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Lantos-Kiss Antal

LOURDES AZ ÚJABB KUTATÁSOK TüKRÉBEN

A lourdesi év ihlető kisugárzásának lemérésénél érdemes meg
figyelni azt a serkentő hatást, amelyet a százéves évforduló a szel
lemi élet kíválóságaíra, tudósokra, írókra, művészekre gyakorolt.
Ennek az ösztönző hatásnak bizonysága a szeptemberben megvaló
suló nemzetközi Mária-Kongresszus (a szellemi élet hódolata Lour
des Nagyasszonya előtt), - valamint a centenárium alkalmából-vi
lágszerte kibontakozó könyvtermés. Az elmúlt évszázad alatt - a
kisebb jelentőségű iratokat nem számítva - körülbelül háromezer
könyv jelent meg Lourdesról különféle nyelveken. Ezeknek egy
részét Lourdes rajongói írták, s írásaik nem mentesek a szélsőséges

Mária-kultusz melléktermékeitől, a túlzásoktól és jámbor ferdíté
sektől. A legfelkapottabb könyveket regényírók írták, s ezek sok
olyan megállapítást vittek át a köztudatba, amelyek csupán színes
képzeletük szüleményei voltak. Jelentős könyvmennyiségtűzön-ví

zen át a csodák városának tüntette fel a kegyhelyet és tudomány
talan fejtegetéseivel szenvedélyes vitákat idézett elő. A centenéri
umra megjelenő könyvek élesen különböznek az eddigi lourdesi íro
dalom ilyenfajta termékeitől, főképp abban, hogy nem hajlandók
legendákat szőní és illúziókba ringatni az olvasókat. A lényeget ra
gadják meg Lourdes témaköréból, fényeket sorakoztatnak fel, szé
pítgetés és 'takargatás nélkül az igazságot akarják bemutatni. Ez á
tényekkel felépített, higgadt Lourdes-szemlélet vezette Georges Rou
qüier filmrendezőtis, mikor játékfilm helyett dokumentumfilmet
készített, a centenáriumra, s "Lourdes et ses miracles" című rfilm
jével a legnagyobb hitelességre törekedve, a dolgokat úgy mutatja
be, amint vannak. '

Ennek az új szemléletnek sugalmazója Théas püspök, Tarbés és
Lourdes főpásztora. Személyében igazán rátermett egyéniséget állí
tott a Gondviselés Lourdes ügyeinek íntézére: működése korszakot
nyit a szent hely történetében. Az ünnepségek közeledtére nagysza
bású takaritást végeztetett a jelenések színhelyén. A barlang faJ,á
ról leszedtek mindent, még a zarándokok általodafüggesztett man
kókat és fogadalmi tárgyakat is. Kikotorták a tengernyi kormot a
magas sziklaürezből,amely száz éven át kéménykürtőmódjára nyel
te magába az előtte elégetett sok százezer gyertya füstjét. Végül Ie
kaparták, elseperték a sziklákra rakódott évszázados porréteget.
csiszolták a falfelületet. s a sok szennyréteg eltávolítása után elő

tünt a sztalaktit eredeti szikrázó fehérsége, kitárult a barlang ed
dig' betemetett szépsége, Ez a tisztogatási akció találóan jelképezi
Théas püspök egész tevékenységét, hiszen elszánt törekvése éppen
az, hogy lefeitse Lourdesról a vakbuzgóság által ráaggatott sallan
gokat, a ferdítések és torzítások hordalékját. a rágalmak évszáza
dos salakr.étegét. Ne idegenforgalmi érdekességet lássunk Lourdes
ban, ahová érdemes társasutazásokat. turistákat' vezetni; ne tekint-
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sük ezt a helyet szanatóriumnak vagy laboratóriumnak; mentsük
meg ezt a kiváltágos zarándokhelyet az üzleti szellem beütéseitől,

s ne engedjük, hogy a fényűzés tobzódása és a pénz legyen itt úrrá.
Lourdes elsősorban és mindenekfelett azzá legyen, amivé a Szent
Szűz kiválasztotta: A szó legősibb és legkeresztényibb értelmében
zarándokhely, a világ legnagyobb máriás kegyhelye, ahol imádság,
bűnbánattartás, lelki újulás, hitbeli erősödés a lényeg.

Théas püspöknek ezt az alapvető álláspontját testesítik meg töb
bi intézkedései is. Lourdesi székhellyel segédpüspököt neveztetett
maga mellé, akinek feladata a szent hely közvetlen főpásztori ellá
tása. Hogy a zarándokokat védje az időjárás viszontagságaitól és a
Pireneusok vidékén gyakori, a szabadtéri istentiszteleteket elmosó
esők ellen, húszezer személyt befogadó földalatti bazilikát építtetett.
A kórházak és szálláshelyek modernízálásával, az orvosi és ápolói
szolgálat felfrissítésével, a betegszállítás megszervezésével, az or
vosi iroda felszerelésének gyarapításával, a betezek számára min
denütt előzékenységet biztosító rendelkezéseivel gondoskodott a
szenvedőkről. Ezen a helyen, ahol a Szent Szűz bizalma egy szegény
gyermeket választott ki hírnökévé, ahol jelenleg a fényes szállodák
szomszédságában szerényerr lapul Bernadette egykori nyomorúságos
otthona, a Cachot, - ahol az utóbbi évtizedekben már nem talált
szállást és élelmet az, aki szegényen és pénztelenü1 zarándokolt ide,
- Théas püspök felépíttette a Cité-Secours korszerűen berendezett
zarándokotthonát, ahol egy-egy zarándoklat idejére egyszerre 600
embert tudnak ingyen elszállásolni és étkeztetni, aki megfelelő iga
zolványokkal bizonyítani tudja segélyreszorultságát. Lourdesban a
hit szelleme, a keresztény szeretet, az áldozatos testvéri segítés te
remti meg a kegyhely légkörét.

Lourdes püspöke minden tudóstól, ír6tól, ml1vésztől, aki Lour
des érdekében dolgozni kíván, azt várja, hogy mindegvíkük a maaa
munkaterületén, alkotásaiban ezeket a szempontokat domborítsa ki,
s ezeknek Q meglátásoknak érvényesítésével a hamisítatlan LOurdes
reális képét állítsa a világ szeme elé.

Laurentin professzor kutatómunkája

Théas püspök gondolatvilágának első megértője René Lauren
tin egyetemi tanár, akinek hatalmas méretű rnunkásságában legha
tározottabban - s úgy véljük: példát adóan - jelentkezik az új
Lourdes-szemlélet. Ez a hirneves maríológus 1954-ben. a római
Mária-Kongresszuson feltűnéstkeltő előadást tartott Lourdes értel
méről és jelentőségéről. Előadásában annyira kitűnő beállítást adott
Lourdesnak, s a kutatómunka olyan életrevaló szempontjait villan
totta fel, hogy Théas püspök benne látta meg azt az embert, aki
Lourdes végleges történetének megírására és a további kutatómunka
irányvonalainak kijelölésére egyedül alkalmas és hivatott.

Aki a lourdesi évvel kapcsolatban több régebbi forrásmunkát
áttanulmányozott, meglepődve tapasztalhatta, hogy egyes könyvek
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meglehetősen eltérő adatokat tartalmaznak II jelenések számának
és időpontjának tekintetében, sőt a Szent Szűz kijelentéseit is pon
tatlanul közlik. Laurentin elsőrendű feladatának tekintette e válto
zatok megszüntetését és a mutatkozó ellenmondások kiküszöbölését.
Az eltérések egyik oka kétségtelenül az, hogyaLourdesról szóló
könyvek egy részét olyan szerzők írták, akik előzőleg nem végeztek
mélyreható tanulmányokat, s nem csináltak lelkiismereti kérdést
abból, hogyadataikat megbizható forrásokból merítsék, s hogy azo
kon tetszésük szerint változtatásokat ne tegyenek. Az ellenmondások
másik oka ott kereshető, hogy a jelenések leghivatottabb közlője,

Bernadette a jelenéssorozat idején még nem tudott írni, s nem fog
lalhatta haladéktalanul irásba azt, amit látott és hallott. Hónapok
távlatából egész pontosan, napokhoz kötve már nem tudta vissza
idézni az átélt eseményeket. Amikor később összefoglalta visszaem
lékezéseit, kisebb ellenmondásokba keveredett azokkal a feljegyzé
sekkel, amelyeket a jelenések felnőtt résztvevői készítettek Berna
dette elbeszélése alapján, nyomban az egyes jelenések után. Lauren
tin nem tekinti tévedhetetlennek az egyébként is gyenge emlékező

képességgel rendelkező leányt, s ezért a frissen írásba foglalt ada
tokra támaszkodik.

Mivel az eddigi adatforrások nem voltak eléggé széleskörűek,

Laurentin alapos, szinte detektívképességet igénylő nyomozásba kez
dett. Türelmes munkáját siker koronázta, rnert sok eddig lappangó
dokumentum közt sikerült megtalálnia Jacomet rendőrparancsnok

mintegy 200 iratból álló dossziéját, valamint Dutour császári üg-y
vivő adattárát, amelyeknek nemismerése eddig bántó hézagokat oka
rott a lourdesi események összképében. Ezek az iratgyüjtemények
a kegyhely 139 polera terjedő archivumához, az egyházmegye és a
neversi zárda levéltárához, továbbá az ígen fontos Lasserre- és
Cross-féle adattárhoz téve a hiteles adatok olyan tömkelegét szol
gáltatták, hogy Laurentin professzor előtt életreszóló kutatómunka
és monumentális írói feladat körvonalai rajzolódtak ki.

Az adatterger feldolgozásában továbbra is Lourdes értelmének
megközelítése és kifejtése maradt a tengelygondolat. Ez a vezértéma
körülbelül a következő szempontokat tartalmazza: Meg kell hatá
rozni Lourdes helyét és szerepét az Egyház életében. Mi a titka
annak a kegyelmi hatásnak, amely tömegeket mozgósít ide, s amely
vonz és taszít egyszerre? Miért csalódik és idegenedik el az egyik
ember Lourdestól már első látogatásakor, és miért jön ide aztán öt
venszer is, anélkül, hogy megunná ? Mit akar Isten megvalósítani
itt ? Mi a Szent Szűz tulajdonképpeni szándéka, s mi az a jelmez,
amelyet az emberi elgondolás erre a szándékra ráerőszakolt? Miben
látható az isteni terv vezérfonala, s hogyan vált ez lüktető életté
Bernadette Soubirous közbejöttével a zarándokhely történetében?
Ki kell dolgozni Lourdes teol6giáját, s ezt megelőzően közzé kell
tenni Lourdes hiteles, szépitésekt151 és húzásoktól mentes .történetét,

Mivel Lourdes olyan terület, ahol az Asszony és a Kígyó küz
delme immár száz éve szakadatlanul tart, - hihetetlenül bonyolult
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küzdelmek zárt területére hatol itt a kutató. E küzdelmek feldolgo
zására egy ember nem elég. Ezért Laurentin egész munkaközösséget
iskolázott be az adatoknak kartonlapokon történő feldolgozására,
meghatározta a feltárás módszerét, s úgy beállította a munka me
netét, hogy a körülbelül 8-10 kötetre terjedő mű 1962-re befeje
ződjék. Ha a professzor időközben meghalna, munkáját teljesen az
ő útmutatása szerint a tournay-i apátság szerzetesei fogják befejezni.

Eddig három terjedelmes, gyönyörűen kiállított kötet jelent meg
a párizsi Lethielleux kiadónál "LOURDES. Documents authentiques"
gyűjtőcímmel. Ezek az 1858-as lourdesi események teljes adattárat
ölelik fel minden igazítás és törlés nélkül. Joggal nevezhetők a -lour
desi év reprezentativ könyveinek, mint ahogy Laurentin professsor
tudományos vállalkozásában is méltán láthatjuk a jubileumi év leg
kimagaslöbb szellemi teljesítményét.

A jelenések szerepének tisztázása. Bernadette új értékelése

A lourdesi jelenéssorozat centenáriumát olyan korban ünnepel
jük, amelyben gomba-módra szaporodnak a különféle újabb [eleríé
sekről és csodákról szóló híresztelések. Az Egyház kénytelen erélye
sen figyelmeztetni a híveket, hogy ne rendezkedjenek be csodavárás
ra és óvatosak legyenek mindenféle ielenéssel kapcsolatban. Az
utóbbi két évtizedben különböző országokból 24 helyről érkeztek
jelentések Szűz Mária állítólagos megjelenéseiről, amelyekkel kap
csolatban az Egyház vagy negative döntött, vagy várakozó állás
pontra helyezkedett. E tartózkodó magatartással szemben viszont
tény az, hogy Egyházunk soha nem tulajdonított akkora fontosságot
a jelenéseknek, mint az elmult évszázad alatt. Éppe'n Lourdes pél
dája erőteljes bizonyság arra, hogyajelenéseknek fontos szerepük
lehet az Egyház életében, mivel döntő hatást gyakorolhatnak a hí
vek lelki életére.

Vérbeli teológusok előtt a legújabbidőkig nem számított ko
moly kérdésnek a jelenések témaköré. A centenárium azonban több
kiváló tudóst rábírt arra, hogy szembenézzen ezzel a kérdéssel,
amely egyre fontosabbá válik, s világosságot derítsen erre a terü
letre, amely sok embert foglalkoztatott, s ahol tág terük nyílik a
túlzásoknak és tévedéseknek.

Ezt az időszerű kérdést tárgyalja Louis Loehet "Apparitions"
című könyve. (Desclée de Brouwer kiadása. Németül Herder adta
ki.) Ez a kis könyv élvezetes stílusban írt teológiai remekmű, amely
a jelenések szerepét Mária misztériumába, az Egyház életébe és a
mi keresztény életünk keretébe állítva mutatja be. Az olvasó szinte
felkiált a lelkesedéstől a könyv tanulmányozása közben; mert vilá
gos, gyakorlati eligazítást kap a jelenések útvesztőkkel telt, eddig
elhanyagolt területén. Az előjelek szerint hasonlóan időszerű útmu
tatásnak igérkezik a fuldai Georg Siegmund professzor "Das
Wunder" című készülő tanulmánykötete. amelynek részletei német
szakfolyóiratokban már ízelítőt adtak a munkából. Napjainkban,
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amikor a csodákról s azok lehetségességéről sokat vitatkozunk, az
alapvető kérdéseket dolgozza fel, amelyek tüzetes ismerete nélkül
légüres térben vergődve csatáznánk egyáltalán nem tisztázott kér
dések felett.

Nagy szolgálatot tett a FETES ET SAISONS kiadványsorozat,
mikor a centenáriumra megjelentette népszerűen írt, művészi fény
képekkel teletűzdelt albumát "Le miracle: signe de Dieu" címmel.
Felnyitja szemeinket a minket körülvevő csodáknak észrevevésére
és kibetűzésére. Hasonló célt szolgál a sajtó alatt levő "Signes et
messages pour notre temps" jelzésű összefoglaló mű. Az elmult év
század máriás jelenései közt belső összefüggést, továbbfolytatódó
gondolatmenetet állapít meg, s rámutat e természetfeletti intések
nek, figyelmeztetéseknek jelenkorunkkal való kapcsolatára.

A centenárium fényében halaszthatatlan feladatnak bizonyult
Szent Bernadette új értékelése és küldetésének végleges tisztázása
is. Francis Trochu sikerült Bernadette-életrajza után is szűkséges

nek látszik, hogy a legújabban felfedezett dokumentumok alapján
és az új Lourdes-szemlélet és munkamódszer vonalában megjelen
jék e nagy Szent dokumentációs nagy életrajza is. Örvendetes, hogy
Laurentin professzor a kutatásait és munkamódszer-elgondolását be-o
mutató pompás cikkében bejelentette, hogy művének egyik kötete
ez az új szempontokat követő Bernadette-életrajz lesz. (La Vie Spiri
tuelle, 1958 februári ünnepi száma.)

