hiltléhez,a fetisiz
mus pedig ,a megkeresztelkedett négerek közöiJt ma, h; fellelhető,
Igen, sok híve ,ak:ada spiritizmus,nak. Igy háti a legkülőnfélébb

knltuszoknak vannak hívei a nagvkíterjedésű brazil földön. Nem
régiben la preteetánsok evangéliumi kongresseusj tartottak, hogy
felmér;iék erőiket és, misszióik mamkádának eredményedt, A pro
testáns miesziók errŐiteljes és élénk munkát fe.jtenek ki, egyesek sze
rint nemsokára ugyanannyi protestáns lelkész lesz laz 50-55 mil
Iiós lélekszámú brazdl államszövetség terűletén, mínt amennyi a
katolikus papok ssáma,

Braziliában, ahol az Egyház és az állam nincs elválasetva, ahol
a k'atol1kus vallás még államvallás - ,arányl'ag igen kevés a pap,
a plébániák száma állandóan emelkedik ugyan, de' a papság számá
nak növekedése nem ta,flt, lépést a, lakosság azapoeodásával. 1889
ben 'a császárság bukása: és a köztársaság kikiáltása idedén Bra
ziliában 12 egyházmegye és prelatura volt, 1924-ben 45, 1946-ban
pedig már 65 ,a püspökségek és preláturák smma. Rio de Janeiro
- ahol most a kongresszus világraszóló ünnepségei zajlanak 
régóta érsekség; der a riói érsek csak 30 év óta k,apja megt a bíbo
rosi kalapot, 1946. óta még két bíborosa Vian az országnak: a
sao-paolóí érsek és Bahia főpapja, a brazil prímás, 1927-ben 'a plé
bániák száma 2.269, 1947-ben 2.997 volt. A papok száma 1927-ben
5.000, 1947-oon 6.349. Ezek a számok azóta serm igen médosultak. A
papok fele különféle nemzetiségű és, különf'éle szeezetek tagjai.
Ok láJtJ;ják el ,a misszdós munkát a közlekedéstől távoli, oivilizálat
lan őserdőkben.

A kongresszus elökéseítésében rtevékenykedő egyik' pap némí
szenb irigységgel hangjában elmondotta, hogy a, brazil katolikus
egyház. három százaldJa állott már, amikor 1790-ben az éssakamer-i
kai államokban 22.000 katolikus megkapta oa maga első püspökét.
Nyolcvan évvel utóbb az északiaknak már 7.000 papjuk volt, míg
ma már 31.108 pap szolgálja la lelkek üdvét, 197 szemináriumban
pedig 26.629 növendék készül papi szolgálatlI'ia. Ezw,l szemben Bra
zfliában a lélekszámmal nem ,tart lépést a papi hivatásoké. Több
egyházmegye hallgatók hiányában nem tudja fenntaastani szeminá
riumát és Ia'Z e,gy-két jelentke'zőt ikényterlenek a regionális szeuri
náriumba küldeni, Sao Paolo, Bahía, Sao Leopoldo három köz
ponti szemináriumában összesen 885 növendék, köstük 496 nagy,
389 kisssemínartsta van, Tizenkét érseki szemináriumban 1.758 nö
vendék, az egyházme.gye'i szemináriumokban pedig 1.619, összesen
tehát 4.262 hallgató késeül a papi pályál'la,. ATról az akcióről. ame
lyet Spanyolországban gondoltak ki, ho,gy t. i. fiaJtal spanyol pa
pokat küldíenek át a latin Ameríkéba, egyelőre nem lehelt semmit
sem hallani.
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AZ ALSóGALLAI öREG TEMPLOM MEGFIATALODOTT
BELSEJE. Nem egyszerű megújításról van itt szó, de nem is
»modernizálásról.« Ebben a templomban! modern. seinezés kelt ódon
hangulatot, és régi falak beszélnek modern nyelven, - ÚJ freskó
új for'lnÓ,ja idéz barokk múUat, és régi barokk tabernákulum éb
reszt friss új érzéseket. A belépőt érő benyomás izgalmas, mint
egy be nem fejezett kisérleté, és megnyugtató, mint egy ötlete
sen sikerült meüoldásé.

Már maaa a~ épület is azok közé a régi mesierműoek közé tar
tozik, amelyek leegyszerűsített formáikban na.qy ellentétek egyen
súlyát reitenetik: Elég annyit tudnunk róla, hogy udvari építész
tervezte - falusi templomnak. Mégsem gyártott belőle kisméretű
bazilikát, de nem is tákolta össze néhány nagy tervének ide nem
illő alkatrészéből. Pedig akkoriból maradt ránk jónéhány idom
talan falusi »Parthenon--seerűeéo,A Fellner-téte épületek éppen
azzal emelkednek ki al környezetükből, hogy tájho~ és méretekhez
alkalmazkodnak. Városi csudát nem visznek falura, de urbánus
környezetben is tudnak meszelt fa lakkal építészeti, kultúrát) te
remteni. Ezenfelül az öreg Fellner Jakab valamennyi épületébe
feszültséget vitt a stílus' sajátos szintézise: a kezdődő klassziciz
mus rid:eg diva,fjából csak a méltóságos nyugalmat engedi beszű

rődni. Lendületes boltívei, ezépen. hajloga:tott falfelületei meghagy
ták a barokk formákban gondolkodó műuése dinamikáját.

N os, ilyen igényes és nagyvonalúságban is bonyolult műemlék
helyreállításával kellett megbirkóznia mai tudásnak és mai anya
gi fedezetnek. N em, volt elég a kontár szobafestői cifrázatot le
'mosni a falakról. Nemcsak a nemesvonalú vörösmárvánll oltár
menzÓJt kellett metrseabndiioni gótikusra hegyezett .Qyári hátépít
ményétől. Az egész templombelsőt újonnan ki kellett tölteni szín
nel és formával, mégpedig kizárólag a mai épületfestés kelléktá
'(ának anyaJJából. Mert ma hiába próbálnánk barokk cirádákat.
imitált épületrészeket másolgatni a r ré,qi falakra" mint próbál
ták a múlt századi »stíl.ustiszta« . restaurálás hÍ11ei. Méretben, iz
lés ben ideillő barokk mintára aligha akadnánk. Technikába;n nem
hnénk utól egyetlen közepes tehetségű régi baorkk mestert sem.
De a legkínosabban a meggyőződéstelenségünk hatna: mai festő
kezéből hazugnak éreznők a: kacska,ringós díszek gazdagságát, a
sugaras, felhőgomolyos mennyei udvartartás látomásait.

A mai színezőnek más a feladata ilyen környezetben. Lokáll
szinek változataival próbál barokkra emlékeztető gyöngyháza.s
színerJJJüttest alkoItni. A halványzöld osehkuooto-bélletek, a máj
vaseinhe ha:jló hevederivek, a sárgás és zöldes falmezők, alilásba
játszó indiai-vörös falpillér-ta.gozatokszerepe csupán az emlékez
tetés derűs, melea barokk interieurökre. De egyben a régi épí
té8zetiszerkezet plasztikus formáit is ki kell emelniük. A szin
nek hallgatnia, a iormánalc beszélnie kell.

A szemlélő el sem tudja már képzelni, mekkora leleményes
ségre és képzelő erőre volt szüksége a fiatal festőnek, S a m o d a i
J ó z s e f nek, hogy megtanulható szabályok és elleshető minták
'nélkül nekivágjon a merész szinkompoziciónak, előre átfogja kép:
zeletben a templombelső részleteinek összhangját. .

Pedig a tér színnel még nincsen kitöltve. A szentély halvánY-
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zöld zárófalának hatalmas íve' alatt például eltörpült volna a fő
oltár. Itt csak formáva! tiJUhelő ki a háttér. És ezt a feladatot i.'~
új öUettel oldotta meg a művész. Faragott barokk hátépítmény
helyett kőkapura emlékeztető síma keretező díszt festett a meg
maradt régi oltárkép köré, Ez azonban jóval alacsonyabb a kora
beli úgynevezett retablóknál. Fölébe a barokk teofániák láionui
saira emlékeztető jelenetet szerkesetett: a Szeni Seűzet négy falu
bili pátrónus, Szent Flórián, Vendel, Orbán pápa és Seb:estyén
vértanú kíséretében, Régi művész nem osztotta volna meg ilyen
formán derékban a hátteret. Mégis megnyugta/óan rétegződik egy
más fölé o; szentmise cseleloménuét érvényesülni engedő földszini'i
rész, és a barokk formákra éppen, csak emlékeztető freskó-jelenet.
Maradt benne valami a barokk felfestés áttetsző, csillogó szineeé
séből, konirapoezios, átlós szerkesztéséből.