Aki Lourdes legfrissebb irodalmába betekintést nyert, felszisz
szen, valahányszor egyes, a régebbi felfogást követő könyvekben azt
a maradi állítást olvassa, hogy Bernadette annyira együgyü és ütő

dött gyermek volt, hogy az iskolában a szamárpadba ültették ...
Nem! Bernadette nem volt együgyü, hanem csak tanulatlan. Mikor
aztán tanítani kezdték, sorban elsajátította a szükséges ismereteket.
Szép írását közülünk sokan megirigyelhetnék ! A rendőrségen és az
egyházi bizottság előtt tett vallomásai mutatják, hogy értelmes le
ányka volt, helyén volt az esze. Nem rendelkezett rendkívüli szel
lemi képességekkel. Nem volt lumen, aki belső várkastélyról, a lé
lek sötét éjszakájáról, vagy akár a lelki gyermekség kis ösvényéről

értekezést irhatott volna, s akinek gondolatkincsébőlmárványba kí
nálkozó aranymondásokat idézhetnénk. Östehetség volt, s így ösz
tönösen rátalált a szentté tevő utak legegyszerűbbjére, az alázatos
ságra. Életszentségét nem magasröptű elméletekből és velős mon
dásokból következtetjük, hanem tetteiből vezethetjük le. Életszent
sége rendszerbe nem foglalt, elméletnélküli, az evangélium egyszerű

éléséből szövődött példa előttünk, - Sainteté sans théorie, - mint
Laurentin találóan megállapítja.

Érdekes, hogy Szentünk pályafutásában nem a neversi zárdá
ban érlelődő szerzetesriő vonzza az embereket, hanem a serdülő le
ányka, a jelenések Bernadetteje. A "szent" jelzőt elhagyva, becéző

nevén egyszerűen Bernadette-nek nevezi őt az egész világ, mintha
mindnyájunk szeretett húgocskája lenne. Száz év multán is herva
datlan, üde fiatalságában áll előttünk. Nem akadt a világtörténelem
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folyamán még egy fiatal leány, akit annyian tanulmányoztak vol
na, mint a kis lourdesi látnokot. Egyéniségének oly különleges va
rázsa van, hogy aki elmélyülten tanulmányozza életét, örökké tartó
lelki barátságot köt vele.

A lourdesi év egyik nagy ajándéka az a felismerés, hogy igaz
ságot kell szolgáltatni neki új értékeléssel, pályafutásának élethűbb,

ferdítésmentes megírásával.

Lourdes mint orvostudományi tanulmány

Lourdes történetének legsajátosabb fejezete és egyben legna
gyobb tehertétele : a gyógyulások kérdése. A gyógyulások, különö
sen a csodás gyógyulások ténye élesen megkülönbözteti ezt a kegy
helyt a Szent Szűz többi szentélyeitől, s ugyanakkor előidézője a
Lourdes ellen irányló heves vitáknak, támadásoknak és rágalmak
nak.

Hiteles orvosi dokumentumok bizonyítják, hogy az elmúlt száz
év során sok gyógyulás történt Lourdesban. Kétezer feltűnő gyó
gyulás részletes jegyzőkönyveitőrzik itt. Az is tény, hogya gyógyu
lások közül sokat orvostudományilag megmagyarázhatatlannak mi
nősített az ellenőrző orvosi bizottság, ötvennégyet pedig csodás gyó
gyulásnak jelentett ki az Egyház. Viszont az is igaz, hogy az orvos
társadalom véleménye e gyógyulások tekintetében kezdettől fogva
máig megoszlik. Sokan eleve tagadják, hogy Lourdesban gyógyulá
sok történnek. A kimutatott gyógyulásokat vagy csalásnak minősí

tik, vagy természetes hatóerőknek, szuggesztiv befolyásolásnak, eset
leg a forrás gyógyítóerejének tulajdonítják. Sokan viszont közvet
len tanulmányozás után meghajolnak a tények előtt, elismerik a
gyógyulásokat és isteni beavatkozás lehetőségét sem tartják kizárt
nak. így a világhírű, Nobel-díjas Alexis Carrel "Voyage de Lourdes"
című önvallomásában az egész világ előtt bizonyságot tett arról,
hogy lourdesi tapasztalata, egy bámulatos gyógyulásnak közvetlen
szemlelete adta vissza hitét. Egy protestáns írónő, Ruth Cranston a
lourdesi gyógyulásokról írt színvonalas könyvét éppen azoknak a
merész és elvhű férfiaknak ajánlja, akik a lourdesi gyógyulások or
vosi tanulmányozását megkezdték, kiépítették és továbbvitték, s
így a tudománynak, a vallásnak és az egész emberiségnek felbecsül
hetetlen szolgálatot tettek. (Das Wunder von Lourdes. Verlag J.
Pfeiffer, München.)

A Herder-cég kiadta Leuret és Bon orvosdoktorok "Wunder,
Wissenschaft und Kirche" könyvét, amely főkép orvosok számára
nagyszerű betekintést nyujt a lourdesi gyógyulások történetébe és
az 1885 óta működő orvosi iroda működésébe. Ez a mű, valamint
Tauriac "Miracles li Lourdes ?" című érdekfeszítő könyve (német ki
adását az innsbrucki TyroZia-Verlag jelentette meg) részletesen tár
gyalja a leghíresebb gyógyulásokat, köztük az utóbbi évtizedek cso
dás gyógyulásait is. Újkeletű csodás gyógyulást ír le közvetlen meg
figyelései alapján "Un miraele de Lourdes en 1954" című, saját ki-
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adású munkájában dr. Debroise rennesi orvos. Altalában a csodás
gyógyulások kérdéseivel foglalkozik dr. Alliney elsőrangú munkája
(La grotte des trois fontaines, Spes-kiadás). Kritikus orvosi elemzés
alá veszi a lourdesi gyógyulásokat a "Cent ans de Miracle II Lourdes".
Michel Agnellet tollából. Ezek a könyvek minden hangosság nélkül
felhívják a világ orvosainak figyeimét a lourdesi gyógyulásokra és
szeretettel szólítják a haladás és a tudomány elfogulatlan munká
sait, menjenek Lourdesba, kapcsolódjanak bele teljes tárgyilagos
sággal az orvosi iroda ellenőrző munkájába, Nincs a világnak olyan
hatalmas kórháza, amely a legszörnyűbb betegségfajták olyan világ
kiállítását tartalmazná és annyi tanulmányi alkalmat kínálna, mint
egy nagy zarándoklat idején a Lourdesba szállított betegek sokasága.
Az orvosok feladata itt semmi más, mint a betegek, vagy a gyó
gyultak alapos megvizsgálása és az előttük levő tények megállapí
tása. Ha meggyógyult valaki, állapítsák meg a gyógyulását. Ha nem
gyógyult meg, állapítsák meg a betegség fennállását. Ha csalásról
lenne szó, mint ahogy csalók és szélhámosok e szent helyre is be
furakodnak zavartkeltő szándékkal, - leplezzék le a csalást. De fi
gyelmeztetnek ezek a könyvek arra is, hogy a lourdesi gyógyulások
végelemzésben hitre szólítanak fel; aki tehát azzal az eltökélt szá~
dékkal indul ide, hogy bármi történjék is, hinni semmiképpen sem
fog, az esetleg kénytelen lesz a tények előtt behúnyni a szemeit.

Kedvező jelenség, hogy az orvosok az utóbbi évtizedekben en
gedtek abból a minden természetfelettit eleve elutasító merevség
ből, amellyel egyszerűen elutasították és tudománytalannak bélye
gezték a lourdesi gyógyulások tanulmányozását. Carrelnek említett
bizonyságtevése után tudtára adták, hogy távoznia kell a lyoni egye
tem katedrájáról. Viszont Monier "Etude médicale de quelques
guérisons survenues II Lourdes" című doktori értekezését, mely e
szavakkal zárul: "A három gyógyulást, mellyel értekezésünkben
foglalkoztunk, mint létesítő ok, Isten idézte elő", - a párizsi egye
tem orvostudományi kara elfogadta.

Tagadhatatlan, hogy a mult századhoz viszonyítva a gyógyulá
sok száma egyre csökken. Ez nemcsak azzal magyarázható, hogy az
élő hit, amely a csodás gyógyulás elmaradhatatlan kelléke, a mult

. időkhöz viszonyítva gyengült a mai emberben, hanem más okok
kal is indokolható. Eleinte a nép állapította meg a gyógyulásokat,
(elvégre Jézus gyógyításait és azok valódiságát sem ellenőrizte or
vosi iroda). Később az Egyház szigorú vizsgálat alá vette a gyógyu
lásokat és XIV. Benedek pápa brévéjének (De servorum Dei beatifi
catione et beatorum canonisatione) előírásai alapján ellenőrizte,

megvan-e bennük a csodás gyógyulásoknak minden szükséges kel
léke. Az orvosi iroda munkatársai pedig beható vizsgálat alá veszik
a gyógyultak kórtörténetét, betegségének egész lefolyását; éveken
át ellenőrzik, hogy tartós-e a gyógyulás. így az is megtörténik, hogy
figyelemre méltó gyógyulásokat az orvosi iroda figyelemre sem
méltat, mert hiányzanak az előbbi betegséget részletesen kimu
tató igazolások, vagy mert a gyógyultak megelégszenek azzal, hogy
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meggyógyultak, s nem hajlandók magukat nem éppen kellemes,
hosszadalmas vizsgálatoknak alávetni. (Említésre méltó, hogy Roza
munda soproni szerzetesnővér,akit szinte félholtan szállítottak egyik
zarándoklattal Lourdesba, a fürdőben egy pillanat alatt meggyó
gyult borzalmas betegségéből. Hozzáértők véleménye szerint ez a
gyógyulás az úgynevezett nagy gyógyulások közé lett volna sorol
ható. A lourdesi iroda nyilvántartásában mégsem szerepel. A beteg
hozzátartozói ugyanis elkövették azt a hibát, hogy minden orvosi
kísérőirat nélkül szállították betegüket a kegyhelyre, s ott a für
dőzés előtt nem vizsgáltatták meg. így fürdés után csak azt kons
tatálhatta az orvosi iroda, hogy a nővér teljesen egészséges.. de hogy
előzőleg beteg lett volna, mégpedig Pott-betegségben szenvedett,
azt a jelenlevő tiszteletreméltó és szavahihető tanúk állítása alap
ján sem mondhatták ki. A gyógyultnak hazaérkezése után kezelő

orvosai, egy soproni főorvos és egy budapesti egyetemi tanár kész
séggel kiadták a betegsége történetét és a különféle vizsgálatokat
részletesen leíró igazolványokat, - a hagyománvos magyar nemtörő

dömség azonban elmulasztotta ezeket hivatalos útjukra indítani; az
egész ügy elakadt. A gyógyult szerzetesnő még évtizedekig élt és
sokáig működött nehéz és áldozatos munkakörében.)

A gyógyulásokkal kapcsolatban lehiggadt és kiegyensúlyozódott
a papság és a hívek lelkesedése is. A fanatikus, minden áron csodát
kierőszakolni akaró viselkedés ma már eltűnt Lourdesból. A mult
század végén az egyik francia nemzeti zarándoklat vezetője egészen
elkeseredett, mivel zarándoklata alatt egyetlen gyógyulás sem tör
tént. Ezért a tartózkodás utolsó estéjén sorba járta a zarándokhá
zakat és betegszállásokat. estére a grotta elé gyüjtötte a zarándok
lattal hozott 700 beteget, s fokozott imára buzdította őket. Olyan
szivettépő, egeket ostromló imádkozást rendezett a betegekkel, hogy
mindenki biztosra vette: másnapra sok gyógyulás fog bekövetkezni,
- de senki sem gyógyult meg. Az ilyen lelki "doppingolás" ma már
a multé. A tapasztalat azt mutatja, hogy éppen a legnagyobb gyó
gyulások diszkréten történnek, minden szenzációhajhászást és fel
tűnéskeltést kerülve.

Egyébként éppen a jubileumi év megnyitására jelent meg Chris
tiane Fournier ujságíró riportsorozata (Miracules de Lourdes, Plon
kiadás). Az ujságíró felkereste a lourdesi csodás gyógyulások leg
döntőbb bizonyságait, az utóbbi évtizedek gyógyultjait, akik még
ma is életben vannak. Megállapítja, hogy Lourdes nagy ajándéka,
a visszanyert élet és egészség még most is figyelmezteti a gyógyul
takat a kapott kitüntető kegyelemekre, - de ugyanekkor a sorok
között azt is elárulja, hogy nem mindegyiknek vált üdvére az, hogy
meggyógyult, - nem mindegyikük értékeli és becsüli kellőképpen

a kapott gyógyulást. Nagy kegyelmekre sokszor nagy hálátlanság a
visszhang az emberek részéről. Ezért hirdeti megható cikkében egy
súlyos beteg, aki nem gyógyult meg Lourdesban, hogya szent hely
legbőkezűbben osztott kegyelmi ajándéka nem a gyógyulás, hanem
a türelem és az áldozatvállalás, amellyel a beteg ezután zúgolódás
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nélkül viseli betegsége terhét, s betegségében és szenvedésében most
már nem nyűgöt és igát, hanem kűlönleges hivatást lát. (Paul Gal
land: Témoignage d'un malade non guéri. La Vie Spirituelle februári
számában.)

Az orvostudományi kutatómunka is beleilleszkedik a Théas-féle
elgondolásba: kérlelhetetlenül az igazságot szolgálja és eltávolít
Lourdes közeléből minden hamisságot és ál-értéket. Semmi szükség
arra, hogy a lourdesi Szűzanya dicsőségkoronájábahamis gyöngyö
ket fűzzünk.

TOLNAI TÁJ

Ameddig ellátsz, dombok és akácok.
Balra csermelyt, egy sor nyárfát találsz.
A mezőn által eperfák vonulnak
s arra kijebb virágzik már a hárs.

Falumtól idáig rozs-búzaföldek
s napraforgó, zöldelő tengeri.
Szemed így nyár felé e görbe tájon
a világ minden színét megleli.

Mintha csak hinJlondóul hagyták volna,
ágaskodik délen őt jegenye.
Még lejjebb fenyőcsoport. Ház fehérlik.
S ég felé nyúl egy kis torony hegye.

Alattuk sarjadó rét. Szerte boglyák.
A fénytől, mit a hulló nap még lehint,
ezüst kígyó a kanyargó Kapos;
eltűnik néhol, felcsillan megint.

Túl rajta [űzi ák: Mint egy piros hernyó;
tehervonat húz döcögve keletnek.
Idébb a malom kéménue pöfékel,
kormos füst jelzi, merre, hol meredhet.

A faluból csak négy-öt kazal látszik.
Lombok közé bújt, mint a hegy felette.
Sötétes háttér északon az erdő,

a ráboruló nagy kékségbe veszve.

Nézz hátra. Mintha egész sora égne
ott nyugaton a dűlőmenti fáknak.
Már alkonyodik. Jó lesz hazamenni.
Holnap nekifogunk az aratásnak.

Hegedüs László
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TAKÁTS GYULA VERSEI

ÉS OTT ÚSZIK
Hunyorgó szilva, fényes macska-szem.
Zöld tükrén ciklámen virág.
A macska néz s a halvány szirmokat .
élettel ringatja tovább.

Szemében él . . . Az asztalon halott ...
Gyökértelen... És köztük 'én
meglopni őket, félig éberen
tűnődöm lényük képletén.

A falon három arc. " Száz éve volt ...
Bezárult fönt a mennyezet
és ránk borul a ház, a ránk-szabott,
testünket őrző szerkezet.

Ormáról hull a laska-vakolat.
Gerendáin a darazsak
épitik száraz mértanuk jeIét
s azon túl már csupán az ég.

Az boritja be lHával, kékkel
szívünk, virágaink s a lét
sugárral pusztulón belélövi
testének tiszta lényegét.

És ott úszik ragyogva mindahány.
Minden ciklámen és darázs.
Vándorló fény ... Fehér időbe tért.
Vidíts örök-szép utazás.

MINT ATOM-MÁGNES

Nyilik a házon a szŐZővirág.

Izzik a méhek zümmögő kedve,
s mint sárga léghajó billeg szobd-n
zöldindás kötelét emelaetve.

Ezer kis motor zümmögő szárnya
emelget a fényes magasságba.

Zümmög a ház s míg bent a pilóta
barna homlokát tervére hajtja,
fölötte lantágú szárnyaival,
mht atom-mágnes lángol a nap.

Rezzen a toll és egy híperbolán
eli;zcl1:1 lassan két szőZől:irág ...
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Mihelics Vid

A VALLÁSSZOCIOLÚGIA MEGUJHODÁSA

Feljegyzéseim szerint öt évvel ezelőtt, 1953-ban találkoztam elő

ször francia és olasz folyóiratokban a "szociologie religieuse", il
letve "sociologia religiosa" kifejezésekkel. Hogy pontosan mít kell
érteni rajta, az akkor olvasottakból nem tudtam megállapítani.
Amint azonban az évek múlásával további közlemények kerültek
a kezembe, egyre kielégitőbben válaszolhattam meg magamnak a
kérdést. Ma úgy vélem, hogya "sociologie religieuse" fogalmát ez a
magyar elnevezés adná vissza a leghívebben: "a hitélet szocíoló
giája". Azokból az írásokból itélve ugyanis, amelyek ezen a címen
eddig megjelentek, ennek a szociológiai ágnak témaköre szűkebb és
szempontjai sem olyan általánosak, hogyegyszerűen vallásszocíoló
giának minősíthetnök. Nem kétséges azonban, hogy azok a vizsgá
lódások, amelyeket maga elé tűzött, mind beleillenek a vallásszo
ciológiába, mi több: annyira beleillenek, hogy éppen az ilyen vizs
gálódások hiányára vezethetjük vissza a vallásszociológiai kutatá
soknak azt a lemaradását és elsekélyesedését, amelynek századunk
első felében tanúi lehettünk.