Ebben a szinte lábújjhegyen járó, tapintatos környezetben. is
mét a szép vörösmárván.y oltárasztal lesz. a templom' középpont
jává. És méltá formában képviseli a modern. liturgikus igényeket.
Érdekesen emeli és koronázza meg az újonnan fölébe emelt régi
kis rokokó tabernákulum. Aronuos-eeűstöe faragványainak vidám
csillogásávat ő veszi át a szót szentmise után a templomban. Ta
karékos: mériékkel nagyon tudja vonzani a mai ember szeméc egy
egy formás barokk darab, ha. nrányosan illeszkedik a környeze
libe. Lobogó-villogó faragványok őserdeje azonban már fárasz
lana bennünke:ti.

A templom, bármennyire is műemlék, sohasem lehet merőben
esztétikai egység. Története során átélt műoései teljesítményben
gyatra korszakokat is. Nyomot hagyott benne a múlt század fe
liiletesebb áhítatának modoros stílusa, Mégsem volna lelkünk el
távolítani például Szent Gallus apátúr ártatlanul ,qömbölyded, ró
zsásareú, aalléro« reverendába öltö~tetett alakját, amint a teljes
Szentháromság tövében üldögél a főolMrképen. Nemzedékek gye
rekkori első áhítata fűződik a: XIX. s.zázadi szentkép biedermeyer
'Polgáriasságához, amely békés falusi apátplébánossá változtatta
a VII. sz'ázadi medveszelíditő ír szereeies félelmetes nszkéta egyé
niséoét.

Ugyanígy vagyunk a megha.qyott boltozati freskók száza;deleji
laposságával is. Fúriák szellemét idéző harsonás an.qyalok, pokol
feketeséaébe ka.vargó kárhoeottak. Az ártatlan prédikátori hábor
ads jóllakott nagyapáknak szóló mennydörgéseit jutta;fják esziink
be. Méltó kísérőül szegődik a nazarénus ízű szelíd mennybemene
tel, és a romantikus Jézus-születése páfrányok, romok tövében.
l'J.1indezek a részletek ma már csendes vendég ,qyanánt szerénsrked
nek a régi műeZőhívott markáns körvonalai között. U jabb és mé
lyebb hit egyszerűbb kifejező eszközei legyőzték őket.

Mert ez aJ templom nem lett muz,eál i sani konzervált objektum
má, An/;i benne múlt, és ami jelen, ami esztétikum, és ami fél
értéket is megtartó pietás: min~ egységes képpé zárul. Isten házá
ban érezzük magunkat. (8 z e n t g Y ö r g y i A nd r á s)

A TUDOS PALOTZ IROJA. Gaál György. aki száz esztendedes
1855-ben halt meg -.:. a magyar irodalmi mult szerényebb fényű
csillagai közé tartozik, Életéről aránylag keveset jegyez fel az
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irodalomtörténet. Possonyban szűletett 1783-ban. Az E,Slte'rházyak
Bzolgála;tában töl1tötte élete nagy részét, előbb míne gazJdJasági hi
vatalnok Kísmartonban, majd mint könyvttJáros Bécsben. Számos
magyar művet fordíItott németre', közöttük a, két Kisfaludy több
munkáját »Marehen der Magyarern« címen 1822-ben magyar mese
gyüjteményt adott ki német nyelven. A magyar nép mesevilágá
nak felfedezése ésl megismertetése körül eg-yébként is nagy ,érde
mei vannak- Munkássága eredményeit halála után magyar" nyel
ven is kiadta Toldy Ferenc.

SZiaJtírájáJt általában kevésbé értékelik, mint melsegyüjtő és
közlő munkásságát, 1803-ban és 1904-ben Pesten füzetes formában
kiadotü műve: »A tudós, palótz,av,agy Furkáts 'I'amásnak Mónos
bélbe Iakó sógor urához írt leveled« érdekes és sajátos alkotás,
Bécsi minta után készült, Richter osztrák író Eipeldauerje adJta
hozzá az ötleteit: bécsi mintára szatirikus formában bemutaani a
kis mezővárosból fővárossá alakuló Pelst-Buda élertétl:I, jellegze~es

figuráit, kicsi és nagyobb gorndjait, de mégsem merő fo1'idJitás,
vagy utánzat, Me,ri, ,a példa idegen ugvan la napoleoni korszak Bu
dája és Pestde azonban, amely a furfangosan együgyü »palótz«
leveleiből elénk tárul, eredeti: és magyar 'a hév, amely az írói/; fűti.
A »Tudós Palőtz« vére, annak a nemzeti szellemnek la bohókás ál
arcába bujt:ato1liJ megnyilatkozása, mely annyit küzdötd, a főváros

magyarságáiéri. S ugyanakkor a becsületes és tÍ'l:~1lta emberség és
erkölcsérvénvesüléséért a fejlődő metropolis életében.

FurkáltsTamás, a Mónosbélbűl Pest-Budára származoil1t ssűr
szabó legény, 'akit gazdag, de könnyelmű pártfogója, egy »T'ekén
tetes Úr« irnokká telsz irodájában, ahogy abban az időben nevez
'ték: »Offíciumában-, éppen lazokat az apró mozzanatokat és pil
Ianatképeket rögzíti meg ,a fejlődni kezdő magyar főváros ,éleIté
ből, arniket ,a legfőbb szemtanú és kortárs nem taritott érdemesnek
a ledegyzésre, Pest és, Buda mindennapjait érezzük Furkáts Tamás
leveleiben,

A »díszes világ«, azaz az előkelőségek, ,a csizmadia, szabó, bor
bély mesterek, »tekéretetes urak«, favágók, ínasok, szolgálók, »me
zétlábas Kis-asszonvok-, kof'ák, mészárosok, diákok sürögnek' fo
rognak a hajóhídon, a Rátz-városban, a Várban, a Budai Prome
nádán, a 'I'eátrumban, a kávéházakban és Szállákban, ,a Stodmar
ban, - ahogYa»Városnak majorjá,t« nevezik akkoriban ~ és a
Sauvingliben - »avag'y másképpen a Disznó Kutzkóban.« A szí
nes kavargás mö.gött azonban nincs mindig arryag'i fedezet, A régi
rendet és, társadalmi korlátokat döntögeti a feltörő polg'árság; A
Teátromban :81 Promenádán a »svallérok« egybekeverednek a »me
zétlábas Kis-Asszonyokkal-s .a favágók is bálba j,á,rnak a különféle
Szállákba, Különösen jellemzi la helyzetet az, ,am~t a szolgálók
ról ír F'urkáte: -Miivel a mostani időkbern éppen nem elegendő,
hogy tsak a díszes Világ legyen jártas az olvasásban és a tudlo
rnánvokban, hanem lassanként. még la szolgálók meg a mezétlábas
puttonyos Kis-asszonyok isi ,a díszes Világ példájaszel"énit alkal
rnaztatják magokat, evégre egy 'I'ekintetes Úr egy titkos olvasó
Kabinétet tart, melybe tsupán a szolgáló fajta leányoknak szabad
a bémenetel, de ne hidje, nem ingyen ám, hanem bizonyos fize
tésért,«

Az öltözködés és a divat hóbortjai ellen Furkáts Tamás épp
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annyit morgolódik, mint a :f?eleskei Nótárius. »A rninap - írja 
egy kis sark8JntYús 'I'sizmában és fene nagy paraplé Kalappal
járó kis Németert láttam, kinek szőrös foT'mJa német kurta köpe
nyegén ket,tiis Gallér volf; Köpönyegének egyik Gal1érj,aa fejé
nél sokkal magosabb vol.t, míg az alsó G.allér' lenn az egész alsó
testét béfedezte. Ezen módiás kis Gavallér úgy tetszoettt nékem,
mintha valami fejetlen kis ördög volna,«

»Hogy a díszes Világ a most beállott kellemetes időnek' hasz
nát vehesse - írja májusi levelében - az ujonan kés'ZÍ1xlItít Budai
Promenádán minden nap fel s alá. ,sétálgat. Vasárnap pedig éls
más ünnepnapokon ,szép török musikának ébr~sztQ hangj,/lIÍ. mellett,
ékes Gála-ruhákban mntogatda ma'gát. És ámb~r a Swl még hi
deg, mégis tsak FáJtyolba t,akarg:atott testekkel !iitJzkándoznak a
Fehér-személyek. Ütlt Sógor Uram mindenféle módikaz láthatna:
a Fér!i:akat nyakig érő bugvogóban, nyaktól mellig' érő Pruseli
.kokkal, alpofáig érő Frakokban és borsos Pakonpartokkal sval
Iéroskodnak, a háromszögletű Kalapjok pedig olyan 'llJagy. hogy
benne ket esztendős gyermekeit is ringatni lehetne'.

A Fehér személyeknek pedig ugvan'tsak fuciJsa módijok va
gyon és azok tsak F'rantzía névvel neveztetnek, A fedükön min
denféle pallérozost köveke/t viselnek, amelyeket pier de Spagne
neveznek. A hajok szála pedig úgy fel van borzolva, valamint
a régi időkben pingált Lossorkánvoknak, ,ame,lyeikseprőn és vas
»iIlán nvargalództak és ezt a módit pedig a la Kuson-nak neve
zik, ami magyarul annvit tészen: ala Disznó I

De Sógor Uram I miérjtJ viselnek mosta Fehér személyek Frant
'Zia Kuson fejeke't 7 Iszen a Magy.ar Disznónak istsak olyan ser
téje van, mint akár ,a Frantzia Disznónak ...«

A fiutorok és! szu rós megje,gyzések mögött! lépten nyomon
elénk villan a komoly táreadalombfráló hangja, aki nem elég
szik meg azzal, hogya felüle.tekelt, a, divaf hóbortjait korholja),
hanern rámutait a közösség-i és, társadalmi erkölcs hiányára, mely
a két főváros népél~ jellemezte" T~éf,á,s megjegyoosei közben egy·

.szer csak rátér a városba keveredent parasetasszony tragédiájára.
aki az utcasarkon fagy meg gyeernekével, nrer!t a »kortsmáro
sok tsak pengő pénzért gyakorolják a felebaráti szeretetet«, Az
egyik nyárelejei levelében pedig igy ír:

»Minap a Budai Publikum Prooessióloat tJarioltt és illendő áj
tatossággal az Úr Istentől elsőt kért, amelvet meg is kaptunk.

Az usorások bezzeg! nem szívesen vették a drága isteni laján
déket, azért nem is jelenteik: m€lg a Processión, hanem otthon rej
tőzvén imádkoztak; hogy az Úr Isten moslt rtekinltsen rájok s az
esőt majd tsak a jövő esstendőre tartea fenn, hogy az idén Ö'SS'Z6!
szedett búzádukat méreg drágán és búsás nye,reséggel in a1trum
tantum adhássák el. De' nagvon :meg!tg,alratkoz'tak, merü az Úr
lsten itsak azokra hiallgato:tt, akik jó Intentíóval jönnek trónusa
elé.

Igy hált az usorások olyan szdvesen láJ~ták' az esőt, mínt a
ketske a kést s ami otöbb, e.gy Földes Úr búzát hozván a hajóján
hát persze az eső ellen káromkodott, mivel az egész, Speeulátiójáá
ezgáto1ta. Aoori a városi Polífíia ő,telt mindjárt hervitte a Kunzké
ba - bár ki sem eresetené onnét.«

Ebből a szempontból különösen érdekes számunkra, amit! a



biedermeier főváros vallási életéről mond el. A vallásosságot kül
sőleg gyrukorolják 'az emberek, de belsőleg üres ez a gyakorlat.

»Én azéj,féli misére mentem - írja karácsonyi levelében 
ahol is magamat igen szépen taritotJtam, látva üitt egy nagyhasú
mázoltképű vén TekénteJtes Asszonyt a székben. aki mint a Sódar
osont körül marakodó visla kutya, a szép Musika szó alatt úgy
taI1tOlUta ott a Randevút la mellette térdeplő leányainak os mások
nak külőnösen jele,s, példájára.«

Még szomorúbb az, a kép, ameilyet egyik böjti levelében fest
a kor vallásosság'áról: .

»Sógor Umm, minálunk a magasabb iliiszt,ségben levők tsak
akkor járnak Templomba, midőn nagy Gála nap van, hogy ott
a szép musikát hallgassák és magukat azzal mulathassák.

A aninap Pesten az e,gyik Templomban voltam, ahol e'gy iffjú
Svalléron nagyon elbámultak, mikor Iáttam, hogy e1gy szép köny
vetskét tartott a kezében. De közelebb menvén úgy: láttam, hogy
nem imádságos könyv vóllt az, hanem Román.

Só~or Uram! az ilyen olvasással -még többen is mutannak
iJtt, akik ex Officio vannak a T~emplomhan. Azok, ha sokáig tari
a Predíkáció, mindtiárl egy Románt va,gy Komédiás Könyvelt vesz
nek ki a zsebükből és azzal t,sapják el maguktól az unalmas Pre
díkátzlót, A m.inapában Pesten egy Urat Iáttam, aki tulajdon Le
veleimert a Templomban olvasta. De, Sógor Uram, nem azért írtam
én a leveleimet, hogy a Gavallérok azokan imádságos Könyv he""
lyetJt a Templomokbafzipelják, de nem ám !« (8. f.)

A F(JLöP-SZlGETEK népét spanyol seerzetesek térítették meg
n XVI. század elején. Magellán 152J-ben tűzte ki a kerésztet a szi
getcsoport egyik szigetén. A. század folyamán sorra telepedsek
meg itt a különböző rendele: ágostonosok (1568), ferencesek (1577),
jézustársaságiak (1581), domonkosok (1578), és szép. eredményeket
értek el; a Fülöp-szigetek missziója a legszerencsésebbeli egyike
volt az Egyháztörténetében. A papság azonban jóformán teljes
eaéezében: idegen, spanyol voU, s amikor a szigetvilág' 1898-ban
föllázadt a spanyol uralom ellen és az Eg;/jesült Allamokhoz csat
lakozott, a hajdani hódítókkal együtt a klérusnak iS! el kellett tá:
'lJoznia. Egy Aglipay nevű pap ekkor nemzeti egyházat alapított a
hoeeácsatlakoeott bennszülött papokkal együtt elszakadt Rómától
s a keresztények nagy többségét skizrnába vezette. A hithűségben
megmaradt katolik,usoknak alig maradt lelki r)ondozójuk s hely
zetü!fJ. még száeadunlc elején is reménytelennek látszott. Ekkor
azonban újabb hithirdetők keresték fö~ a szi.qeteket: németek, an
golok, ú-ek, amerikaiak, aJlsztráliaiak; az Aglipay-féle szakadár
egyház napról-napria jobban fogyatkozott, s 1926-ban a manilai
érsek kijelenthette: »A válságon túljutottunk.« Az új föl(endülés
1'(' mi sem jellemzőbb, mint hogy 1926-tól1937-ig öt új egyház
megyét állítottak föl a seuteteken. és a bennszüZöU papság száma
is növekedni kezd. Ez a gyarapodás azonban még mindig igen
lassú ütemű a szigetvilág. népességének rohamos szaporodásához

. képest. 1935-ben 13 millió lakosuk volt, 1950-ben már 20 millió. A
legutóbbi katolil~us statisztilwi alatok szerint a lelkipásztorkodó
papság szálma 1857, ami aet jelenti, hogy minden 8600 katolikusra
(és minden 10600 lakosra) jut egy pap. Amellett a; területi eloszlás
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igen egyenetlen: va,nnak vidékek, ahol csak minden; 18000 lOJkosra
esik egy lelkipásztor. Tetézik a bajokat a szigetvilág szétszórtsá
gából adódó közlekedési nehéeséuek is. Érthető tehát, ha a Fülöp
sziaetelc katolicizmusának főproblémájaa papság bennszülött után·
pótlása. Mostanában átlag 120 pap kerül ki évente a szeminári
umokból ; felerészben a kiöregedett vngy elhOJlt papok helyét keU
elfoglnlniuk, tehát az évi növekedés mindiissze 60 fő. Ilyesformán
egyelőre mé.q gondolni )jem lehet arru; hogy az idegenből jött egy
háziak munkakörét teljes eaészében. bennszülött pa,pság vegye át.