A hanyatlás időszaka

Ha áttekintjük a vallásszociológia termékeit, lehetetlen észre
nem vennünk a nagy nekilendülés után a hanyatlást. A fénykort a
századforduló táján - zömében a mult század utolsó évtizedeiben 
olyan szellemek jelzik, mint egyfelől Emile Durkheim, Lucein Lévy
Bruhl, James George Frazer, E. B. Tylor, másfelől Karl Marx, Her
bert Spencer, Max Weber, Ernst Troeltsch, Werner Sombart. Az első

csoportba soroltak főleg a vallás eredetét próbálták felderíteni s eb
ből a célból az archaikus népek vallásait, ezek keletkezését és fej
lődését vették vizsgálat alá. A második csoportba osztottak, bár az
eredet is érdekelte őket, inkább a kapcsolatokat nyomozták a gaz
dasági szerkezetek és a vallási eszmék alakulása között. Utóbbiak
munkájában így a gazdaság- és vallástörténeti, előbbiekében az ösz
szehasonlító néprajzi jelleg domborodott ki. Logikusan folyt ez ab
ból is, hogy mindezeknek a tudósoknak többsége csak úgy járulé
kosan művelte a szociológiát, igazi területük az etnológia, a köz
gazdaságtan vagy a társadalombölcselet volt. Így is azonban olyan
úttörést végeztek, hogy eredményeik és problémafelvetéseik máig
sem veszítettek jelentőségükből. Nyilvánvaló volt azonban: ahhoz,
hogv a vallásszociológia a kívánt mértékben kibontakozzék, nem
elegendő csupán az ő kutatásaikat folytatni, hanem az is szükséges,
hogy ezeket a kutatásokat átfogóbbakká tegyék és szélesebbre ter
jesszék.

Elméleteileg semmi kétség sem férhetett ehhez. Szociológián,
mínt ismeretes, azt a tudományt értjük, amely az emberek társas
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együttélésének formáit, a társas képződmények mozgását, a csopor
tokkal kapcsolatos szellemi mozzanatokat, valamint a társadalmi
fejlődés törvényeit vagy törvényszerűségeit tanulmányozza. Követ
kezésképpen a vallásszociológiának is - nevének megfelelöen - a
társas jelenségeket kell tanulmányoznia, és pedig azokat a jelensé
geket, amelyek a vallásban gyökereznek vagy a vallás irányában
hatnak. Hogyan jönnek létre s milyen formákat öltenek a vallásos
életfelfogás társadalmi megnyilatkozásai? Miként befolyásolja a val
lás a társadalom életét s miként befolyásolják a társadalmi tények
a vallásos életfelfogást és a vallásos társulásokat? Ezek azok a kér
dések, amelyeknek a vallásszociológia homlokterében kell állniok.

Az a feladat tehát, amelyet a vallásszociológia elé kell tűznünk.

egyrészt szűkebb, másrészt bővebb, mint amit az úttörők a maguk
idejében a legsürgősebbnek tekintettek. Egyrészt szűkebb, mert az
olyan problémák, mint például a vallásos érzés lényege, az animiz
mus, vagy a totemizmus, nem elsősorban szociológiai problémák.
Másrészt bővebb, mert a ma fellelhető primitiv törzsekre és a kul
túrnépek multjára vonatkozó még oly tanulságos eszmefuttatások
mellett sem szabad kirekeszteni a mi tulajdon napjaink jelenségeit
a vizsgálódásokból. Csak sajnálhatjuk, hogyavallásszociológia ké
sőbbi művelői erről a továbbfejlesztésről általában megfeledkeztek.
Mint már utaltam rá, emiatt váltak dolgozataik meglehetősen ér
dektelenekké. Bizonyos mérvű előrehaladást csak újabban egyes ten
gerentúli szociológusoknál észlelhettünk, akik az amerikai szocioló
gia gyakorlati törekvéseihez igazodva a vallást mint a társadalmi
ellenőrzésnek és a társadalomba való beilleszkedésnek hasznos esz
közét igyekeztek mérlegelni, és pedig napjainkban, a jelen körül
mények között is.

Világos, hogy annak, amit mai szemmel nézve kifogásolhatunk,
megvoltak az okai. Mint minden tudománynak, úgy magának a
szociológiának s így a vallásszociológiának is pontosan meg lehetne
írni a szociológiáját. Végtére a tudomány is társadalmi jelenség, s
ahhoz, hogy valamely tudományág megszülessék és kivirágozzék,
társadalmi feltételek kellenek. A legfontosabb ezek között, hogy a
társadalom hangadéi és művelt rétegei értéket tulajdonítsanak azok
nak a problémáknak, amelyekkel az illető tudományág foglalkozik
vagy foglalkozni kíván. A XIX. században általános érdeklődés kí
sérte a hívők és nem-hívők csatározását a vallás körül, természetes
tehát, hogya vallásszociológíaí kutatások nagy figyelmet keltettek
s ennek nyomában maguk a kutatások is elevenen folytak. Jól szem
lélteti ezt Anglia, ahol - mint Norman Birnbaum állapítja meg 
közmeggyőződés volt akkoriban, hogy a vallás fontos ügye az egyén
nek is, meg a társadalomnak is. Ennek megfelelően nem is akadt
filozófus, aki mellőzhetőnek tartotta volna a vallás behatóbb tár
gyalását. Úgyannyira, hogy talán egy ország sem vette ki részét ak
kortájt olyan nagy mértékben a vallásszociológiai búvárkodásból,
mint Anglia. Még azok is, akik nem ismerték el a vallási tények
eredetiségét és közvetlenségét, kiemelték a vallás szociális funkci-
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óját. Ezzel persze maga a vallásszociológia is lényeges szerephez ju
tot! annak a századvégi polgári felfogásnakkiálakításában, amely
elsosorban a számára kedvező társadalmi és politikai intézmények
igazolására és védelmére iparkodott felhasználni a vallási tanítá
sokat. A vallás mivoltának és hivatásának ez a relativizálása azon
ban óhatatlanul azzal a következménnyel járt, hogy hamarosan el
halványult a vallás jelentősége az emberek tudatában, ennek visz
szahatásaként pedig a mi századunk elején már megtorpantak, rész
ben meg is szűntek a komolyabb vallásszociológiai vizsgálódások.
A vallásszociológia hanyatlása így egyik jelensége lett az általános
ságban észlelhető szekularizációs folyamatnak. Továbbra is felszí
nen maradt ugyan a vallás keletkezésének és távolabbi multjának
tanulmányozása, az efajta régészkedőhajlandóság azonban nem vált
hatott ki olyan tudományos lendületet, amely a maga frisseségével
leküzdhette volna az intellektuális nehézségeket. Azok a szociológiai
munkák is, amelyek a közhelyes szólamokon túlmenően kitértek a
vallásra, jobbadán csak a hires úttörők gondolatait népszerűsítették.

Akadtak ugyan ebben az időben is szociológusok és rokonszakmabelí
tudósok, akik szerették volna előbbre vinni a .vallásszociológiát. A
francia M. Mauss már 1924-ben síkraszállt amellett, hogy fordítsa'
nak nagyobb figyelmet az emberiség ma élő vezető vallásaira.
Ugyanígy Gabriel Le. Bras, a Sorbonne egyházjogi professzora hét
évvel utána megpróbálkozott annak igazolásával, hogy a jogot. nem
érthetjük meg szociológia nélkül, a szociológía azonban csak akkor
felelhet meg rendeltetésének, ha kutatásait az egész emberi való
ságra, tehát a vallásra és a mai hitéletre is kiterjeszti. A társadalmi
feltételek hiánya rníatt azonban mindketten kevés visszhangra ta
láltak.

Újabb kutatások szüksége

A fordulat a második világháborúval következett be. Kétforrá
sát jelölhetjűk meg. Az egyik, hogy a hadviselők közt mutatkozó és
állásfoglalásaikat nagy mértékben befolyásoló ideológiai ellentétek
magukra vonták a szociológusok figyelmét, akiknek tapasztalniok
kellett, hogy a vallást a mai világban sem kezelhetik úgy, mint kö
zömbős társadalmi jelenséget. A másik a keresztény egyházak szá
mos vezető személyiségének az a felismerése, hogy a lelkipásztori
tevékenységet összhangba kell hozni azokkal a hatalmas szociális
változásokkal, amelyeknek a háború rendkívül gyors ütemet adott.
Világossá vált előttük az is, hogy a folyton módosuló társadalmi
adottságokat pontos elemzéssel kell nyomon kisérni, ha eredménye
sen kívánnak dolgozni. Az már azután a dolgok természetében rej
lik, hogy ez a praktikus cél erőteljesebben mozgatta meg az elmé
ket, mint atisztán teoretikus érdeklődés. Előbb léptek fel a "hitéleti
szociológia" művelőí és csak utánuk, az ő hatásukra elevenedett
meg az egész vallásszociológia.



Azon nem csodálkozhatunk, hogya "hitélet szociológiáját" ép
pen Franeiaroszágban' kezdeményezték. Ha ugyanis valahol, akkor
itt ugyancsak szemet szúrhatott az az ellentét, amely az utolsó fél
században egy vallásos kisebbség, benne egy szellemi elit növekvő

buzgósága és egy csupán névlegesen katolikus hatalmas tömeg hit
beli közömbössége, nem ritkán ellenséges érzülete között támadt,
Ezt a szakadást minduntalan észre kellett venni, mennyiségi ég mi
nőségi mértékével azonban a legközvetlenebbül érdekelt egyházi
személyek sem voltak tisztában. Mint ilyenkor történni szokott, vol
tak papok, akik visszahúzódtak a maguk szűk környezetébe s ab
ban a feltevésben kerestek vigasztalódást, hogy másutt bizonyára
kezvezőbb a helyzet, s voltak, akik fásultan nézték a fejlemények;~t.

s megmaradt híveik gondozása mellett a saját lelki békességük biz
tosítását tekintették legfőbb teendőjüknek. Előtérbe azonban mégis
csak azok a papok léptek, akiket a tényleges helyzet és a kudarcok
sem ingattak meg abban a meggyőzödésükben, hogy nekik, mint az
evangélium hirdetőinek és a szentségek kiszolgáltatóínak, a válto
zott viszonyok között is megvan a küldetésük. S természetes, hogy
a papságnak ez a része nemcsak megértette a "hitéleti szocíolóma"
jelentőségét és szükségét, de mindjárt munkatársi törzsgárdának is
kínálkozott.

Ezt a helyeslést és segítséget nem is nélkülözhették. a kutatók,
mert hiszen a számszerűségek tüzetes megállapítása nélkül hozzá
sem kezdhettek semmiféle komoly vizsgálódáshoz. Olyan adatokra
volt szükségük, amelyek egyrészt megbízhatóbbak, másrészt mesz
szebbmenőek, mint a többnyire hevenyészett és szűkre fogott ple
bániai és egyházmegyei kimutatások. Üjabb és újabb kérdőíveket

szerkesztettek tehát, tökéletesítették az ellenőrzési módszereket és
kritikailag dolgozták fel a kapott adatokat. Bizonyos, hogy már az
alapvetésnek ez a technikai munkája is nagy méretű és igen lelki
ismeretes munkát kívánt mind Franciaországban, mind pedig azok
ban az országokban, ahol követték a francia példát. Nyomában fény
vetődött olyan tényekre, amelyeket eddig inkább csak sej tettek. Ki
derült a többi között, hogy - miként J. F. Motte írja - Franciaor
szág egyetlen nagyvárosában sem haladja meg a g'Yakorló katoli
kusok száma az összesség 35 %-át s általában 10-20 ofo között mo
zog. Hasonló felfedezésre jutottak Angliában is. "Eddigi elképzelé
seink szerint - jelenti ki Michael P. Fogarty - a gyakorló katoli
kusok száma meglehetősenmagasnak látszott, s azt hittük, hogy ön
elégülten nézhetünk olyan országra, mint Franciaország. Most azon
ban rá kellett jönnünk, hogy sokkal közelebb esünk a franciaorszá
gi, mint teszem a hollandiai állapotokhoz." S hogy az olasz katoli
kusok se lehessenek elégedettek, adatfelvételek kimutatták, hogy
például a Toscanában fekvő volterrai egyházmegyében, ahol 112
plebániának 110.000 híve van, 1952-ben csupán 21.58 % járt rend
szeresen szentmísére, a kötelezetteknek mindössze egyharmada. S
ha voltak is plebániák, ahol a hitgyakorlat a 90 %-ot is elérte, vol
tak már olyan plebániák is, ahol alig akadtak gyakorlók. Spicchiaíola
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község 440 katolikus lakosából például 6 férfi, 6 nő és 2 gyermek
fordult meg rendszeresen a templomban.

Nem kétséges, hogy már az a konkrét kép is, amelyet a nyers
számok tükröznek, nagyban segítheti a lelkipásztori teendőknek és
.azok sürgősségi rendjének meghatározását. Ahhoz azonban, hogy a
szóbajőhető tevékenységek eredményességének valószínűségét már
eleve mérIegelhessék, ami feltétele a munkaerők és eszközök taka
rékos felhasználásának, meg kell találni azt az alapot, amelyen az
egyes területek adatait összehasonlíthatjuk egymással. Mert hiszen
kézenfekvő, hogy teljesen azonos számoknak is egészen más a je
lentésük egy ipari vagy egy mezőgazdaságividéken, az ország északi
vagy déli részén, egy megállapodott népességű belső körzetben vagy
a mozgékony határmentén, egy közismerten katolikus hagyományú
vagy egy közismerten antiklerikális hagyományú tájékon, sőt még
ugyanannak a nagyvárosnak külőnböző negyedeiben is. Ami szám
az egyik helyen a vallásos élet fokozódását, ugyanaz a szám a má
sik helyen annak hanyatlását jelezheti, ami szám az egyik helyen a
lelkipásztorkodás korszerűségét,ugyanaz a másik helyen annak kor
szerűtlenségét tanúsítja. Hamarosan szükségessé vált tehát, hogy an
nak rendje és módja szerint szociográfiai felvételeket készítsenek,
majd pedig hogy ezeknek alapján tipusok szerint osztályozzák az
egyházmegyéket, esperesi kerületeket és plébániákat.

Tipusok megállapítása

Amit ebben a vonatkozásban végeztek, azért nagy elismerés il
leti a franciákat. Magánember nehezen győzné pénzzel a csak ed
dig is megjelent plébániai monográfiák beszerzését. Közel sem azo
nos értékűek ezek, de bőven vannak köztük, amelyek nemzetközi
figyelmet keltettek és iskolát teremtettek. Ilyenek mindenekelőtt

Fernand Boularti kanonok munkái, aki Le Bras professzor mellett
ezeknek a kutatásoknak legnevesebb művelője, A színvonal erős

eltérései magyarázzák. hogy ismételten jelentek meg különböző

szerzőktől módszertani művek is, amelyek szakszerűségre és lehető

leg egyöntetű eljáráara kivánják nevelni a lelkes, de sokszor dilet
táns munkatársakat. így Boulard is, akinek "Tanulmány egy mező

ségi plebániáról" c. mintaszerű munkája 1951-ben jelent meg, ki
adott egv tájékoztatót a plebániai monográfiák készítéséhez. Hasonló
útmutatót szerkesztett a belga N. de Volder is. Tanulságos az ő fe
jezet-beosztása: történet és földrajz, demográfia, gazdasági és szo
ciális helyzet, politikai és kulturális viszonyok, hitélet és gondolat
világ, Mindezeket a fejezeteket illetően megjelöli a kérdéseket is,
amelyekre a kutatónak elsősorban kell válaszolnia.