A szigetvilág egyébként több m.int, 7000 'apró szigetből áll; ezek.
területe m.integy 300.0000 négyzetkHoméler; ennek (lj területnek tőbb
mint 90 százaléka a tizenegy legnngyobb szuretre esik. Klimája
trópusi, forró és esős évszakok váltakoznak. Fő termékeik a rizs
meg a cukornád, A lakosság túlnyomó többsége (70 sedealéle) in,
donéz-maláji, a többi kínai (10 száeaiék} és úgynevezett proto
maláji pigmeus (20 szdealélc), ErmeUen nagyobb 'l'Wiútvonala Lueon.
seureten. húzódik; egyébként autóbuszok és autók bonyolítják le
(t belső, hajók s repülők a szigetek közti forgalmat. . FővárOfiuk
M,anila, több m.int egymUHó lakossul, n(J,gyobb vároeaik: Cebu
(150.000 lakossol), Zanboanga, Daoao és Iloile (100.000 körüli la,-
kossúggal). (l. c.) .

ADY ÉS AZ ÚJ MAGYAR KÉPZÖMÜVÉSZET. Arnikor Ady
1904-oon elsőízbe,n kijut Párizsba, még gyűrűznek azok Ho hullá
mok, amelyeket az új képzőművészeti k ifejezésrnótlvaz impresszd
onizmus körüli harcok korbácsoltak fel. Ady felismeri, hogya'
képalkotó művészet egyik legnagyobb átalakulása következett be
Franciaországban a közelrnuktban, és őszinte' hívévé. szőszólójává

válikuz új törekvésnek. Ujságcikkeibcn, amelyekat a »Budapesti
Napló«, »Pesti Napló«, »V asárnapi Ujság« és más magyar lapok
közölnek, gyakran tűnik fel Courbeí, Carr-iére, Cézanne, Plssaro,
Degas neve; munkásságukról feltétlen elismeréssel számol be a
magyar közdnségnek, amely ezeketu neveket Ady tollából olvas
sa- elsőízben. Az a két francia művész, aki a legmélyebb ha1há,st
gya'korollta Advra, Paul Gauguin és Rodin volt. Avd a Salon
d'Auiomne Gauguin-kiállításáról és Gauguin -mao.rí Vénuszáról
lelkesedő tárcát írlt, amelyben találóan jellemzi a francia mester
stílusát és megértéssel íra háíryatott életű omberről. (-Paul Gan
g'uill«, Budapesti Napló, 1906. nov. 21.) Ady művészeti vonatkozású
megnvilmíkozásai nak bátorságát akkor látjuk tisetán, ha meggon
doljuk, hogy Cézanne, Renoir, Claude- Monet, Pissaro ekkor még
élnek, és az ellenséges hangok még nem hallgwUtak el velük szem
ben. Gauguin ugyan már meghalt 'I'ah itiben, de, a »Temps«, ,a
-Eigaro« és más súlyosszavú lapok Illoég' mirulig' kontárnak bélyeg
zik.

Felmerülhet az az ellenvetés, hogy Ady barátainak, környeze
tének véleményét fogadta ol - kritika nélkül - művészeti kér
désekben. és így érdemei a műb írálat terén nem jelentősek. Am
ez ,a vélemény nem állhafia meg' fi helyét abban a pillanatban,
amikor elolvassuk azltl a forró hangú vallomását, amolYelt Carl'iére
Verlaine-portréjúról Írlt, arról a portréról. amelyet »korának leg
keresztényebb feSlt6je« nlkotott »a legke,resztényebh poétáról«,
(»Verlaine és Carr-iere«, Vasárnapi Ujság, 1910. június 26.). És
csak önálló itélet sugallhatta azokat az ihletetf sorokat, amelyeket
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Hodin "Le Penseur-t-jéről írlti: ··Mi is ill Le Penseur t Á mi szob
runk, fl Smitheké, a Duraadoké, a F'ischereké, 'a Szabóké, Kiseké.
M,indannyiunké, akik élünk. akik az életet néha nagyon nehéz
nek érezzük,akik· futunk. izzadunk s búsan valljuk. hogy nem
könnyű dóloz embernek lenní.« (»Roain, Pítrou és a szobrok-, Bu
dapesti Napló, 1905. jan. 22.).

Az új művészeti törekvések láttán Ady álMJstfoglalt a hivata
los műosarnokí stílussal szemben. -Loti új könyve« című cikke
(Budapesti Napló, 1906. szept; 8.) egy-e,gy mel lélcmondatában
B,enczur Gvula, Malonyay Dezső felé suhírut, Ugyanakkor megér
téssei fordula magyar pik1Júl1a nagy áIt:alakítój,a, Riopl-Rónai
felé:. »Egy ,szegény szalon- című cikkében (Budapesti Napló, 1907.
máJUS 8.) beszámol egy érdeletelen párízsí kiűllídásról : -Rippl
Rónai Józsefnek van két képe most a párizad -Ne.tionale« szalon
ba!!. A RoUOIk:, Gervex-k, Aman-Jeanole közi)t1t egy betévedt óriás.
SZlP.te harazszom It kaposvári magyarra. hogy miért alázkodott
be íde,«

Rippl-Rónaihoz utóbb baráti kapcsolatok is fíizték; egyik S,Zél)
versét (»Hát ez,ért bolondultunk H neki laján1otlta. Amikor Ady
megházaiSiodloltt. Rippl-Rónai meg1á1ogiatta a fiartal párt CSUCSáll.
A jóviszony Ady haláláig rt;'artott. Amikor az őszirózs·ás forradalom
alatit Adyí, a Vörösma,rtJy-Akadémia elnökévé válasetották. Rippl
mesteri rajz.ot koészitett a nagybeteg' költőröl.

Ady gy:akran ellá:t:ogatott ,a Palermo-kávéházba. ahol megis
merkedett a~ új művésznemzedék tehetséges kép,viselőivet1..(Kern
stok Károly, Berény Róbert, Pór Bertalan, Fémes-Beele Vilmos,
stb.) Kernstokkal, Tihanyi Lajossal. Czigány Dezsővel. Csóbel
Bélával. Márffy Ödünnel, Csorba. Gézával különösen szeros vi
lágnézetd és baráti kötelék kapcsolja össze. Amikor megnősül. Veres
Pálné-utcai lakásának fa:llai~a Márffyés Tihanyi festményeit
lakasztja. Az:tJ a ltiréfás köttődést és alkudozáet, amely a f,eSltők és
Ady között a, vásár-lással kapcsolatban Iezajlott, Bölöni György
jegyzi le, Ady-életrajzában. A ,tragikus sorsá Czigány Dezső ki
tűnő portrét fest a köl:tőrŐJ. ez Ady kivánságára megjelenik fi
"Vér és Arany« e,lsö kiadásának borítólapfán.

Ríppl mellett Kernstok vol!taz a festő, lak~t Ady legtöbbre
becsült. Párizsban ismerkedfek meg. Földessv Gyula rnutat rá
»Ady minden titkai« című könyvében, hogya »Margf.ta élni akar
Ottokárja. Kernstokot míntázza.

Kernstok 'a század elején Nye,rge,sújfalun gyümölcsöSit vett.
ős vilIáIt épÍ!t;teJteltt. Hét végién, különösen nyáron, barálta,j (Czöbel,
Tihanyi. Miárffy, stb.) eJjÖi1.:te.k ebbe a szép kis Dunaparti faluba
pihenni és dolgozni, Egy-ergy idősebb nemzedékbeli mester, mínt
l"eszty Arpád is, megfordult Nyergesen Kemstoknál. Igy jött 1M
re a nyeJ.'lge,sújf,wlu.si. művésztelep, és így soorveződötltmeg a -Nyol
eak« művészcsopont. (Még élő tagj,ai Pór, Czóbel. Márffy és a; ki
vándorolt Orbán Dezső.) Ady is gyakori vendége volf a nyergesi
Kernstok-háznak, »8ipja régi babonának« című verse »Kernstok
Károlynak. baráti szeretettel« ajánlússal jelenit meg.