Boulard javasolta a plebániáknak három tipusba való sorolását,
aszerint, hogy a gyakorló katolikusok az összességnek mekkora há
nyadát teszik. "AH tipus, ahol a gyakorló katolikusok aránya a kö
telezetteknek 90 %-a körül mozog s így a hitgyakorlás csaknem tel
jesnek mondható. "B" tipus, ahol az arány legalább 45 %, "C" ti-
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pus, ahol már ennek is alatta van. A hitgyakorlás kritériuma a hus
véti kötelesség teljesítése és vasárnap, valamint parancsolt ünne
peken a rendszeres misehallgatás. Le Bras és Boulard a plébániai
adatok alapja az esperesi kerületeket is beosztotta ebbe a három
tipusba s így az esperesi kerületek szerint való részletezéssel elké
szítették Franciaország vallási térképét, amely azóta több kiadást
ért és a "hitéleti szociológia" klasszikus termékének számít. Boulard
azóta új térképen dolgozik, amely O-25 %-ig 5 százalékos lépcsők

ben, onnantól pedig 10 százalékos lépcsőkben tünteti fel a vallás
gyakorlás helyzetét. A francia példa nyomán Collard elkészitette
Belgium misehallgatási térképét is, és pedig plebániák szerint. Ez
a térkép 10 %-tól 90 %-ig menően hetes osztályozással tünteti fel a
gyakorlókat.

Könnyű azonban belátnunk, hogy az ilyen térképek még csak
statisztikai adatokról tájékoztatnak, ami önmagában is hasznos és
kezdetnek is bíztató, de az ország vallásosságáról, annak mértékéről

és alakulásáról keveset nyujtanak. Ezért javasolt L. J. Lebret egy
másfajta tipizálást. Az ő tipusai a következők: l. Keresztény plebá
nia. A papok száma megfelelő s a vallásgyakorlat szinte teljes,
úgyannyira, hogy nem 1> érzik új lelkipásztori módszerek szüksé
gét. 2. Kereszténységében már kikezdett plebánia. A vallásgyakor
lat kevésbbé egyöntetű, már kísérletezni kell új módszerekkel. 3.
Válsággal küzdő plebánia. Kevesebb a gyakorló, mint a nem gya
korló katolikus. Külőnböző okokból fogyatékos a lelkipásztori te
vékenység. 4. Kereszténységét vesztett vagy má1' erősen vesztő ple
bánia. Kevés a pap és hiányzanak az anyagiak is .. A környezet erős

nyomással nehezedik a hívekre. Az egyházközségnek nincsenek kel
lő számban tevékeny tagjai. Egy másik szerző, Emile Pin, statikus
és dinamikus plebániákat különböztet meg. Statikusak :L, Keresz
tény plebánia, és pedig a) szokások tartják össze, b) a hívek egyé
nileg is ragaszkodnak hitükhöz. 2. Elzárkózott plebánia, és pedig a)
a vallásgyakorlás egy hagyományos foglalkozás és életirány tarto
zéka, b) sziget-csoport egy nem-keresztény mi1iőben. Dinamikusak:
l. Intenziv plebánia, ahol egy életerős mag koncentrikus körökben
szélesedik. 2. Extenziv plebánia, ahol a plebániai közösség intenziv
vallásgyakorlata a plebánia határain túl is érezteti hatását.

Magam részéről igen helyesnek érzem az amerikai J osef H.
Fichter eljárását, akinek "A városi plebánia társadalmi szerkezete"
c. műve Európában is megérdemelt feltűnést keltett. Fichter szerint
a plebániák osztályozásának feltétele, hogy előbb tárgyi ismérvek
alapján bontsuk csoportokra a plebániához tartozó személyeket, mert
csak ezeknek a csoportoknak számarányából következtethetünk bi
zonyossággal az egész plebánia vitalításának mértékére. Ö a híveket
a következőképpen minősíti: l. Magot alkotók: cselekvő módon
résztvesznek a plebánia életében; 2. átlag-tagok: rendszeresen láto
gatják az istentiszteleteket, de ezen túlmenő kapcsolatot nem ápol
nak; 3. szélen élő tagok: egyházi házasságot kötnek és gyermekeiket
is megkereszteltetík, de vallásilag nem aktivak; 4. leváló tagok: nem
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léptek ki ugyan az egyházból, de semmiben sem veszik igénybe a
plebániájuk s alkalmasint más plebániák szolgáltatásait sem.

Szinte fölösleges mondanom, hogy másféle osztályozásokat is
képzelhetünk, mert hiszen még a nagyjában általánosan elfogadott
egységeken belül is tetszés szerint szaporithatjuk a csoportokat.
Hogy azonban egyes alapkategóriákon túl meddig van értelme en
nek, azt csak a gyakorlati hasznosság döntheti el. Mindenesetre sok
függ attól, hogy tárgyilag meghatározhatjuk-e az osztálybasorolás
kritériumait. Mi az ismérve például annak, hogy valaki pusztán
szokásból, avagy elsősorban meggyőződésből gyakorolja-e vallását?
Vannak katolikusok - írja Le Bras -, akik el nem maradnának a
miséről, még sincs igazi hitük, mások viszont lábukat sem teszik
be a templomba, mégis mélyen hisznek Istenben és Jézus istenségé
ben. Végtelen árnyalatok mutatkoznak az egyéni hitek tartalmában,
értékrendjében és elevenségében, ugyanígy az erkölcsi magatartás
ban és a vallási sugalmazottság fokában. S maguknak a híveknek
kategorizálása még semmit sem árul el a távolmaradókról és távol
maradásuk okairól, holott ez a réteg rendkívül érdekelhet minket.
Sőt - mondja Le Bras - egyházi szempontból kevésbbé is fontos is
merni a gyakorlók adatait, mint a közömbösség hátterét.

Némelyek talán azt felelnék mindezekre, hogy meg kell kér
dezni magukat a gyakorló és a csupán anyakönyvezett híveket, de
ez korántsem olyan egyszerű, mint a nem-szociológus gondolná,
mert hiszen a legtöbb ember maga sincs tisztában önmagával. A
közvéleménykutatás, amely legnagyobb sikereit mindezideig a Gal
lup-módszerrel érte el, technikailag is bonyolult feladat, eredmé
nyeinek helyes kiértékelése pedig, amikor a kérdezetteknek belső

lelki világáról van szó, nem ritkán lekűzdhetetlen nehézségekbe üt
közik. MéItán kritizálták például George Rotvand közvéleményku
tatását, aki meg akarta állapítani, vajon katolikus-e még Francia
ország. Ilyen kérdéseket tett fel: "Buzgó vagy lanyha katolikusnak
tartja magát T" Nyilvánvaló, hogy tárgyi ismérvek nélkül csak meg
bízhatatlan válaszokat kaphatott erre. Teljességgel lehetetlen az
ilyen kérdés: "Hitének megvallásában elmenne-e a vértanúságig
is?" Helyes kérdés viszont az ilyen: "Tetszenék-e, ha gyermekei
csupán polgári házasságot kötnének ?"

Törvényszerűségek a hitéletben

Nem kétséges azonban, hogy az egyházigazgatási egységeknek
hitgyakorlás és vallásosság szempontjából való osztályozása nélkül
gondolni sem lehet a hitéletben észlelt különbségek összevetésére és
az eltérések okainak feltárására. Ez a feltétele annak is, hogya ku
tatások elhagyhassák a szociográfia tisztán leíró és tényeket össze
gező területét és átléphessenek a tulajdonképpeni szociológia terü
letére. Csakis így kerülhet sor általános összefüggések és törvény
szerűségek megállapítására, amit a szociológia egyik fő feladatának
kell tekintenünk. Nem kisebb feladata azonban a fogalmak tisztá-
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zása sem. Hányszor bukkanunk például szociográfiai munkákban
olyan kifejezésekre, mint "elanyagiasodott", vagy "erkölcstelen"
környezet, anélkül azonban, hogy megmondanák a szerzők: miről

ismerni meg ezeket? Pedig objektiv kritérium híján mit sem kezd
hetünk az ilyen szavakkal. Ahhoz képest, hogy mennyire fiatal kez
deményezés a "hitélet szociológiája", művelői már eddig is figye
lemreméltó munkát végeztek és sok olyan eredményre jutottak,
amelyek vagy megerősítik és egyetemes jellegűnek mutatják egyes
tapasztalatainkat, vagy egészen új fényt vetnek egyes jelenségekre.
Mert hogy milyen hamisan lehet értelmezni a dolgokat, mutatja
két spanyol szerző, F. del VaZZe és P. Sarabia vitája. Utóbbi abból
a körülményből, hogy 1951-ben egyetlen házassági perrel sem for
dultak az egyházi hatóságokhoz - amelyek ott egyedül illetékesek
eljárni -, arra következtetett, hogy lám "mennyire mintaszerű a
spanyolok családi élete". Holott az igazság az, hogy a marakodó
házastársak a hiábavalóság érzésében vagy tudatában az egyházi
törvényekkel mitsem törődve mennek szét és állnak össze másokkal.

Ahhoz, hogy a pap megfelelhessen hivatásának, ma már pon
tosan kell ismernie hiveinek megoszlását nem, kor, foglalkozás, tár
sadalmi osztály és rétegződes szerint. Elsősorban azoknak a híveinek
megoszlását, akikkel a templomon keresztül kapcsolatban áll. Kü
lönösen fontos az életkor szerint való tagozódás ismerete, mert a
vallási életben is vannak kritikus életkorok. A 14-ik évtől a házas
ságkötésig terjedő időt általában a vallástól való elszakadás folya
mata jellemzi, míg az 50-ik s még inkább a 60-ik évet követő időre

a valláshoz való visszatérés folyamata jellemző. Pin például Saint
Pothinben azt találta, hogy rendszeresen jár a vasárnapi szentmisére
a O-7 éves gyermekek 24 %-a, a 7-13 éveseknek 32 %-a, de a 13
éven felülieknek már csak 20.5 %-a, a 21 éven felülieknek mindössze
13.5 %-a, Fichter is megfigyelte, hogy a hitélet csökken a IB-ik év
től, a leggyöngébb 30-39 év között, majd az 50-ik évtől ujból mé
lyülni kezd. Az áldozók száma legtöbb a 10-19 évesek és az 50-ik
éven felüliek között. Szer-inte vannak ennek tárgyi okai is, így a
családfenntartással, főleg a kisgyermekek nevelésével együttjáró
megterhelések, a több munka és a kevesebb idő, s vannak morális
okai is, főleg a házasság előtti és alatti megtartóztatás nehézségei. A
husvéti kötelesség elhanyagolásában azonban szinte kizárólag e1'
kölesi-vallási mozzanatok hatnak közre. Figyelemreméltó, hogy azok
a számadatok, amelyeket Fichter felhoz, csaknem teljesen egyeznek
a bécsi ll. kerületi Szent Nepomuk-plébánián felvett adatokkal. Ál
talános észlelésük a kutatóknak, hogy a nők buzgóbbak, mint a fél'
fiak: rendszerint 3 gyakorló nő esik 2 gyakorló férfire. Ugyancsak
általános megállapítás, hogy a nem-gyakorlók aránya jóval maga
sabb az ipari és a szabadfoglalkozásúaknál. mint a többi csoportban.

A hitéletnek, hogy kifejlődhessek, szüksége van az emberi ke
retek bizonyos szilárdságára. S. Ligier. aki Dőle városát vizsgálta,
pozitiv összefüggést állapított meg a hitélet gyöngesége és a lakos
ság gyors cserélődése között. A gyakorlők legnagyobb százaléka
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azokból a munkakörökből kerül ki, amelyek a legállandöbb foglal
koztatást nyujtják. N. de Volder tanulmánya szerint Belgiumban
szintén azt észlelték, hogyamisehallgatók száma fordított arányban
van a bevándorlás adta szaporulattal. A leggyengébb a gyakorlat,
ahol legmagasabb az ilyen szaporulat. Fichter is kiemeli azokat a
lelkipásztori nehézségeket, amelyek abból erednek, hogy náluk a
hívek közel 75 %-a életében egyszer vagy többször is változtatja
lakóhelyét.

Le Bras igen szabatosan kimutatta a szokás és a hagyomány
sokszor döntő szerepét egy-egy vidék vagy népcsoport vallásgyakor
Iatában, Bretagneban például az egyházi és feudális keretek hajdani
szoros volta, a XVII. század népmissziói és a francia forradalommal
való szembefordulás nélkül, csupán a jelennek elemzésével, nem
tudnók megmagyarázni a mai állapotokat. Charles Bettelheim és
Suzanne Frere, akik Auxerre városát tanulmányozták, arra a felfe
dezésre jutottak, hogya jansenista szellemiség pozitiv kapcsolatban
van ott az erősen érezhető antiklerikalizmussal. A történeti ténye
zők hatását szemléletesen igazolják a hitéleti térképek is, függetle
nül attól, hogy melyik országról készültek.

A környezeti feltételek kedvező alakítására hivatottak a ple
bániák. A hozzájuk tartozó híveknek ugyanis keresztény szellemű

igazi közösséggé kellene egybeforrniok. Ez azonban a városodás elő

rehaladásával egyre nehezebbé, olykor lehetetlenné válik. A nagy
városokban a központi plebáníák, elsősorban a székesegyházi pl e
bániák, amelyek valamikor a legnépesebbek voltak, mondhatni, el
vesztik híveiket. A nyugati metropolisokban az ilyen templomokban
sokszor már csak házfelügyelőket és ügyeletes őröket láthatunk.
Egyre nagyobb a távolság a lakóhely és a munkahely között, ami
gyakran "disszociálja" az egyén vallási életét és kihat a plebánia
életére is. Az egyház szándéka szerint ugyanis a plebánia-templom
lenne a vallási élet központja s ezt a templomot a hívő számára a
lakóhelye jelöli meg, a hívőt azonban az élet minden más vonatko
zása - kenyérkereset, művelődés, szórakozás - elszólítja és el is
távolítja lakóhelyéről. Nagyon sokszor a vasárnapot sem tölti ott
hon a család. Fichter meg is állapítja, hogy a nagyvárosi viszonyok
között kiveszőben van a plebániai "közösségtudat". Ebből viszont az
következik, hogy az egyének és családok vallási tudata napjaink
ban már nem annyira a plebániai tudatból ered, mint sokkal in
kább a vallásos nevelésből és a hithez való ragaszkodásból. Termé
szetes - mondja Fichter -, hogy á plébániai tudat erősítheti a val
lási tudatot s ezért azt melengetni is kell. Döntő azonban az egyé
nek vallási személyiségének kialakítása, mert csakis erre építhető

rá a keresztény család-eszmény s innen tovább meggyőzés útján a
plebániai közösség eszménye.

Boularti ezzel némileg ellentétes álláspontot képvisel. Napjaink
sok kedvezőtlen jelenségét ő arra vezeti vissza, hogy a multban a
lelkipásztorok munkája igen hajlott az individualizmus felé, holott
egy egész plebánia, egy esperesi kerület, egy egyházmegye evange-
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lizálása a tulajdonképpeni feladat. Természetes, hogy az egyének
is lelki gondozást igényelnek, Boulard szerint azonban a lelkipász
tor akkor ér el igazán eredményt, ha az evangéliumi üzenetet be
ülteti az emberi együttesbe, a társadalmi környezetbe. Ezt sürgeti
az a tény is, hogy a gyakorlók zöme ma sokkal inkább az "inaktiv",
mint az "aktiv" lakosságból kerül ki.

Azt valamennyi szociológus hangoztatja, hogya plebániák ha
tárainak megvonásánál figyelembe kell venni a templom megköze
Iítésének lehetőségeit is. A hívek "túl nagy száma" soha sem fejez
hető ki nyers számokban, sem a hívek és a papok számának egy
szerű arányában.

Valamennyi kutatás pozitiv összefüggést állapított meg az apa
vallásgyakorlata és a gyermekeké között, Azt azonban, hogy mi
okból pozitiv, eddig nem tisztázták. Mindenesetre ezzel kell magya
rázni azt a Franciaországban és Olaszországban többfelé tapasztal
ható jelenséget, hogy kevesebb gyermek látogatja a templomot,
mint nő.

Azoknak száma, akik eleget tesznek a husvéti kötelességnek,
mindig nagyobb, mint a rendszeres misehallgatóké. Olykor egészen
meglepő eltérések adódnak. A. Leoni megállapította például, hogy
a mantovai egyházmegyében 60 % teljesíti husvéti kötelességét, hol
ott csak 37 % jár rendszeresen szentmisére.

A hitélet intenzitásának egyik mérője a papi hivatások száma
is. A kölni egyházmegyében például 1928-ban 1.8 papnövendék esett
10.000 katolikusra, 1950-ben 1.1. Groner szerint sok tanulságot von
hatunk le abból, ha az egyes területegységek erre vonatkozó ada
tait összevetjük az országos átlaggal. Belgiumban és az Egyesült
Államokban megállapitották, hogya legtöbb hivatás azokban az
átlagosnál népesebb, mindkét részről katolikus családokban jelent
kezik, amelyek nem túl kényelmesen élnek - például a "kis-közép
osztályhoz" tartoznak - s ahol már legalább egy unokatestvér a
papi hivatásban él.