Megrázó az la találkozás, amely Ady és Guláesv Lajos, a »eso
dálatos, szent, tiszta festö« - (Juhász Gyula nevezi igy) - kö
zött 1909-ben Nagyváradon jÖltit létre. Itt Ady verseiből olvasott
Iel. Amikor egyik fe,le,j~lh~etlen versének utolsó sorait mondotta,

386



Guláesvból, alcí otlt állt a hallgatóság soraiban, felitört a síráJs. A
Gulácsyt megindító sorok ezek voltak:

»Ewrt minden: önkínzás, ének:
Szerétném. hogyha sseretnének
S lennék Vlalakié ......

Nagy Mihály, AJdJy nagyváradi barátja így emlékezik vissza
ezekre a pereekre. »Guláesv reszkető meghatódo't1t'sággal támoly
gott, Adyhoz. Megölelte, vállára hajtotta fejét és sírt. A felolvasás
pár percre megakadt. Ady is csak nagynehezen tudta Gulácsylt
megvieasztalni, Iecsendeeítent. Ad)'- ezután nyugodtan olvasta f'e1
még két versét,« (Dévényi {ván)

EGY JOGTALAN JOG ELMOLÁSA. Lsmeretes, hogYa pdc.
pai szék betöltésébe a századok múlásában a legkülönbözőbb ténye
zők igyekeztek beleszólástbiztosv[:ani m.rtg'uknok, A befolyáS'oláJs
módja nagyon különböző volt. Például a bizánci csáseárok; mint
Itália egy részének urai maguk,wk tartották fenn a megváJlalsz
fott új pápa megerősítésének jOl/át, sőt ezen a címen még tetemes
összeg fizetésére .i,O( kijf:elezlék- őket. Még tová<bb meniek eZe11- az
úton a szász- és n frankházi német csáezárok: De még az ő ki
áltó jo,qsértéseiknél is több ba.}t és ecoart okozott bieonntos feje
delmi és főúri családok több szá,z esztendőt kitöltő oetélkedése, a
pápai szék betöltesének befolyásolásár'a. E vetélkedő családok he
lyébe a XIV.· és XV. század ford,ulóján az egyre Jobbam, megizmo
sodó és politika~i öntudatra. eszmélt olasz kazépállamok (Velence,
Milano, Firenze, Eerrara; Nápoly-Szicilia) léptek. Intrikákbanés
zavarkeltésben ezentú: sem, volt ugyan hián.y, de olyan durva: jog- .
sértésekre, mint annilllke!őUe. mégsem került sor.

. A XVI s:zázad"elején a középállamole ezerepét az őket elfog
laló é.~ részben magukba nyelő nagyhatalmak: Fran.ciao1'szág,.Spa
nyolország és Németország vették ált. Ettől fogva: lépett előtérbe
az a teuooe«. hogy a. nagyha.talrnak uralkodPinak jogukban áll
befolyásolni a pápaváia.sztást; éspedig vagy oly modon, hogy bi
zonyos, nekik nem tetsző bíboro'sokna:k a 1Jálasztásból való kire
kesetését kívánják (iu,'f exclusivae, l)étójog), vagy pedig úgy, hogy
megnevezik azok,alt a bíborosokat, akik l7alamelyikének' megválasz'
tá,~át ohajlják (lu ,O( inclusivl1:e). V. Károly császár és fia. Il.
Fülöp spanyol ki.rály md« határozotta,n ezt az álláspontot kép
viselték. De ugya:n~zt tették az egykorú fmncia királyok, is.
. A kizárás i h.fl. tormaus alkalmazására nzot]<ban aránylafl rit
kán került a sor. A fejedelmek lehetőleg elkerülték a nyiUs,~in~
vallást; nemcsak azért, meri liltakozásuk jogi ala:pja n.agyorn is
l l ifath nl ó volt, hanem, azért is, mert a tiltakozás könnyen balul
ülhetett ki. Ha ugyan,is a bíborosok nem vették tekintetbe, meg
colt a, szégyen és teteiébe még a, tiltakozásuk ellenére me.QV'álasz
tott-pápa neheztelésével is számolniok kellett. Ezért inkább kerülő
úton, a bíborosi testidethen. mutnlkozó ellentétek ügyes kihas:tná
lásával igyekeztek cél,1ulrotelérni. Erre a legtöbb eseiben. meg is
colt a lehetőség. A XVI. és XVII. századi konklávékbam ugycm,is
rendszerint le.Qalább három árnyala.t állott egymással szemben:
a tranola és spa,nyol párt b az úgynel)ezett nepoS'"'kardin.álisnalk
(az elhalt pápa bíboros unokaöccsének)' pártja. Ugyes diplomatd
nak tehát nem volt nehéz úgy kevernie a kárt~, hogy aJ tarso-
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tudhan {Jrzött nyilt óvásemeléshez csak ritkdn kelleU folyamodnia;
a. szemben álló felek anélkül is kölcsönö:,;en exkJludálták a veszé
lyeseknek látszó jelölteket. Ez annál könnyebben meni, mivel a
konklávé le zártsága, sokáig csak irott malaszt maradr. llfint jel
lemző péMát említjük, hogy cs;a:k a,z 1559. év} konklávéból 120 lé
zengő, s,zámfölötti konklávistát kellett kiutaHitani.

Az exklusÍ1JU-}o[J [JYakortásába;n, mini említettük, eleinte Eron
l'iaország é:,; SpwnyolO1':,;zág oezettek: Ausetr!« esek: a XVII. szá:
ead végén kezdett felnyornulni, de nem a, német c:,;á,szári. korona
címén, hanem tetemesen megnövekedett hatalmi súlyo. révén. Si
etett is pótolni mulus-ztását: az utolsó kétszáz esztendő lefolYásá
ban az ő meobieottai jelent:ettek be legtöbb nyUt óvást egyes esé
lyes jelöltek ellen (1721, 1799, 1823, 1903). U!/lJanezen idő alatt Fran
ciaország mindössze_egyszer (1758). Spnnyolország pedigkél:,;ze1
(1730. 1830) nyúlt ehhez a kétélű fcgyoerhez.

A ius exclusinae utolsó nyilt aUwlmazásárn. min! ismeretes,
az 1903. évi konkuivéba« kenUt a. sor, H eredménye XI ff. Leó
na:gyteki,ntélyü állumtitkára, Rampolla bíboros-állwmtitkál' meg
vála.szüísának elaáncsoláea 'volt. Az eset akkoriban óriási ieliű
nési keltett éli sol>: lalálgaltás1'n adott aikaimat. Annyit már a
kortársak ill tudtak vagy legalább sej/eltek. hogy az exkiueio«
mögött vilá,gpolitika.i, meggondolások rejlenek: a bécsi kűlügymil

nis<Jtérium e18ősm'ban XIII: LeÓ' púp(/. ha.tál·ozottan húrmasszö
vetségellenes éH. franciahardt, 'V'llágnézeti tekintetben pe(l'ig erősen
demokratikus IIzlnezelű politikájálnak továbbfolyta,tását a'karta
megakadályozni e politika legtehetségesebb és legkövetkezetesebb
kép'I.'iselőjének, Rampolla bíborosnak félrC't:Olásá'val. A kihatásai
ban na:gyjelentősé.Qű epizód lefolyását ozonban. csak mosi láliuk.
'világosan a linzi Theo!ogisch-prakUsche Quortolschrift egyik cik
kéből. -mely a bécsi és a müncheni úllaml: let'éltáraT" titkos anya
gának felhasználását· al készült.

A cikkből mindenekelőtt megtudjuk, hogy a. vétó már évekkel
előbb igen gOndo:';'U11 elő voU készítve. Schönborn Ferenc prágai
biboros érsek már 1896 december 27-én megbízást nyert a. vétó
beleleniésére. H eiuettese Schlauch. Lőrinc nalgyváradi bíboros-püs
pök lett. Schönbont 1899 június 25-én bekö1)etkezett halála után
Sehlauch lépett helyébe, mig hetuettcuitésére .Missi.a görzi hereett
püspök, ma.kl ennek 1902 ápriU.s U-én történt elhalálozása: után
S krbensky prúgai biboros érsek k,apott megbirá»t. Végül Schlauch.
bíborosnak 1902 Júliu.~ 11-én bekövetkezett holúlá után Pueuna bí
boros kapta meg. a. I'églege.'? meübieást a cseppet sem kellemes
szerep betöltésére. Utasítása értelmébert a. nyilt exklueica esekiizé
hez csak abban az: esetben volt szabad folyamodni, ha Rampolla
megválasztását más módon nem tudia: megakadályozni.

Már pedig a, jelek erre mutattak. A jelenlevő 62 bíbo1'os kö
zül 24 mindjárt az első sznvazásná.l Ra,mpollára adta szavazntát.
Utána a német birodalom jelöltjének számító Gotti következett 17
szavazaJfJtal, m'íg a monarehio: jelölt jének tekintett VanuteUi Vince
mindössze 4, az olasz k:öz:véleménytől óhajtott Capecelatro pedig
2 SZU1)UZatot tudott összehozni. Sarto József velencei patruxrcha, a
leendő X. Ptu« pápa eleitől fogva az esélyes jelöltek közt szere
pelt. A délután tartcet második: szavazás még jobban megja.vította
Rampolla kilátásait: Gotti 16 és Sorto ao szavazatával szemben 29
szavazatot kapott,
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Puzyna úgy érezte, ütött számára a cselekvés órája. El6bb
azonban, utasításána:k megfelelően, kerülő úton próbált célt érni:
augusztus 2-án délelőtt azzal a kéréssel fordult a konklávé elnö
kéhez, cwmerlengójához. Oreglia bíboroshoz, próbáljq; meg önkén
tes visszalépésre binti llampollát. A cmnerlenyó azo'~ban a legha
tározottabban visszautasította ci szokailan. kérést: Ugyan'ígJj tett
a konkkioe tUkánr. (I fiatal spanyol 1Iferry del Val prelátus is,
akihez Oreglia után tonlult, Az érseIc látta, hogya nyilt sz:inva;[
lá.'jit: nem. kerülheti el. lIfialaft lehát bíiJorostánai szwvazó cé
duláik Idállításával bíbelődtek. felállott és latin nyelven a kiivet» '
kező n:l}ilatkozatot eloasia fel: ..Lcaln(rgasabb megbízásbó~ I. Fe
renc József osztrák. csá,~zár és magJja,r kkály apostoli Ófelsége
necében 1'an szerenesém h.ioaiolosan. közölni (t szent kollégium
déká.njávnl é.~ általal másokkal is küzöltcl n i,. homJ Őfelsége élni
akar egy ősrégi jogáVltl és kiwillságával, tudnHllik óvást akim'
emelni lJIaTiano Uam])ofla del T'indaro bihoros Őeminenciájának
megválasz'tása; ellen;«

A bejelentés azonban olyan hall.: é.~ elfoaódolt hunao« történt.
flOgJj az általános zsonuásban senki sem érteit belőle semmit. Te1'
mészetenen. Rampolla sem értette, Seomszédiáhoe; Gibbons balti-_
morei érsekhez fordult tehát és tőle kérdezte: »Che dice?« (MU
mond t ) Pueuna általános siirnetésre rnegismételte bejelentését, de
'/fIef/iJ't! olyan s.zerencsétlenmooon, tioou meg'Ínt ali.q értelte 1Ja
[uki. V éure Cai)u,ljnis bíboros hurmodsexn: is megismételte aJ felol
vasást. Most Vef/re mindenki meirértetie, miről 'van szó. Rwnpol'la
(lrca elsötétedett; azonnal fel til/olt és erős hcr:ngon 'így szóll: »Pa
nasei emelek, amiért n? EfJyház }Jápaválas.ztó ~'zabadsá.gát egy 'vi
lá.qi hatalom l'ész(?röl .~lÍl.1Jus támadás érte. Ez ellen a legerél.1Je
sebben tiltakosom: Ami pedig csekély szernél,/femet 'illeti, kijelen
Icm" koo» ennél 'me.f}tiszleWbb és kellemesebb lcitüntetés nem ér
hetett oolna-« Nyomban utána Oreolío. bíboros szin,tén erélyes sz'a
vakkal utasit otta 1'issza nz illetéktelen bc(watkozást.

De a feldobott /.:ő elrepült s nent lehetett többé 'visszatériteni,
Hatása azonbon. csuk. későbú muuükozott, Rampolla az augusztus
2-i délefőtti sz'U'vazáliná.l meatartoita pozici.ó:iát, sőt délután egy
uue: még növelte is sza'l)azatainak számát (30). Ezzel párhuza:mo"
san Sarto pafrin1'chn helyzete i8 lényegesen javult: sza.vazatainak
száma 21-ről U-rr emelkedett. A '1~álság csak a: következő tUtpon,
:Ján kiioetkeeett be. Rampolla addig melJbonth(J)tatlannak látszó
tábora a rétá halása alatt kezdett darabokra tÖredeznA. A reggeli
seanazdeudl Sarto 27 8zavazatáva,l szembesi már csak: 24-et tudott
összehozni. Az esti szavazásnálmég jobban: megromlott az aránu.
r égre 4-én a hetedik szavazás meghozta a 'végle,qes döntést. A ve
lencei patriarcha 62 sZ(lNlzatból 50-et, Rampolla to-et, GoUi pe
dig 2-öt kapott. A bécsi udua»: tehát elérte célját: XI/I. Leó örö
Idbe hármasszö'vetsé,qellenes és franciabarát politiká.iának 'ihle
tője helJjett a kivülről érkezett és politikai tekintetben érdektelen'
velencei patriarcha lépett X. Pius néven. A na:gy mérkűeée volta
képpen az összes 1)ersen.qő felek »eresécéoel végződött. Franciaor
szág meabukot; RampoUá'val, (J; numarcnia Vanutellivel, Német
ország Gottival. Olaszország Capecelairooal. Igazában csak egy
rJyőztesvolt: az Egyház, mely X. Piusban szeniéletű, el'ősakaratú
ps az Egyház benső megtíjhódásáért élő-haló reformpápát nyert.
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Puzyna érsek ellenszenoes szerepléee az utoÍsó felvonást je
lentette a ius exclusiooe történetében. Az új pápának u.qyanis
egyik első dolga volt, hogy kiközösítés terhe alatt meetittotta a
biboroeoknak; hogy világi haiolomnak: setredkezet nyujtsanak a
konklace ügyeibe 'való beavatkozásra.

Hozzá kell még fűznünk, hogy a történelem hasnarosan igaz
ságot szolgáUatoIU Rampolla bíborosnak; nemcsak abban az' érte
lemben, hogy a monarchia és a, német birodalom nuír néhány év
re 1'á megváUOiz{.aUa vele szemben tanúsított magatartását, hanem
abban az értelemben is, hogy szelleme tovább élt a: Szeniseék: kiil
politikájának ir'(inyitásában. Hiszen hosszú éveken át hűséges mun
kaiársa; della Chiesa Jakab prelátus, aJ későbbi XV. Benedek pápa
még utána is éveken át tevékenykedett az álla.mititkári hiva'tdl
vezetésében és megvála:szfá,sa is elsősorban a Rampolla-ta,nítvány
nak szólott. De ugyancsak Ram,poU(/, iskolájáJba:n kezdte szolgála
tál a fiata,l Pacelli Jenő a jelenleg'i XII. Piu» pápa, is. (b. uu.)

A VILÁGEGYETEM TÁGULÁSA. Nemrégiben szólt hozzá ch
hez a kérdéshez e'gy neves magyar Iizdkus, Neugebaner Tibor. Ta
lán olvasóinkat is érdekelni 'fogják az á1talaIeszűrf eredményeik,
hiszen bizonyára sokan e,101v,a;II;táka Vigilia régebbi számaiban
megjelent rokontárgyú eikkekefí ...

Bevezetőben említsünk meg egy közismerl dolgot: a mozdonv
füMyét magasabbnak halljuk. ha felénk jön a mozdony, és mikor
elhaladt rnellettünk, hirtelen mélvebb lesz a hangj.a .. Ugyanezt t.a
pasztaljuk, ha egy tülkölő autó szalad el meUelt1tlünk 'az· utcán. En
nek a jelenségnek ae az, oka, hogya felénk közeleldlö hangforrás
ból kiinduló hanghullámok megrövidülni látszanak: magasabb
hangot hallunk; távolodássor fordHlo,tt. az eset,

. Nemcsak a hanghullámokkal van így. A Iénvhullámok hason
lóképpen viselkednek. Mivel pedig a fény hullámhosszéitól függ a
fény 8zíne.azér:t.-a hullámhosss megváltozását mint a szín meg
váUo,z,ását 'észle,ljük. (EiZ.az ésslelés csak finom műszerekkel 'tör
íénhet, Szemünkkel közvétlenül nem tudjuk észrevenni a seinel
tolódást.)