Philippe Bernard a Szajna és Marne megyei hitéletet vizsgálva,
arra a felfedezésre jutott, hogy ellentétben a közhiedelemmel, sem
mi pozitiv összefüggés sem észlelhető a születések száma és a val
lásgyakorlat között, sőt a városokban, ahol a gyakorlat többnyire
erősebb, mint a mezőségen, a családok termékenysége határozottan
gyöngébb, vagyis a reláció egyenesen negatívnak látszik. Okát ab
ban véli megtalálni, hogy az életszínvonal emelkedése általában
kedvez a hitéletnek, ugyanakkor azonban csökkenti a születések
számát. Elszigetelt jelenség-e vagy sem, erre természetesen csak
akkor válaszolhatnánk, ha a gyakorló katolikusok natalitását ÖS2

szehasonlítanók az országos adatokkal. Mindenesetre óvatosságra
int az a körülmény, hogy Belgiumban, mint N. de Volder kimutatja,
változatlanul pozitív ez a reláció.
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Groner képlete

11
18
25
30
40
50
65
80

105

tényleges száma

90
80
70
60
50
40
30
20
10

vegyes házasság lehetősége.
a

Ha például a katolikusok az egész népesség 90 %-át teszik, ak
kor minden 100 tisztán katolikus házasságra 22 vegyes házasságnak
kellene esnie, mert behelyettesítéssel a képlet ekként fest:

2.10
100 90- = 22.

Groner ezekután összevetette a matematikai lehetőséget a való
sággal és a következő táblázatot szerkesztette meg:

A katolikusok aránya Minden 100 tisztán katolikus házasságra eső

az egész lakosság vegyes házasságok
százalékában maternatikaílag

lehetséges száma
22
50
86

133
200
300
467
800

1800

Németországban, ahol meglehetősen keverten élnek számban
tekintélyes vallási közösségak tagjai, Franz Groner alapos vizsgála
tok után arra a következtetésre jutott, hogy a vegyes házasságok
mennyiségi alakulása elég jól tükrözi az egyes vallási közösségek
vonzását és életerejét.

Ha 10 férfi és 10 nő házasságképes állapotban van, akkor el
méletileg minden férfi 10 nő közül választhat, tehát az összes fér
fiak összesen 10.10, azaz 100lehetőséggel birnak. Ha mind a fér
fiak, mind a nők közül 3 a katolikus és 7 a nem-katolikus, akkor l
katolikus férfi '3 katolikus nő közül választhat, mind a 3 katolikus
férfinek tehát összesen 3.3, vagyis 32, tehát 9 "katolikus" lehetősége

van. A nem-katolikus férfiak lehetősége arra, hogy nem-katolikus
nővel kössenek házasságot, ugyanígy 72, azaz 49. Könnyű kiszámí
tanunk: annak lehetősége, hogy 1 katolikus - akár férfi, akár nő 
nem-katolikussal kössön házasságot, 2.3.7, azaz 42.

Algebrailag kifejezve tehát, ha a tisztán katolikus házasságok
lehetősége a2 és a nem-katolikusoké b 2, akkor a vegyes házasságok
lehetősége 2.a.b. Minden egyes tisztán katolikus házasság lehetőségé-

l há 2.a.b h lve te at ~------ vegyes ázasság lehetősége ál szemben, vagyis
a 2

2b
egyszerűsítés után -~-és 100 tisztán katolikus házasság lehető

a
2b

sógóvel szemben 100
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Nem kétséges tehát, hogy a vallás napjainkban is igen jelentős

szerepet visz a párválasztásban, amiből feltehető, hogy az egyének
élet-magatartásában is. A matematikai valószínűség alapján ugyanis
a vallási kisebbségeknek egy-két nemzedék alatt el kellene tűnniök.

Fokozott érdeklődés

A hitéletre vonatkozó ilyen természetű szociológiai vizsgálódá
sok, amelyekből csupán ízelítőt nyujthattam, a katolikus körökön túl
is élénk figyelmet keltettek, különösen azután, hogy a katolikus
kutatók a katolikus csoportokkal együtt élő más vallási közösségek
re is kiterjesztették érdeklődésüket. Főleg a szektákat vették tanul
mányozás alá, kezdve attól az alapkérdéstől, hogy micsoda tárgyi
jegyek különböztetik meg a szektát a felekezettől. Ismételten szó
esett az újabb monográfiákban a jehovitákról, morrnonokról, adven
tistákról és keresztény szcientistákról. Az Egyesült Államokban meg
éppenséggel a protestánsok voltak azok, akik az ottani katolikusokat
megelőzve a francia kezdeményezők nyomába léptek. Nem minden
pikantéria nélkül való, hogy a legtöbbször emlegetett francia tár
gyú protestáns tanulmányt - "Vallási hagyományok és politikai
valóságok Gard megyében" - egy fiatal amerikai szociológus, Stuart
R. Schram írta.

Erthetö, hogy ez az intenzív odafordulás a ma élő vallásokhoz
és vallásközösségekhez nem maradt hatás nélkül magára a vallás
szociológiára sem, amely - mint előljáróban már mondottam - túl
ságosan megragadt a régmultban és napjaink primitiv népeinél. Ar
ra, hogy már hagyománnyá vált feltevéseiket összevessék az újabb
tapasztalásokkal, ösztönzést kaptak a vallásszociológusok azoktól a
nemzetközi összejövetelektől is, amelyeket a "hitéleti szociológia"
katolikus művelői egymásután rendeztek. Öt ilyen nemzetközi kon
gresszus volt eddig, és pedig évszám és hely szerint: 1948 Louvain,
1949 Louvain, 1951 Breda (Hollandia), 1953 La Tourette (Francia
ország), 1956 Louvain. A második kongresszuson határozták el, hogy
ezentúl lehetőleg minden két esztendőben összeülnek. A negyedik
kongresszuson állandó nemzetközi bizottságot is választottak, amely
nek elnöke Jacques Leciercq louvaini, titkára Jean Labbens lyoni
egyetemi tanár lett. Párhuzamosan ezzel egyes országokban tanul
mányi központok alakultak, hogy szervezzék és irányítsák a kuta
tásokat. Ilyen központok működtek már 1953-ban Franciaországban,
Belgiumban, Olaszországban, Hollandiában, Németországban, az
Egyesült Államokban és Kanadában. Azóta további központok lé
tesültek Ausztriában és Angliában. E központok közül egyeseknek
már eredetileg is intézeti szervezetilk volt, egyesek pedig később

lettek intézetté.
Természetesnek kell találnunk, hogy azok a szociológusok is,

akiket a vallás csak mint társadalmi jelenség foglalkoztat, egyenesen
rákényszerültek arra, hogy - részben ellenőrzés okából - maguk is
munkába vegyék a váratlanul szélesre nyílt területet és hasznosít-
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sák az új kutatási lehetőségeket. Ebből a szempontból igen fontos
mozzanat, hogy Franciaországban a tudományos kutatások országos
központja, a "Centre National de la Recherche Scientifique" szo
ciológiai osztálya külön vallásszociológiai csoportot állított fel,
amelynek elnökévé Le Bras professzort választották. Maga ez a vá
lasztás is tanúsítja, hogy tudományos szinten művelve - amire ép
pen Le Bras adott annyi példát - a hitéleti vizsgálódások hasznosan
és szerencsésen egészítik ki a vallásszociológia megszokott anyagát.
Mi több, nemcsak kiegészítik, de az egész nagy tudományágat előbb

re is viszik. Ezt az állításukat teljes mértékben igazolja a francia
vallásszociológiai csoport által indított s egyelőre félévenként meg
jelenő nemzetközi jellegű közlöny, az "Archives de Sociologie des
Religions" is. A tudomány történetében ez az első időszaki kiadvány,
amely kifejezetten a vallásszociológia szolgálatában áll.

Azok a tanulmányok, amelyeket a közlöny eddigi számaiban ol
vashattam, élénken mutatják a vallásszociológiai vizsgálódások té
makörében beállott fordulatot. Alaposan megfogyatkoztak a koráb
ban dívó inkább bölcseleti vagy néprajzi dolgozatok s még a tör
téneti jellegű értekezések szerzői is figyelemmel vannak a ma ta
pasztalt jelenségekre. A tanulmányok zöme már a jelenkori vallások
társadalmi feltételezettségeit és kihatásait vizsgálja, s magától ér
tetődik, nemcsak a keresztény vallásokét.

A vallásszociológia újjászületésének másik értékes bizonysága
az a kiadvány, amelyet "Vallásszociológia - A kutatások jelen irá
nyai és könyvészet" címmel az UNESCO 1956-ban tett közzé. Szer
kesztői kereken 4000 írásművet tekintettek át és 891-et dolgoztak
fel belőlük.

A vallás a szocialista rendszerben

Azoknak az értekezéseknek sorában, amelyek a vallásszocioló
gia új és időszerű feladatait próbálják megjelölni, talán egy sem
kötheti le annyira a mi figyelmünket, mint Ante Fiamengo saraje
vói egyetemi tanár írása, amelynek az "Archives de Sociologie des
Religions" adott helyet. Fiamengo ugyanis azt a nézetét fejti ki,
hogy nincs társadalmi környezet, amely annyira kívánatossá tenné
a vallási jelenségek szociális korrelációinak kutatását, mint az a
környezet, amely a marxizmus eszméinek hatására keletkezett.

Három okot hoz fel erre. Az egyik a történeti materializmusnak
az a szándéka, hogy a vallást funkciój ával, szociális szerepével ma
gyarázza. A másik az a körülmény, hogyamarxista gondolat a
vallás ellentétének állítja magát és a szocialista társadalom az élet
nek egy olyan tudományos felfogásával számol, amely kizárja a val
lásos felfogás megmaradását. A harmadik ok az a kétségtelen tény,
hogy a vallás eddig még nem tünt el a társadalmi alap változásá
val, hanem továbbra is fennáll olyan objektív jelenségként, amely
nek szerepe van a mindennapi életben. Fiamengo mindebből odakö
vetkeztet, hogy azoknak akorrelációknak tisztázását, amelyek a vi-
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lág vallásos értelmezése és a társadalom szocialista átalakulása kö
zött mutatkoznak, csakis a módszeres vizsgálódástól várhatjuk.

Mint a későbbiekben Fiamengo hangoztatja, konkrét vallásszo
ciológiai elemzések hasznosan világítanák meg az emberek magatar
tását a vallás iránt olyan országban, mely a szocializmust épiti. Így
lehetne megállapítani, vajon a szocializmus építésében való rész
vétel magában foglalja-e azt a tendenciát, hogy a népet eltávolítsa
a vallásos formáktól, s vajon melyik a népnek az a része, amely leg
inkább távolodik tőlük? Mi a folyamata ennek a távolodásnak, ha
ilyesmit valóban észlelünk? Vannak olyan nézetek, hogy a társa
dalmi szerkezet megváltozása nem gyakorolt eddig jelentősebb be
folyást a nép vallásos gondolkodására és szellemi életére, ezt azon
ban csak elmélyült, folytonos és tárgyilagos vizsgálat döntheti el.
Minthogy a szocialista országok a háború óta gyors iparosodásnak
indultak, felmerül a kérdés: hatással van-e a meggyorsított iparo
sítás a vallásos élet megnyilatkozásaira? Ennek kapcsán kellene
tisztázni, hogy milyen változásokon vagy módosulásokon megy át
a vallásos hit azoknál aparasztoknál, akik ipari munkások lettek?
Ezeknél a vizsgálatoknál elkerülhetetlen, hogy párhuzamba állitsuk
a szocialista országokban tapasztaltakat a nem-azocialista országok
hasonló folyamataival. További kérdés, vajon a társadalom 3Z('1,'

kezeti változása és a marxista szellemű nevelés olyan gazdasági fel
tételek között is, amelyek itt vagy ott egyelőre kedvezőtlenebbek

a kapitalista országok feltételeinél, gyakorolnak-e vagy sem befo
lyást a nép vallásos életére? Ebből részben választ kapnánk más
kérdésekre. így arra, hogy mi a szerepük az életfeltételeknek a
vallás elfogadásában vagy visszautasításában, valamint arra, hogy
mi a szerepük ezeknek a feltételeknek ott, ahol marxista nevelés
folyik, s ott, ahol nincs ilyen nevelés? Végül: mi befolyásolja erő

sebben a vallásos életet, az élet anyagi feltételei vagy a kulturális
feltételek ?

Az ilyen tanulmányok -' folytatja Fiamengo - hozzásegíten "'
nek ahhoz, hogy világosan lássunk egy rendkívül fontos problémá
ban. Ez pedig a koegzisztenciája a materialista marxista filozó
fiának és a vallásos hitnek, valamint vallásos intézményeknek egy
szocialista társadalomban. Másként kifejezve: mi a gyakorlati koeg
zisztencía módja elméletileg ellentétes gondolkodási magatartások
nál és intézményeknél ? Számot kell vetni ugyanis azzal, hogy el
térések, sőt antagonizmusok sem jelentenek szükségszerűen köl
csönös ellenzékiséget vagy kizárólagosságot minden tekintetben. A
jogi keretek a szocialista országokban is szabadságot engednek ar
ra, hogyahonpolgárok akár az ateista, akár a vallásos gondolkodást
tegyék magukévá a polgárjogok bármi korlátozása nélkül. S ennek
a problémának tárgyilagos megvilágítása - emeli ki Fiamengo 
rendkívül fontos lenne nemcsak az egész világ vallásos embereinek,
de mindazoknak az embereknek szemében, akik szeretik az igaz
ságot. Ugyanakkor a szocialisták számára sem lenne érdektelen té
nyek alapján megállapítani, vajon a különböző egyházak vagy val-
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lási csoportok magatartása eltér-e egymástól a szocialista társadalom
tekintetében.

Mindezek alapján Fiamengo úgy vélekedik, hogy egyetlen tár
sadalmi rendszer sem gazdagíthatna annyira a vallásszociológiai
megismeréseket, mint a szocializmus, ahol merőben új környezet
be kerültek a vallások és a vallásos emberek. Okkal tehetjük fel 
mondja Fiamengo -, hogy az itteni kutatások eredményei nagyban
érdekelnék az egész világot.

Hívők és a vallásszociológia

Méltán tehetjük fel a kérdést, vajon mi, katolikusok, akik hi
szünk vallásunk igazságaiban és a Péter-sziklára épült egyház ren
díthetetlenségében, örüljünk-e vagy sem a már-már érdektelenségbe
fulladt vallásszociológia megújhódásának ? Ami engem illet, én csak
határozott igenne! tudnék felelni erre. Szerintem ugyanis helytele
nül cselekednénk, ha leplezni akarnók magunk előtt a tényt, hogy
az egész világon nagyon sokak előtt problematikussá vált a vallásos
életfelfogás. Amit a katolikus szociológusoknak is sűrűn kell tapasz
talniok, az a folyamat, amelyet "clekrisztianizációnak", elkeresztény
telenedésnek nevezünk. Végtére éppen ez az észlelésük serkentette
őket a társadalmi összefüggések tanulmányozására. Az egyszerű hí
vö is - feltéve, hogy gondolkodik, már pedig hithűség csak attól
várható, aki gondolkodni mer - minduntalan beleütközik szabáto
san kidolgozott elméletekbe, amelyek múló történeti jelenségnek
fogják fel mindazokat a vallásokat, amelyek egy öröktől és örökké
való személyes Isten eszméjéhez fűződnek, s ugyanígy az ilyen val
lási megnyilatkozások intézményes formáit is. Allítások á11ításokkal,
érvek érvekkel kerülnek szembe egy olyan témakörben, ahol nin
csenek és nem is lehetnek matematikai érvényű evidenciák.

Egy terület azonban mégis van, ahol a különböző világnézetek
képviselői nehézség nélkül találkozhatnak egymással, s ez a vallás
szociológia. Mind a vallásos, mind a vallástalan kutatók egyetért
hetnek a tények tiszteletében, amikor olyan kérdésekre keresik a
választ, hogy mely társadalmi tényezők játszottak közre általában
a vallásnak, vagy konkréten szólva ennek vagy annak a vallásnak
keletkezésében, kibontakozásában és intézményesülésében, vagy
hogy milyen mértékben határozzák meg a társadalmi tényezők a
vallások és egyházak életképességét, multbeli és mai szerepét ? Ne
kem meggyőződésem, hogy az ilyen természetű tudományos mun
ka a szocialista országokban is nagyban erősítené a hívők és nem
hívők békés koegzisztenciájának eszméjét, amelynek valóraválása
az új társadalmi-gazdasági rendszer közérdekű építését szolgálná.
Mi, vallásos emberek, ezt a koegzisztenciát maradandó szükségesség
nek, a marxisták csupán átmenetinek itélik, átmenetinek arra az
időre, amíg egyáltalán lesznek vallásos lelkek, nyilvánvaló azonban,
hogy ezt a vitapontot egyedül a jövő s alkalmasint igen távoli jövő

döntheti el.
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Lakatos Kálmán

Ahhoz azonban, hogyavallásszociológiát, ennek kibővült tárgy-o
körét, médszerét és feladatát a valóságnak megfelelően bírálhassuk
el, szembe kell még néznünk azokkal a problémákkal, amelyeket
éppen a "hitéleti szociológia" fellépése és alakulása állított a kato
likusok elé. Ezeknek a problémáknak lehető tisztázása elől semmi
képpen sem térhetünk ki.

SOMLO
Mint tömzsi lány, ki álmait kibon tra
békén hunyorg a fénylő nap felé,
s titkát a tükrös ég tavába ontja,
hol kékje mély, akár a tengeré -

ilyen vagy, Somló, lelkem leshdyé1"ő/;

mosoüua! fonsz a fényből fürtöket.
s bár heggyé váltan ősidőkbe révül,
a jelent óvja félig hunyt szemed.

Magányosan a vásárhelyi sikon
találtál ranqot s hivatást. A.z ég
siet, hogy selymével borítson,
s hattyúszép felhők osonnak föléd.

Derűs nyugalmad, sikereid láttán,
boráldó vulkán, irígyed vagyok;
hogy az, mit rajtad érlel nemes ojtvány,
aranykehellyel ís versenyt ragyog,

míg én, barátod, noha árvaságban
s szelíd magányban hozzád fogható,
dicső gyümölcsre, lám, hi(Íba vágytam,
ezűk: gátak közt vergődöm, mint a tó.

De mig az útról fák rácsa közt nézlek
a rétbe süppedt vízfoltokon át,
szivembe vésni unszol lágy igézet
bazalt fejed koszorús homlokát.
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ÖLBEY IRÉN VERSEI.
VÁRTAM

Vártam a szót s te összezártad
keményvonalú, makacs szádat.
Egyre vártam, hogy talán szólsz már,
vártam délig, ámde nem szóltál.
S én izgatottan vártam estig,
beszéltél, de nem szóltál semmit.
S én tovább vártam, egyre vártam
s a nagy, kegyetlen éjszakában
a szemem nem vettem le rólad,
elmúlt éjfél s vártam a szódat.
S a szót, amikor jött a hajnal,
elvitted örökre magaddal.

ÚSZI REGGEL

o ezek a csodaszép őszi reggelek!
Tegnap esett s a gyöngyön a tűz átremeg,
a mező ezüst csillogásba öltözött,
a messzeség még csupa vattás, sűrű köd.
A párából most bontakoznak ki a fák
s mintha dunna alól bújna ki a világ.
Egy legény megy az úton s közben fütyörész,
az ő szeme is csupa mély gyönyörködés.
Az árokparton dinnyét eszik egy szegény
koldus, dinnyét kávézik s átfonja a fény,
az őszi, hűvös ragyogás. A házfalak
aranyból vannak, ahogy rájuk süt a nap,
a kútból a vödör gyémántot mereget
s királYfiak a futballozó gyerekek.
Megyek az úton s lelkem csupa áhítat.
Süss át rajtam, lángolj át rajtam, őszi nap,
ihless meg engem mély lángoddal, végtelen
szépség, őszi sugár, kozmoszi szerelem.

OSZI STROFAK

Osz az idő, a szél kiirtje harsan,
hull a vén fák vert aranya lassan,
összeseprem hatalmas kazalba
s gondolkodom, mit is vegyek rajta.

•
Túl a dombon öreg pásztor pipázik
s a rezes nap orrahegye se látszik,
nem lobog most, didereg most a pázsit,
csak egy égő csipkebokor világit.

•
Száll a pára, kék a távol,
szederinda rőten lángol,
ázott fŰZfa áll mellette,
mintha, szegény, melegedne.
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KONYHAFAL
Lr t a Mándy Iván

A vízcsap ottmaradt a falon. Mirrtha még mindig körülötte lenne a
konyha edényekkel, kancsókkal és egy kéz, ahogy feléje nyúl.

Udvar volt körülötte sárgászőld fűvel, egyetlen csupasz fallal. Aztán
megint udvar. Holt udvar Lépett holt udvarba egy lépcső omladékán át.
Kicsorbultszélű téglák futottak fölfelé, hogy végülis egy ajtó üres nyílá
sánál szakadjon meg a sor.

Gyerekek szaladtak be az udvarra. Ketten, kéz a kézben. Aztán el
engedték egymást, mintha két oldalról akarnák körülkeríteni a csapot. A
pírosmackós lány eltünt egy gödörben, de csak azért, hogya következő

pillanatban megint fölbukkanjon. A fiú - fülessapkában, buggyos nad
rágban - ott állt a csap előtt, belebámult a megfeketedett kagylóba,

-Furcsa - szólt hátra a lánynak -, ez ittmaradt.
A lány perdült egyet az udvar közepén, a fiúhoz táncolt. - Itt a

konyha. - Kinyujtot.ta kezét a csap felé. Oly otthonosan, mint aki min
dig innen vesz vizet. Meg is kérdezte: - Tegyek föl egy lábassal ?

A. fiú felnevetett.
- Mit beszélsz ? Még hogy egy lábassal !
A láJny nem nevetett. Nagyon kornolyan, gondterhelten végigsímitott

a fiú arcán.
- Meg kell borotválkoznod. Igy mégse mutatkozhatsz be a többi-

eknek. - Közelhajolt a másikhoz. - Gondold el. mit szélnának.
A fiú széttárta a kezét, körülnézett az üres udvarban.
- De kik ... ? És kiknek kell bemutatkozni ?
A lány egy mozdulattal belesuhintott a levegőbe.

- A l,akókna'k.· Mit gondolsz, ez nem akármilyen ház. - Cipője sar
kával vonalat húzott a földön. - A szoba, ez a szoba. Aztán ha belépsz,
rendesen töröld le a lábadat. Igazán nem szeretném, ha bepiszkítanád a
padlót.

A lány vonalakat, köröket húzott. Vonalakból, körökből nőttek ki a
szobák. A levegőbe intett - és ott volt a folyosó rácsa. Első emelet, má
sodik, harmadik ...

A fiú a vállát vonogatta, aztán végigsimított az álJán úgy, mintha a
-szakállát símogatná. A lány után ment. Az most már egy kaviccsal hú
zott különféle kockákat.

- A háló. A naptárt tedd az ebédlőbe. Ne vágj olyan buta képet!
Tudod, hogy tegnap vettem negyvenötös naptárt. Mít szólsz ehhez a kék
függönyhöz?

A fiú bólogatott, hogy szép, szép. A hájóból átment az ebédlőbe,

majd megint kint volt a konyhában. Sorra nyiltak előtte az ajtók.
- Azt hiszem, most már meleg a víz, hozzáláthatok a borotválkozás

hoz. - tgy rnondta: hozzáláthatok a borotválkozáshoz.
A lény átszólt a hálóból. - Csak el ne csöpöztesd a vizet, ha bevi

szed a fürdőbe. - Egyik szobából a másikba pörgött. Hol az asztalon
lgazított walamít, hol az ablakfüggönyön. Bekiáltott a fürdőbe. - Tu
dod, nem is bánom, hogy földszinten lakunk, a lifttel mindig baj van,
aztán a te lábaid; .. !

A fiú odabent a fürdőben igazán nem tudta, hogy mi van a lábaival,
de nem szólt semmit. Borotválkozás után bement az ebédlőbe. A lány
ismét végighúzta kezét az arcán.

- tgy mégis más. Így mégis emberek közé vihetlek.
KLléptek az ajtón.
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A lány azt mondta: - Jól zárd be. Felül is fordítsd rá a kulcsot,
- Felsóhajtott. - Te mindíg olyan könnyelmű vagy.

Ottálltak a lakásuk előtt. A fiú azétterpesztette az ujjait.
- csak tudnám, miért kell bemutatkozní a lakóknak. Csak ha ezt

az egyet megmondanád. .
A lány egy megsemmisítő pillantást vetett rá, egy olyan igazd "meg

semmisítő" pillantást.
- Mindig történhet valami. Gondold el ! MáT nem vagyunk fiatalok,

aztán ki megy el bevásárolni, ki hoz nekünk valamit, ha nem ismerünk
senkit.

- Csakugyan - hümmögött a fiú.
A lány körülnézett az udvaron és a sarokba mutatott.
- Bakosék, öt gyereklkel. GOI11dold el, öt gyerekkel ... !
A fiú is a sarokba nézett, ahol a Bakcsék az öt gyerekkel i • ,

A lány úgy gondolta, odamennek először. Igaz, Binderné a harma
dikon vérig lesz sértve, tudod, a tanácsos özvegye, dehát az előbb-utóbb

úgyis vérig lesz sértve,
- Látod - suttogta a lány és-a magasba mutatott.
- Látom - suttogta a fiú.
- Köszönj, - mondta a lány - ott áll a rácsnál. - Ott áll a rács-

nál. Egész nap ott áll arácsnál.
A fiú kicsit behúzta a fejét, ahogyodaköszönt Bindernének.
- Kezétcsókolom.
- Míndjárt megyűnk - integetett a lány -, csak előbb még beszó-

lunk Bakcsékhoz.
Binderné a harrnadjkon, rnintha meg se látta volna őket. Csak az

orra remegett sértődötten, ahogy beszívta a levegőt. - Menjetek Bako
sékhoz, ti csak menjetek Baikosékhoz. - Körülbelül ez volt az arcán.

- Kellemetlen nőszemény - suttogta a lány.
- Talán ki is lehetne hagyni - suttogta a fiú.
A lány a fejét rázta.
- Nem, nem ... De most már igazán induljunk. Semmi kedvem az

udvaron ácsorogrit.
Elkezdődött a látogatás. Az első vizit Bakcséknál.
A lány csöngetett.
A csöngetesre Bakos nyitott ajtót.
- Látod - suttogta a lány -, vasútas egyenruhában van.
A fiú bólintott és már köszönt is Bakosnak. aki vasutas egyenruhá

ban volt. Bakos az első pillanatban kissé meglepettnek látszott, de aztán
szinte bocsánatkérőerrelmosolyodott.

- Az új lakók. Hát persze. A feleségem rnondta is, hogy bizonyára
benéznek hozzánk. Tessék, tessék... - A szoba felé mutatott, majd
megint azzal a bocsánatkérő mosollyal: - Kicsit szűken vagyunk, dehát
tetszik tudni, öt gyerek.

Kicsit szűken voltak Az ázottképű asszony éppen inget foltozott. A
legkisebb gyerek a bölcsőben visított, egy éles1ekinte<l:ű lány ringatta.
Bakos Nándi, a legidősebb fiú, a sarokban tanult.

- Mérnök lesz - mondta az anya -, ez az utolsó éve.
A lány rnesaköszönte, hogy hellyel kínálták. Mukőzben leült, egy pil

lantást vetett Bakos Nándira,
- Mérnök... az nagyon szép. A migyerekünk orvos akart lenni,

csakhát ... - Ebkadt.
Gyász ereszkedett a szebára. Bakosné míndjárt Ieláltt és átfogta a

lány vállát. A fiú meg azt mondta: - No, no, nyugodj meg már ...
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A lány fölnézett. - Ne haragudjanak, hogy ezzel kezdem... hogy
rníndjárt így elrontom a kedvüket.

- Sírja ki magát kedvesem - mondta Bakosné -, egy jó sfrás
mindig segía.

Teát hoztak be, süteményt. A lány arról beszélt, hogy vajon nem
túlságOSléln zajos-e a környék. - Mert bizony mi már öregecskék va
gyunk.

- Az autóbusz itt áll meg a sarkon - mondta Bakos -, de kü
lönben csönd van.

:eakos elmondta, mióta van a vasútnál. A vendégek a nyugdíjukról
beszéltek.

A végén Bakosék kikísérték őket. Bakosné az ajtóból még azt mondta:
- Ha egy-egy inget meg kéne varrni, nagyon szívesen. Tudja, ermví

,gyerek mellett ...
- Minden fillér szárnít - bólogatott a lány. - Beadjuk. ha lesz

valami.
- Viszontlátásra.
- Viszontlátásra.
Alhogy magukra maradtak az udvaron, a fiú megjegyezte.
- Kedves emberek.
- Az asszony kissé sokat beszél - mondta a lány.
Nem is rnertek fölnézni. Tudták, hogy Binderné még mindíg ott ál!

a rácsnál.
- Dehát jőjjenek kedveseim - mondta Binderné -, jőjjenek már.
Elindultaik fölfelé, öregesen, szuszogva, mert hát nem nagyon birták

a lépcsőt.

Binderné nem vezette be őket a lakásba. Megállt a konyhaablaknál
és azt mondta:

- Bent van az albérlőm. Főz, egész nap égeti a gázt. Éjjel nem
zárja el a csapot, folyatja a vizet. Igaz, mindent fölírok, de akkor is.
- Kis szünet után folytatta. - Nem viszem be magukat, kedveseim.
ment ha itt van ez az alak, nem érzem magam biztonságban.

- Szörnyű ~ mondta a lány.
A fiú megkérdezte: - De hát ki ez?
- Biztosítási ügynök - bólintott Bínderné. - Olykor összacsödíti

a barátait és rtcsajoznak. Már felmondtam neki, de nem megy el. Sőt ~

Megfenyegetett, hogy kidob... engem! értik? engem, a saját laká
somból !

Binderné elcsuklott, csak az álla remegett. Majd 'később még azt
mondta.

- TaJrtsunk össze, mi jobb embereik. - Mélvséges megvetéssed le
nézett az udvarra. - Mert a többiek ebben a házban ... nem is érdemes
róluk beszélni !

- Mít várhatok ezekitől ! - siránkozott Binderné. - Mit várhat
egy szegény özvegy? Ezt a gvilkost (a konyhaablakra bökött) megkér
tem, rnossa meg a hátamat. Mert ugye, én nem tudom megmosni a há
tamat. Mit gondol, mi volt a válasz?

Binderné a lányra nézett, a fiúra nézett. Azok hallgattak. Álltak a
rácsnál és haltgattak.

- Az arcomba nevetett! - Binderné legyintett. - Itt a négyben
lakik egy ujságíró, azt rnondják, művelt ember. Becsengetek. kérem.
mossa meg a hátamat, rámnéz, és becsukja az ajtót. A művelt ember!
- Legyintés, szünet, - Fölmegyek a negyedikre. Kellér Ivánhoz, ké-
rem ... á, de minek ls folytassam ...
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Binderné lebámult a mélybe. Majd váratlanul:
- De ha magukat megkérném ...
- Igends - nyögte a fiú.
- Nagyon szívesen - suttogta a lány.
Elbúcsúztak. Ahogy mentek lefelé, a fiú megkérdezte:
- Gondolod, lejön hozzánk, hogy a hátát ... ?
A lány nem felelt.
Egy J-;át kísérte őket, egy hát járt végig a házban ... talán már Ient

Will a lakásban, beült !it kádba és várja, hogy ...
Ajtók és ablakok kísértek őket végig az emeleteken. VOI1t, ahol nem

is kellett csöngetni. Rózsika, a postáskísasszony, míntha már régen várta
volna őket az ajtó mögött. Alig kezdett el beszélgetni, máris Bindernére
esett a szó,

- Kétszer lefürdettern - mondta Rózsika. - Akkor azt terjesztette
rólam, hagy meg akarom ölni. Bele akarom fojtani a kádba, hogy meg
kaparintsam a pénzét.

- Még ilyet l - szörnyűlködött a lány.
Megtudták, hogy Binderné elüldözte az albérlő menyasszonyát. Meg

tudták, hogy Binderné el akarta magát vetetni az albérűövel. Megeudták,
hogy ...

- Nem engedjük be Bindernét - mondta a fiú, amikor eljöttek Ró
zsiJkártól.

Meglátogattak egy agglegényt, aki zongorázott nekik. Meglátogatták
az ujságírót, aki miJndenféle könyveket mutogatott.

Volt. ahol nem nyitottak ajtót a csengetésre.
- Nem baj - mondta a lány -, nem kell mindenkit ismerni. 

Ahogy leértele az udvarra, megfogta a fiú karját. - Látod, zenészek
jöttek.