A csili agáseok már évtdzedekkel ezelőtit észre,veltték, hogy a
legtöbb. égiltest fényéhem feHép ilyen ssíneltolódás, mégpedig olyan
iránvú, arnelv a Iénvhullámhosseak meghosszabbodásának felel
meg, Ez pedig a,z:t jelenti. hogy ezek az égil~esltektávolodnaktő
lünk. A rnérésekhől még az is ki derü l,t, hogy a távolodás' jannál
llagyobbsebességgeJ történik, minél távolabb vian tőlünk a szó>
hanforgó égitest. .

Ez a jelenség az alábbi, ellentmondást adigha tűrő gondolat
menetet vál.tOlttia ki la, ltIudósokból:

A fizika az, églitesteik seinének észlelt eltolódására ma még nem
tud más' magy,aráz,aJtot találni, mint azt, hogy az égi:testek távo
lodnak tőlünk. Mivel a Itiávolodás sebessége a távolsággadarányo~
nak adódik, tehát az égite,steikneik robbanásszerű szétszóródására
kell követke,ztetnünk. Am ha a dolog így áN, akkor az, idő vágá
nván visszafelé haladva el kell jutnunk addig az időpontig, ami
kor ez !aszélÜár:adás meg'induht, - hiszen nem képzelhető el, hogy
a világ összes anyaga -a végte;lel1sógig zsugorítható lenne, Vagyis
volt idő. amikor a világ anyagmennyisége egy aránylag kis tlér-
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fogált:r,a volt összeesufolva: egysoor ,aZitá..n - robbanássserűen ~
elkezdtek szerteáradmi az egyes anvagrészecskék; A s.zé\tálriadás
kezdetének időpontja a tágulás jelenleg'i sebességéből kiszámít
ható: kb. néhány milliárd évvel ez.e.lŐitt tönténhetett.. (Ez tűrhető
Ggyezésben van a Föld geológlalilag kiszámítható éJ.et'korával, bár
itt is rnerülhetnek fel problémák. Erre, vonatkozóan lásd oa, Vi,gilia
1951. évf. 441. lapját,.)

A hívő tudósok számára kézenfekvő voU a következtetés-soro
zat utolsó lépésének megtételee úgy látszik, hogy a széláradás
megkezdődésének ídőpontdáit' azonosíthetjuk a teremtés 'időpont-

jával. ,
Mint lát:tuk, az egész, gondolatmenetazon az alapoilléren nyug

szik, hogy la. fizika ma még nem tudja mással magyará~nia, seín
eltolódást, nrint a távolodással. ÉI~thet,ő 'tehálti, hog'y abban az
irányban folynak a kutatások, hngy e, jelenség're más magvará
zatot ttialáljanak.

Eddig a fényszól'ódlás jelenSl6g'O ke.esegtetellita legtöbb remény
nyel, Mer:t elméleti számíeások az!t mur/laltják, hogy ha a fény
me,ghatározo,tlt itulajdonságú apró részecskék felhőjén hatol M. ft
feny fátonjai e, részecskékkel sokszor ütköehetnek, Ilyenkor ere
deti iránvuktól eltémek, azaz -szóródnnk-. Ekkor 'a fény seinében
is eltolódás áll elő.

Keresték ,teháit, ho.gy vannak-e a, világűrben kellő számban
olyan részecskék, melyek u Ientemlitett megha:tá:rozott tulaidon
sagekkal rendelkeenek.

Tap.asztal.atok bizonyítdák. hogya világűrben szép számmal
találhatók atomok, sőt atorn-alkanrészek: protonok, neutronok,
elektronok, stb.

Sa.inoaazonban e részecskék egyike sem hoznaada létre, a meg
figyeLt szfneltolódást;

Van ,a:zonbauelgy fajta, részecske, amelyre nézve még eddig
nem végezték el a szűkséges számításokat, Ennek pusztán az volt
az oka, hogy e, részeoskének. a, neutrinóna:k. még· nem ismerjük
teljes -személvleirását«, lelgföljehb osak nagy valósaínőséggel sejt-
jük egye,s adataiíí; .

Neugebaner Tibor ezeket u sejtésekeí. mint ,ténylegesadult:okilJt
hasz.náHa fölszá:mitúsaiban. és ennek al.apjáll II követke.ző ered-
ményt szűrte le: .

A s7.ámíltásokaz,t mutatdé.k. hog'y n neu'trinőkon való fénysző
zódás a megfigye!lt ssíneltolódésnak elegendő mlagy,aráza:t.át adja.
Tehát amíg akísérletek be, nem bizonyítják, hogy a neutrínó sej
tett adatai nem felelnek' meg a valóságnak mindaddig nem zár
kózhatunk el 'a,z. elől a lehetőség elől, hogy az észlelt saínebtolódásc
.a fénynek a világűr- neumronjain való szóródáse, okozza.

Ennek a követkeetetésnek a megfordítoltitja is iglaZ,: ha a kí
-sérletek igazolják u, sej't;e:tt adatok helyeslség{~t, akkor nincs s~k
ség arra, hogy a táguláshun keressük a je,lenségek m{agy:arázaJtáJt.

És mi lesz akkora, teremtéssel 1 - kérdeehetné egy aggódó
hívő. Semmi! Ut nem-arró! van seó, hogy a tudománya hi,tj ellen
szól, hanem csupán arról, hogya hitlől fü.ogetlen kérdésre ad vá
laszt. Hiszen Isten e,gyképpen teremthette la világot tágulónak,
vagy nem tágulónak. És igy is. úgy is -Isten nagyságM, hirdeiti
az ég, a mennybolf vallja kezei művéf ...... (18. zsoltár.]

(Terényi Lajos)
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A HITtö CÉZANNE. Nemrégiben gazdag gyüJteményes uau.
táson. mutartták be Párisban Cézanne legszebb vásznait. Ebből aa
alkalomból az egyik lap érdekes kis cikket közölt »A katolikus
Cézanne« eimmel. Az a,ix-en-provence-i iskolában nem kapott
ugyan olyan kitűnő jegyet hittanból, mint iskolatársa, Emile Zola
-:- mondja a cikk/iró - később viszont, amikor Zola már régen el
távolodott a vallástól és ellenségesen állt szemben az Egyházzal,
Cézanne 1!áltozaUanul híven kitartott mellette és élete végéig rend
szeresen járt templomba. Egy alkalommal azt mondta: »Hogy m:i
tart ilyen jó erőben? a szenimise és a hideg zuhany.« Léo Lor
yuier, aki sok apró eseményt őrzött meg a nagy festő életéből, azt
is elmondja, hogya,n találkozott egy alkalommal Germain N ouvea:u
1Jal, a költővel, aki - Labre Szent Benedek példájára - koldússá
lett és attól fogva Humilis néven irta verseit. Cézanne. - meséli
Larauier - kiilsejének' minden vadsága ellenére is a.ranyszívü
ember volt és sosem mulaeztotta. el, hogyatemplomkapu környé
kén álldogáló kéregetőknek ala.mizsnát ne adjon. Egy alkalommal
egy ötfrankost tett az egyiknek a sa,pkájába. Aki vele oott; vala
mi megjegyzést tett bőkezűségére; Cézanne akkor hozzáfordult s rt
fülébe súgta: »De hiszen ez Germain Nouoeau volt I«

Solari, életének egy másik közvetlen ta:núja beszéli el, hogy
amikor Aix környékén kóboroltak s meguzsonnáztak vala:melyik
kocsmában; utána Cézanne rendseerisü elment vecsernyére a fa.lu
templomába; utána aztán folytatták a festészet körüli! vitákat.