- Látom - bólintott a fiú.
Olyan csavargófélék voltak. Egyik udvarból mennek a másikba és

mindenhol ugyanazt a dalt játsszák. Míntha maguk az udvarok adnák
továob a dallt, egyik a másiknak.

- Ketten varrnak - mondta a lány -, de csak az egyik játszik.
De milyen karvalyképe van ... !

- Azért szépen hegedül - bólintott a fiú.
- El tudok képzelni szebbet is - mondta a hány.
A rnásík férfi nem volt egyéb, mint egy fölfelé fordított kalap,

ahogy körbejárta az udvart.
- El tudok képzelni szebbet is - ismételte a lány. - De azért

rníndenkí kint van.
A fiú fölnézett.
Valóban. mindenki kint van a folyosón. Rózsika előre dőlve hallgatta

a zenét. Binderné egyetlen sértődött ránc. "Ezt kell hallgatnom, ezt a
nvekergóst.' De azért el nem mozdult volna.

Pénz potyogott a jcalapba.
A lány megérintette a fiú karját.
- Mit adjunk nekik? Nem hoztunk ki pénzt. Pedig már éppen

felénk jön ...
A kalap lassan feléjük közeledett. És akkor a lány hirtelen fölra

gyegott.
- Egy jó. oonár hideg víz! Azt hiszem, annak nagyon örülnek majd

ebben a melegben.
A fiú Is úgy gondolta, hogy az nagyon jó lesz. Aztán majd leü1tetik

(iket a konyhában, elbeszélgetnek.
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A lány odament a kalap elé. - Kérem, jőjjene{k be hozzánk. - Elő

rement, hogy kinyissa az ajtót.
Bent volt a konyhában, a csap előtt. - Friss víz... nincs annál

jobb.
Egy mozdulatot tett, mintha ki akarná nyitni a csapot. De, ahogy azt

a vénséges, megrozsdásodott csapot nézte, lehanyatlott a karja.
- Friss víz - motyogta.
A csapot nézte és már nem volt mögötte senki. Eltűntek a zenészek,

eltűnt a konyha, a lakás.
- Mi lesz? - mondta mőgötte a fiú.
A lány ráhaiolt a vízcsap megfeketedett kagylójára. belebámult.

míntha a lakókat keresné, akik ott tűntek el alefolyóban.
- Mi lesz?
A lány még míndig úgy maradt ráborulva a kagylóra, Aztán fel

emelkedett. Hegyes, gonosz volt az arca, ahogy a fiúra nevetett.
- Mi lesz?
Szétrúgta a konyha vonalát, a lakást. Atugrott a szomszédba, szét

rúgta Bakcsékat. Fölrohant a téglákon, bekiáltott az üres ajtón.
- Senki! Nincs i,tt senki !
Egy pillanatig ott állt a magasban, aztán levágtatott. Pörgött, röp-.

k:ödött a porban,
- Senki! Senki!
Megint a csap előtt állt. Elszűkült tekintettel nézte.
- Minek maradtál itt? ! Azt mondd meg, minek ?
Fölemelt egy kavicsot és hozzávágta. Aztán elkapta a fiú kezét és

kiszaladtak az udvarról.

HÁROM KIS VERS

osz BATTONYÁN

Mint éhes kutya
elrohan az úton
az őszi napfény
s felnyalja a ködöt.
Majd jólakottan,
boldog peckesen
tovább vonul.
Farkát csóválja.
Nyomában hullanak
a gyűrött levelek.

CSALODAs

GYERMEKLANCFŰ

Sárga, sárga, sárga, sárga.
Fehér könnyet sír a szára.
Lyuk van rajta kis kerek,
összedugod, összefűzöd

összetűzöd: lánc leszen.
Most a nyakamba veszem.
Usgyi vele ki a rétre,
ki a rétre, rét füvére!
Körbe, körbe eszterlánc.
Kész a tánc.

Olyan vagy, mint a telefon.
Mikor a szivedet hívom:
foglalt, éppen mással bes-zél.
S ha csendül, futok, rohanok:
akit hívnak, nem én vagyok.

Barth Ferenc
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Ismételten szóba hoztam már ro
vatomban az Izlámot, amely nem
csak világpolitikai, de vallási és
kulturális vonatkozásai miatt is
nagy mértékben érdekelhet mín
ket. Senki sem vonhatja kétségbe
azoknak a törekvéseknek szinte
hősi fokát, amelyek a monotheiz
musnak ezt a második legnagyobb
körét és területét hozzá próbálják
formálni az alapjaiban megválto
zott életkörülményekhez. Több ta
nulmányt is olvashatunk erről az
Etudes legutóbbi számaiba:n.

Pierre Rondot azokat a muzul
mán összejöveteleket ismerteti és
elemzi, amelyek a legtágabb ér
telemben vett mohamedán kultura
és a modern világ kapcsolatairól
tanácskoztak. Különösnek látszik s
az okát sem tudtam kihámozni, de
az első ilyen kongresszust nem
arab földön, hanem az amerikai
Princetonban rendezték meg 1953
nyarán. A viszony akkor aránylag
békés volt Kelet és Nyugat között
s ennek megfelelően a megbeszélé
sek is barátságos légkörben foly
tak. Az Izlám képviselői - mint
Rondot írja -,.. szemmalláthatóan
azon fáradoztak, hogy olyan kér
déseket vessenek fel, amelyek a
nem-mehamedán megfigvelőknél is
vísszhangot kelthetnek A kérdések
€t:;yébként igen változatosak voltak.
A kongresszusi beszámoló szerint
..a muzulmán törvények szekularí
r.ú18sá n ak Iehetőséaet, a vallás és a
vilár-í élet szétválasztása, az Izlám
alkalmazkodó képességének hatá
r ai' váltották ki a legtöbb vitát s
venták magukra a legnagyobb fi
~\'eJmet. A delegátusok azonba:n
(,:<"szességükben meglehetősen kon
formista nézeteket adtak elő. "Vi
Iáaosan rögzítettük, hogy az Iz1ám
vallás is meg társadalom is" 
mondj a a beszámoló.

Forrlalkoztak a modern Törökor
S7'Í.g ~DéJriRiával is. A török vezetők
álláspontját abban tömörítették,
hogy ők "az Izlámot mint szemé-

lyes hitet fogadják el, amely su
galmazza ugyan, de nem szabja
meg a társadalmi élet típusát", A
delegátusok többsége azonban nem
értett egyet ezzel. Az ő nézetük az
volt, hogy az Izlám életformát je
lent, olyan elvekkel, amelyek meg
határozzák az egyén szociális ma
gatartását, s ezekből a magatartá
sokból kell kinőnie annak az em
berí közösségnek, amely megköze
IíN Allah kinyilatkoztatott akara
tát. A merész úiítások hívei és a
Iaicízálók nem tudták sikerre vinni
reform-gondolataikat a kongresszu
son. Igaz viszont jegyzi meg
Rondot -, hogy teljes szabadság
gal fejthették ki azokat.

Hasonló vonalban mozgott az a
megbeszélés is, amelyet a pendzsabi
egyetem a pakisztáni kormány tá
mogatásával rendezett Lahoréban
a mult év december 31-től az idei
év január 8-ig. Napirenden olyan
kérdések szerepeltek, amelyek a
princeteni tanácskozások folytatá
sát ígérték. nevezetesen: 1. az Iz
lám kulturája, 2. az állam ízlamíta
felfogása, 3. az Izlám és a modern
eszmék behatolása. 4. az Izlám ma
gatartása a tudomány rrányába». 5.
az Izlám befolyása a nyugati kul
turára, 6. az Izlám és a gazdasági
problémák, 7. az Izlám viszonya a
többi vallásokhoz. 8. az Iz1ám hoz
zájárulása a béke ügyéhez.

A lahoreí viták azonban már erő

sen politizált légkörben folytak.
Belejátszott ebbe az a körülmény
is, hogy néhány nappal előtte nyilt
meg Kairóban az afIrikai-ázsiai
szelídarttás értekezlete, amelyen
heves támadások hangzottak el a
Nyugat ellen. Ennek nyomán vagy
ezzel párhuzamosan a lahorei arab
küldöttek is szükségesnek vélték,
hogy szembeállítsák az Izlám civi
lizációnak idealizmusát azzal a ma
tearialízmussal, amelyet a Nyug-at
fő jellemvonásának mlnősítettek.

Ezyes iráni és pakisztáni deleg-átu
sok óvtak a dolgok ilyen Ieegysze-
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rűsítésétől s mások is, köztük ma
rokkóíak, tunísziak, afgánok, és tö
rökök a tárgyílagos szellemben vég
zett tudományos tanulmányozás
mel1ett emeltek szót, de egészben
véve - legalább is Rondot szerínt
- a szenvedélyesság jegyében csap
tak össze a nézetek. Szőnyegre ke
rültek konkrét politbkai kérdések
is, Kasmir és Algerta jövője, ame
lyek alaposan eltérítették eredeti
célkitűzésétől a tanácskozést.

A lahoreít közvetlenül megelőw

en voltak már más kulturálís ösz
szejövetelek is la mohamedán vi
lágban. Igy Tiumlilin marokkói vá
roskában 1956 és 1957 nyarán, majd
Teheránban a mult év augusztusá
han. Ezeken az összejöveteleken 
mint Rondet írja - főleg a modern
technika megítéléséről és a gondo
latszabadságról tárgyaltak, és pe
dig az Izlám körében ajánlatos és
elfogadható reformok szempontjá
ból. Olyan elhatározásokra azonban
egyik alkalommal sem jutottak,
amelyeknek döritöbb jelentőséget

tulajdoníthatnánk.
Valamennyi tanácskozáson

Princetontól Lahoróig kitűnt

mindenesetre, hogy milyen élénk
figyelemmel kíséri az egész moha
rnedán világ a törökországi fejle
ményeket. S ezt körinyű is megér
tenünk Törökország vezetői léntek
elő elsőnek azzal, hogy meggyőző

désük szerint '3Z Izlám országai
csak akkor emelkedhetnek fel a
XX. század ipari civilizációjának
színvonalára, ha gyökeresen szakí
tanak hagyományaikkal s mínde
nekelőtt az Izlámmal. Ennek szel
lemében jártak is el. Ma viszont
énpen Törökországban lehetünk ta
núi annak, hogy az Izlám a több
évtizedes elhalasztási kísérletek el
lenére mrként támad fel újból,
nemcsak a tömegek életében. ha
nem az ország hivatalos életében
is. Erről számol be Alexandre Ben
nígsen tanulmánya.

Kernal pasa kereken harminc év
vel ezelőtt abból indult ki, hogy a
török népi tudat sokkal inkább mu-
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zulrnán, mínt nemzeti. Ahhoz tehát,
hogy rnodern államot építhessen,
háttérbe kell szorítarua az Izlámot.
Ebből a célból nyolc lényeges ín
tézkedéshez folyamodott. Eltörölte
a kalitátust, amelynek székhelye az
ottomán birodalomban volt, s ezzel
együtt az Izlárn államvallás jelle
get. Tisztán a belső vallási ügye
ket hagyta meg az egyházi bírósá
gok hatásköréoen. Feloszlatta a
dervisek szerzetesi társulásait. Hi
vatalossá tette a Gergely-naptárt.
Európai mintájú polgári törvény
könyvet léptetett életbe, amely vé
get vet a többnejűségnek és a nők

alárendelt helyzetének. Világi és
modern iskolákat áLlított a hagyo
mányos mohamedán hitoktató in
tézetekhclycbc. Megtiltotta az arab
nyelv nyilvános használatát és a
latin betűs írást rendelte el. A mo
hamedán papságot is kötelezte,
hogy arab helyett török nyelven
mondja az imákat.

Mindezck a reformok akkoriban
heves ellenállásba ütköztek, de Ke
mal tűzzel-vassal keresztülvitte
akaratát. A világi és az egyházi ha
talom tökéletes szétválasztása sem
jelentette azonban az Izlám teljes
kiküszöbölését. A mecsetek mind
nyitva rnaradtak és a hívek zavar
talanul VégC:éhotték á ítatossáaaíkat.
Nyugaton sokszor elöhozakodtak a
Szent Szófiáriak és Kabrupo Dzsamí
híres mecsetjének múzeummá tör
tént átalakításával, az igazság azon
ban az, houy a hatóságok nem gá
tolták a vallásrtvakorlat szabadsá
gát. A nén rnindvógis; mea is őriz

te hitét s ez az a körülmény.
amelvnok ncmísmcróse miatt ma
oly s~kan ért.etlr-nü! nézik az Izlám
meg\ljhnr],\<;;'ít 1'iiriikors7,ághan.

Ez a Iolvarnat 1!l4!';-hp-n kczdődött

IS Benniasen S7print már odáig ju
tott. ho-tv a" Tz1á m , ha nem is lett
u iból államva')';". növekvő sverenet
visz a köú'<;<;éo: élptAhpn. Az egyhá
zi szert'wt;'í~"l( nyelve ismét az
arab. Az imára való felszólítás is
meaint ar-abul h"ngzik a mecsetek
tornyából. A vallási ügyek igazga-



toságának költségvetése emelkedik:
a világháború előtt 0.18 %-át tette
az egész állami költségvetésnek,
1951-ben már 0.49 %-át. Ujból nyil
hattak hitvallásos iskolák. A vilá
gi iskolákban lehetövé tették az Iz
lám tanainak fakultatív oktatását.
Intézetek létesültek imámok és ige
hirdetők képzésére és nevelésére;
1955-ben 16 ilyen intézet működött.

Hittudományi intézetet állítottak
fel az ankarai egyetem jogi kara
mellett azzal a feladattal, hogy
szakembereket képezzen mohame
dán vallási kérdésekben. Izlamita
tanulmányok részére intézetet szer
vezrek az isztambuli egyetem iro
dalomtudományi karán. Azokat a
mecseteiket is visszaadták a kul
tusznak. amelyeket az elmult évti
zedekben valami okból bezáratott
a kormányzat. A régiek mellett
újak is nagy számban épülnek.
Benrúgsen adatai szer-int 1951 és
1955 között kereken 400 új mecset
nyitotta meg kapuit. A hosszú időn

át tilalmazott zarándoklatok közül
is egyre többet elevenítenek fel. A
mult évben legalább 20.000 "had
zsi" - így hívják azokat a muzul
mánokat. akik minden vallási elő

írásnak eleget 'tesznek - látogatta
meg a szent helyeket. Benn igsen
megjegyzi, hogya Kelet egyetlen
országából, még Egyiptomból sem
indultak népesebb csoportok.

A mohamedán hitélet szembetű

nően fellendült nemcsak a rnező

ségeken. de a városokban is. ün
nepnapokon, különösen Bairam
napjain, megszámlálhatatlan soka
ság szerong az isztambuli mécsetek
kapuiban s mínthogy belül nincs
talpalatnyi férőhely, hamarosan
megtelik az udvar is. A rendes pén
tek déli imára is megtöltik a hívek
amecseteket. Ujból népszerű letrt
a Ramadan bőjt is. Amíg Atatürk
idejében a lakosságnak csak 10
%-a tartotta meg a böjtöt, ma 60
80 %-ra becsülik a böjti parancsnak
engedelmeskedőket. Ugyanakkor
megállapítható - írja Bennígsen
-, hogy teljességgel megszünt a

régi fanatizmus és a keresztények
kel szemben a vallási türelmetlen
ség. A "hitetlen gyaurt" udvaria
san és barátságasan fogadják Isz
tambul vagy Anatólia mecsetjeiben,
s ha kívánja, még a szertartások
alatt is közöttük maradhat.

Az Izlámnak ez az ujjászületése
azonban nem kis terhelésnek veti
alá a modem és laikus állarnszer
kezetet. A legnagyobb probléma,
hogy míként állhatják útját bizo
nyos konzervatív elemek - "oOOz
kurantístáknak« is nevezhetjük
öket - szenvedélyes reakciójának,
akiknek megnyilatkozásai egyre
szélesebb visszhangra találnak. Már
e pillanatban kockán forog a kö
zelmult sok egészséges vívmánya.
Még a nagyvárosok utcáin is roha
mosan emelkedik a sűrűn lefátyo
lozott nőknek az aránya, holott pa
píroson változatlanul érvényben
van a fátyolviselés tilalma. Anato
lia falvaiban, de kisebb városaiban
is ma már több lefátyolozott, mint
fátyolnélküli nővel találkozunk. S
ha egyelőre félénken, de a többne
jűség is jelentkezik egyes vidéke
ken. Mintha a törökök nemcsak az
Izlárnhoz, hanem a vallási ha«vo
mányok legkonzervativabb formái
hoz is kezdenének visszatérni. Re
akciós polí.tíkaí csoportok nyiltan
harcot hirdetnek a laicizmus bár
milyen megnyilvánulása ellen. S
tartani kell attól is, hogy lángra
kapnak az ősi hitviták és villon
gások a szunníták és a stiták kö
zött, Igaz, hogya hivatalos statisz
tika a törököket mind szurmíták
nak mondja, a valósá" azonban az,
hogy Törökország déli részén és
Kurdisztánban a szélsőséges irány
zatú siiták száma meghaladja a két
milliót.