Egy fiatal írótársa, Gasquet ezt a »pillanatfölvételt« készítette
róla: »T'olonetban: a templom küszöbén pillantottam ?neg, tűző nap
sütésben, hajadonfőtt, hatalmasan, k{jrülötte egy csapat megillető

dött fiatal művésszel; aztán. láttam, amint megindul a baldachin
után a keresztjáró körmenetben s könnyes szemenel borul térdre
ae út menién: és agabonatáblák szélén:«

A természetet mindig úgy laita, mint lsten alkotását. Egy ba
rátjának írta, három évvel halála előtt: a természet az al nagyszerű
kép, metuet -Pater omnipotens Deus« tár a szemünk elé.

Gettros. aki az elsők között értette meg Cézanne' zsenijét, s
egy ideig a Goncourt akadémia elnöke volt, a művésznek egy fur
csa, mélyértelmű nyilaikozatát örök'ítelte meg. Clémanceauról volt
szó, aki,t Cézenne sehogynn ~'em sziulelt. Kérdezték tőle, miért nem
szereti. »Azért - felelte - mert gyönge vagyok és Clemenceau
nem tud megvédeni. Csak az Egyház képes me.qoltalmazni enaem».
Bizalmatlan természetű ember volt; csak az Egyházban bízott fől
tétlenül. »Imádsáaaidba ajánlom magam -írta unokaJzúgúnak 
hiszen ha egyszer korosak lettünk; vigaszt és támaszt egyedül
csak a vallásban találunk.«

Sokan értetlenül álltak szemben ieetéezetéoel; de voltak, akik
eauenesen: »nalláso« és természetfölötti« ii!.lleg'Űnek vélték, mint
Gauguin például, ak'i azt mondia rola: »MinUw César Frank to
n'it1JÚnya volna; mindig teljes regiszterÜ orgonán játs:zik."

Egy barátja, Demoline enuseer megkérdezte:
- Mester, ön hívő ~
- Hogy az ördögbe ne 1'olnék az f fl'iszcn különben nem tud-

nék festeni - felelte. (t. c.]

Felelős kiadó: Si k S tI n d o l'----------
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SZERKESZTŐI űZENETEK

Gl. K. Eger. - A derű nemcsupán természetadta adomány, ha
nem keresztény erény is. Ak~ természeténel fo.gva hajlamos rá.
könnyebb megazeresnie, De fontos. hogy az is igyekezzék kiálaki
tani magában, akihaj~a.mos a borúlátásra, vagy a. haragra, Nem
kell félni, hogy a·z ember ér:tékekelt áldoz fel mí.81tta. Komoly gon
dolkozását megJtarthaJtja akkor is. ha kial,akútotJtu magában a derű

szellemét. Komolvságából csak az érdesség csiszolódik le. általa.
A derű nem jeleinJti, hogy bohóccá kell válnunk és bakugrásokait
kell tennünk. A komoly ember derűje, humora is sokkal mélvebb
vidámság, mint lazoké,a;kik erőlteltika kaoagásltl. S össsehasonlft
hatatlanul nagyobb erőforrás. Kialakításához 'sok erőfeszítés, gy.a
korlat, tapasZJtal.rut szükséges, Le kell küzdeni bor-úlátó hangula
taink legmélyebb okátras isteni Gondviselésbe ve\teltt bizalom hi
ányát. Aki meg I1Judja Itlalálni a helyes. természetes gyelrmeki ma
gatartáJst Istennel szemben, abban bizonyosan OtJtihOIllt .talál ill. derű

szelleme. Addig hiábavaló a derű külső jegyeinek elSJáJáitításOOrit
küzdeni, amíg ki nem alakult bennünk ,az Lstenba vetetit bizalom.
Addig csak külsőséges álarcról lehet sző, de nem az, igazi keresz
tény derűről.

D. Iv-né. Szombathely. - Igaza van l HIéJtJszer i,s meg kell gon
dolni, hogy vajjon a gúny1, v.agy a rias?JtáSlt szabad-e használni
mások megjaví,tásában, vagy erkölcsösebbé ;tételében. Még aikkor
ig, ha la botladozó e>lőt,t fel kell tární cselekedeteinek és viseikedé
sének várható erkölcsi, társadalmi és egészségügyi követelményeit,
akkor sem lehelt megelégedni la veszedelmek puszta felárásávtUI. Az
ilyesmivel l,égüres1:erelt Itleremtünka botorkáló bűnös lelkében s
kiszámíthatatlan, mibe vti.sszük bele. Altalában aza tapaszáalat,
hogy a merő tiltáJs, a gúnyolódás ,SI általában a negativ eszközök
inkább a kereszténységtől és az erkölesösebb életitől idelgenírtik el
a bűnöst. milllt a bűntől. Nem elég a rossz útra rámutatni, a jót
is fel kell elő,tte tárni,

N. K. Békéscsaba. - Érdeklődésére közöljük. hogy Szdrakuzá
ban 1953. március 21-én Angel! Yanusso feleségül vette a 20 éves
Antonia Gíustöt és lit fialt:al pár beköJltözöiJt 'a Via Degli Ortí 11.
számú kis házba, ahol velük lakott Anitonia aeszonv nővére és só
gornője is. Néhány hónap múlva a f.ia,tal asszony már gyermeket
várit. de olyan tünetek léptek fel nála, hogy a szülés veszedeiemmel
fenyegetett. Állapota egyre romlott, és augusatus 29-én szömvű

fájdalmai millJti ágynak dőlt. Agya fölött sógornőjének nászaján
déka függött: Szűz Mári,a fe.stett gipsz domborműve, amely egy
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tojásdadalakú deszkalapra volt felerősítve. Az asszony pill antása
a Madonnára esett és észrevette, hogy a gipsz relief két szeméből

könnyek patakzanak, Ebbena pillanatban fá.idlalmai me.giszüníek
és bánultsága felengedetít, Bekiáltoua a szobába a két rokon nőt:

a különös jelenséget ők is! láltíták. Az esemény hírére átszaladtak
hozzájuk a szomszédok és csakhamar egész Szinakuza megmozdult;
Ezrek tódultak a kis munkásházba és lettek tanúi a kül önleges
jelenségnek. Az érdeklődök tolongása oly mérvűvé vált, hogy eset
leges szerencsétlenségek elkerülése végett a rendőrség intézkedé
E6rea kis Mária-domborműveta ház külső falára erősítették, A
szieiliai püspökök az év december ll-én Ruffini bíboros elnöklé
sével ülést ltm.'itoitak és meghallgatták a jelentést. Meg'állanítoűták,
hogy a könnyezés valóságában nem lehet kételkedni, kifejezték a
kívánságukat, hogYa csoda helyén a »kívánt« szentóly felépül iön
a csoda emlékezetére. Egy hollandiai utas részletesen beszámolt
tapaszüalata.iról. Beszélt öt emberrel, akik azt áll ítot'ták, hogy cso
Jás módon hirtelen gyógyulfak meg. Vannak köztük bénák, sil
ketnémák é.s vakok. A városban több mint 600 ilyen gyógyulásról
beszélnek. 'I'izetöttagú - katolikus és nem-hívő orvosokból álló 
bizotítság' vizsgálja meg az eaeteket. 'I'udománvoscn még egy gyó
gyulástsem igazoltak - ehhez több idő kell. A könnyeket három
katolikus és három nem katolíkus vegyész vegyvizsgálatnak vetet
te alá. Az utazó lártta az ábtaluk lriáll ított bizonyitványlt:: a köny
nyek valódi emberi könnyek.

Gyakori áldozó. - Amint nem egvszer megírtuk,a gyakori
áldozótól sem lehet megkővetelni, hogy emberfeletfí ernber legyen.
Nem aZbrt járunk gyakori szenéáldozáshoz, nier-t tökéletesek va
gyunk, hanem azért, hogy tökéletesebbek Iegvünk. Ne, törődjék

vele, ha azok a bizonvos ismerősök szíveseu köszörülik nyelvü
ket az Ön gyarlóságain. Nem azért teszik, mintha nagyon bán
taná őket, hogy mébtó vagy kevésbbé méltó módon járul az Úr
asztalához. Önmagukat akarják igazolni. »Lám, a gyakori áldozó,
a jámbor is ilyen! - mondiák magukban. - Tehát nem érdemes
jámbornak lenni l« A mások felett való ilt:élkezés legtöbbször gya
nús, tolvaj kiált benne »folgják meg !«-elt. Eressze el tehát a 10
csog ásukat a füle rnellett. Próbatétel az, amely arra való, hogy
tisztuljon benne JézuSi iránti ezeretete,
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