Nem csoda tehát, hogy elsősor

ban a mohamedán világ akkora fi
gyelemmel fordul ma Törökország
felé. Bennigsen is úgy véti, hogy
az egész Izlám jövőjére döntő mó
don hatnak ki majd az ottani törté
nések.

*
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Aga khán halálától utódjának
"trónra emeléséig", 1957 július 11
eJj c.ctóber 19-ig sokat foglalkozott
a vi lágsajtó az izmacl itákkal. He
lyesebb persze "az Aga khánt"
mondani, mert nem a személyt, ha
nem az izmaeliták legmagasabb
egyházi tisztségének mindenkori
betöltőjét nevezik igy. Ahogya le
xikonokban utánanéztem. az "aga"
is meg a "khán" is török-morigol
szó s együttesen "vezér urat" je
lent.

Az izmaeliták az Izlám egyik
szakadár szektáját teszik, amely
nek hitbeli tanítását nehéz volna
röviden és pontosan összefoglalni.
Henri Lammens "titkos szcíent.íz
musnak- tekinti, Henri Corbin pe
dig úgy [elemzi, mínt "a feltáma
dás vallását, amely a személyes üd
vösségre irányul". Pierre Rondot,
akinek most egy további tanulmá
nyát vesszük elő; azt emeli ki, hogy
a szekta elindítói jelentős szellemi
erőfeszítést végeztek, amely nélkül
- mint Dzsemaleddin Afghani, a
muzulmán reformizmus előharcosa

állftja - "a Kelert népe nem ismer
te volna meg a filozófiát". Az íz
maeliták történetéről a moharnedán
krónikák legzavarosabb és legtöbb
megütközést keltő fejezetei szólnak,
Nyueaton főleg a "Hegy vénjének"
epizódja maradt emlékezetben, aki
Iránban fekvő alamuti sasfészkéből

politikai gyilkosságokra küldi szét
hasissal elkábított párthíveit. Min
denesetre tény, hogy a szekta nagy
ban hozzájárult a Berber-földnek,
ennek a mai Tripolisztól Marokkóig
húzódó északafrikai területnek iz
Iamízálásához. Ez a szekta alapí
totta meg a tunéziai Mahdiában,
majd Kairóban a Fatimidák din asz
tiáját, amelynek nevéhez fűződik

az immár ezer éves egyetem, a hí
res Al Azhar felállítása. A XIII.
századbeli mongol invázió óta azon
ban, amely lerombolta erődeiket.

az izmaellták szétszórtan és meg
lehetősen elfeledve élnek az Izlárn
klasszikus centrumainak szegélyén.
Belső meghasonlások is forgácsol-
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ták őket. A legfontosabb al-szekta
köztük a nizaritáké vagy új-izm a
elitáké, akik az Aga khánt isme
rik el írnámul.

Az izmaelita magas filozófia mcs
terműveinek kiadását nemrégiben
kezdte meg 'a teheráni francia-irá
ni intézet. Ez a bölcselet természe
tesen csukott könyv a hívők zöme
számára, amely a beavatás eleml
fokain áll. Magának a tömegnek
vallási elképzeléseiben meglehetö
sen szétíolyó szimbolika uralkodik.
A szekta tagjai azonban kétségkí
vül kitűnnek emkölcsi egyenessé
gükkel és megható ragaszkodásuk
kal a gyakran nagyon is távol la
kozó ímárnhoz, akinek nevében ti
zedet szednek tőlük. Maurice Bar
res, aki 19l3-ban meglátogatott né
hányat a sziriai kicsinyke gyüleke
zetek közül, "az önfeledt odaadás
nagyszerű készségét" olvasta le az:
arcokról. "Nyiltságuk és őszintesé

gük szemlélése - írja Barres 
ugyanazt a kimondhatatlan gyö
nyörűséget keltette bennem, mint
amikor tekintertem belevész éjsza
ka a csillagos égbe." Több mint
negyven évvel utána pedig a "Fi
garo' Dal' es Salamba kiküldött
munkatársa, Philippe Bouvard,
megcsodálta bennük "azt az érzést,
amely kiszorult a mi közügyeink
víteléből: a tiszteletet".

Bouvard jegyezte fel akkor, hogy
bár a világsajtóban 20-25 millió
izmaelitát is emlegettek, a szekta
legérdekeltebb személyiségei sem
becsülik többre 10 mi1liónál a szá
mukat. Amerikai forr'ások kereken
5 millióról beszélnek, Rondot azon
ban ezt is tulzottnak tartja. Egy
1952-ben közreadott igen apróléko,
francia tanulmány szerint az iz
maeliták és "szélsőséges siíták« a
muzulmánoknak csupán l %-át te
szik, ami 3 és fél-4 miJliónak fe
lelne meg. A nazv szétszórtsáa
sokban magyarázza a pontos adatok
hiányát. Maaa Rondot ügy véli,
hogy az izmaeliták aligha haladiák
meg a 2 milliót s mindenképpen



nagyon távol vannak az idézett
számoktól.

Izmaelitakat főleg az indiai fél
szigeten találunk. A szekta hívei
nek legalább a fele, de lehet, hogy
kétharmada esik erre a táj ra. Leg
virágzóbb közösségeik helye In
diában Bombay, Goujerat és Kas
mir, Pakisztánban Sind. Elég népes
csoportok élnek Afganisztánban és
Irúnban. Kisebb településeik van
nak Tadzsikisztánban, Sínkíangban
85 Szíriában. Ugyanígy Keletafri
kában is, ahová az újabb időkben

vándoroltak be Indiából és Pakisz
tánból. Mindezek az izmaeliták fő

leg kereskedést űznek s nagyon sok
a gazdag ember köztük. Rondot azt
írja, hogy az indiai tengerpart iz
maelita kereskedői valósággal gaz
dasági hatalmat gyakorolnak. Ök
jelentik az összetartó erőt s övék
az irányítás is a szekta életében.

Az elhunyt Aga khán, ak inek
"mondén" viselkedésérőlannyi szó
beszéd járta, bizonyos politikai
súllyal is birt, amelyet mint
Rondot moridja - "diszkrét mó
don", de gyakran latba vetett Lon
don keleti tervei javára. Egy idő

ben az angolok komolyan fontol
gatták. hogy Egyiptom trónjára ül
tetik. Tetemes része volt 1947-ben
Pakisztán állam megalapításában.
Halála alkalmából a többségi szun
nita Izlám oldaláról hevesen bírál
ták. Nem a szektájának "eretnek"
jellege, hanem az ő egyéni élet
módja miatt. Az egyik tuniszi lap
szemére vetette a tízedszedést, mint
"az Izlám előírásait szögesen sér
tő szégyenletes szokást". Kairó ve
zető újságjai kétségbe vonták jám
borságát és emberszeretetét.

Utóda, Kerim herceg, angol ál
lampolgár s mindössze 20 éves fia
talember, aki még nem fejezte be
tanulmányait az amerikai Har
vard-egyetemen. "Trónra emelése"
a tanganyikai Dal' es Salarnban
történt. Tanganyika tudvalevően

angol gyarmat, amelynek 7 míllíó
lakosából alig 30.000 az izmaelita.
Az új Aga khánnak egyházi mél-

tóságába való beiktatasán megje
lent a brit gyarmatügyr miníszter
is. Nemsokkal utána hasonló ün
nepség folyt le a kenyai Nairobi
ban. London tehát - állapítja meg
Rondot - minden jel szerínt to
vábbra is "patronálni" szeretné az
izrnaelitákat. Igy is figyelemremél
tó azonban, - mutat rá Rondot -,
hogyavallásközösség új feje ép
pen Afrikában kezdte meg első hi
vatalos körútját, amelyen sorjában
felkeresi híveit. Eggyel több jel ez
amellett, hogy az Izlám növekvő

Iontosságra tesz szert az afrikai
kontinensen. A mohamedánok szá
ma és társadalmi súlya folyvást
gyarapodik nemcsak az egyenlítői

körzetben, de a keleti part orszá
gaiban is. Bizonyos, hogy a mu
zulmán kirajzásban korántsem az
izmaeliták a legnépesebbek. de gaz
dagságuk és kereskedelmi tevé
kenységük itt is megsokszorozza
befolyásukat ugyanúgy, mint In
diában és Pakisztánban. Nem is
olyan merész az a hasonlat, hogy
amiként három-négy századdal ez
előtt európai tengerészek és keres
kedők állították fel a Néger fok
tól Górée-Ig üzletházaikat, amelyek
előkészítették a politikai bírtokba
vételt, ugyanúgy jelennek meg in
diai és pakisztáni kereskedők Af
rika keleti tájain.

'"
Hogy az Izlám egyébként is

mennyire hódít Afrikában, arról
igen jól tájékozódhatunk André
Rétif tanulmányából. Annak elle
nére ugyanis, hogy a muzulmán
közösség szerfölött megoszlik, s hol
itt, holott küzd belső válsásokkal,
a valóság az, hogy az Izlám nö
vekvő erővel árad be a lelkekbe és
intézményekbe. "Fidei donum" kőr

levelében XII. Pius pápa is felhív
ta erre a katolikusok figyelmét.
"Tudnotok kell úgymond -,
mekkora vonzást gyakorol népes
.tömegekre egy olyan vallásos élet
felfogás, amely, bár fennen hivat
kozik az istenségre. mégis olyan
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úton vezeti követőit, amely nem
Jézus Krisztusé, az összes népek
egyetlen Megváltójáé. Mínt annak
helytartója, aki az út, az igazság
és az élet, csak mélységes fájda
lommal tekinthetjük a dolgoknak
ezt a menetét, amelyben sokféle ok
működik közre. Gyakran a legújabb
történésekből folynak ezek az okok
s nem ritkán szerepük van ben
nük olyan nemzetek magatartásá
nak is, amelyek büszkék keresz
tény rnul.tjukra.'

Egyes tudósítók mégis derűlátást

hirdetnek s előszeretettel állitják,
hogy 'a kereszténység s [elesen a
katolicizmus gyorsabban terjed az
Izlámnál a négerek földjén. Egy
dahoméi pap, Sastre írta a mult év
novemberében: "Szerintem nincs
igazuk azoknak, akik muzulmán
veszélyről beszélnek Afrikában. Ha
meggonduljuk, hogy az Izlám szá
mára már a IX. században meg
nyílt Afrika, hogy attól kezdve
századokon át virágzó mohamedán
birodalmak voltak, hogy bizonyos
gyarmatosító hatalmak módszere
sen az Izlám kezére jártak, s hogy
ennek ellenére a "fekete Izlám" ma
47 millió hívet számlál, rníg az af
rikai katolikusok 50 év alatt né
hány ezerről 18 millióra szapórod
tak, akkor könnyű megállapíta
nunk, hogy az Izlám vagy a keresz
ténység kerekedett-e fölül a békés
versenyben. Az egész afrikai kOl11
rtinensen 1931 és 1956 között a ka
tolikusok 320 %-kal, a muzulmá
nok 99 %-kal gyarapodtak." A kér
dés azonban távolról sem ilyen
egyszerű.

Mint Rétif kifejti. a katolikus
statisztikák nem veszik számításba a
hitehagyásokat, csupa összeadással
dolgoznak, levonások nélkül. Az Iz
lám részéről viszont. miután ott
nincsen "egyház", hiánvzanak a hi
vatalos kímutatások, Csakis olyan
összehasonlítást fogadhatnánk el
tehát, amely általános és tárgyila
gos adatfelvételre támaszkodik.
ilyennel pedig mindezideig nem
rendelkezünk. Igy csak azt tehet-
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jük, hogy kritikailag megvizsgáljuk
a különböző forrásokból származó
adatokat s megpróbálunk eljutni
valami érvényesnek látszó nagy
ságrendhez, amelyet a magából Af
rikából jövő tanúságok is megerő

sítenek.
A "Propaganda Fide" a követke

ző adatokat hozta nyilvánosságra:
Egész Afrika lakossága 1956 június
30-án 216 millió. Ebből 85 millió
animista, 85 millió mohamedán, 23
millió katolikus és 23 millió más
keresztény. Magában néger Afri
kában körülbelül 85 millió animis
ta, 47 millió mohamedán és 18
millió katolikus. Animizmusnak
hivjuk tudvalevően a szellemekben
való vallásos jellegű hitet. A szel
lemek - így a megholtak lelkei is
- a testiektől független életet él
nek. Emberfölötti erővel bírnak, de
esetleges rontásaik ellen varázslat
tal védekezhetünk. Ebből a felfo
gásból ered a pogány nérrereknél is
az ősök kultusza, a lélekvándorlás
feltételezése, a fák, folyók, hegyek,
egyéb természeti tárgyak .,átlelke
sítése", azok "szellemeinek" t isvte
lete.

A növekvés ütemének mérloge
lése bonvolult feladat. Vatikáni
szakértők"úgy vélik, hogy 1931-től
1951-ig a katolikusok száma egész
Afrikában 5 millíóról 15 millióra
emelkedett, a muzulmánoké 44 mil
lióról 80 miJJióra. Bressolles becs
lése szerint ez alatt az idő alatt
8,100.000 személy tért katolikus és
19,200.000 személy moharnedán hit
re. A katolikusok viszonylagos sza
porulata tehát 2 és félszer nagyobb.

Az utóbbi szám azonban csalóka
- jegyzi meg Rétif. Mert amit
Sastre is elfelejt. az összesített ará
nyok mellett külön figyelembe kel
lene venni a határterületeket, ahol
a kereszténység és az Izlám szem
ben találják egymást. A helyzet
ugyanis az, hogy ezeken a teriilf'tf'
ken, amelyek félkörben haladnak
az Atlanti-óceán partjától Belga
KOI11gó déli részéig. a mohamedán
előretörés - a katolikus misszioná-



riusok közlesei szerint - három
szor, sőt ötször gyorsabb, mint a
keresztény.
Felső-Voltában például a rnísszí

onáriusok 1954-ben 558.278 rnoha
medánt, 1957-ben már 676.413 mo
hamedánt számoltak össze. Egyi
kük azt írja, hogy az Izlám terje
désének régi okaihoz - kereske
delmi összeköttetések, balkezes eu
rópai politika - az ifjúság mun
kakeresése új tényezőként társult.
A fiatalok mind nagyobb tömeg
ben tódulnak a városodott közpon
tokba, ahol a munkaadók többnyi
re muzulrnánok. Ezek elsősorban

azokat fogadják fel, akik szintén
rnohamcdánok vagy legalább is
annak mondják magukat. Időnként

azután ezek a fiatalok, amikor szü
lelkhez haza látogatnak, fensőbb

ségük tudatában büszkén hordják
a rituális "bubu"-t, a lebegő fehér
köntöst, s ha a faluban még nin
csenek keresztények, könnyen fel
keltik az otthon maradottakban is
az új hit kívánságát. Két vagy há
rom év óta azonban - olvassuk a
levélben - a tuganí muzulmán
központ "marabukat" is küld szét
mindenfelé, hogy ellensúlyozzák a
kereszténv térítést. Mecseteket épí
tenek a forgalmasabb helyeken.
Terjesztik a jelszót: "Az Izlám a
feketék vallása", vagy: "A fehérek
távozása után a muzulmánok kor
mányoznak". Az Izlám terjedését
mozdít ia elő házassazt törvényei
nek könnyűsége is. Mint azonban a
levél írója hangsúlyosan kiemeli,
kétségkívül előmozdűtia a testvéri
ség szelleme is. "Ha muzulmán
vagy, ott lakhatol ingyen bármelyik
hitsorsosodnál, ingyen kapod ellá
tásodat is, amíg munkát nem ta
lálsz. akkor is, ha más fajhoz. tar
tozol." S ez a segítség a temetésre
is vonatkozik. ha a halál idegenben
következik be...Ha az emhp,r nem
mohamedán, akkor úgy földelik el,
mint a kutvát, de ha' az. akkor a
muzulmán kőzösséa gondoskodik a
szüksózesröl: megmossa k a testet,
ruhát adnaik rá s elvégzik a szer
tartásokat."

Olajcseppek módjára szélesednek
a muzulmán centrumok, hogy las
sanként befedjélk fekete Afrikát 
állapítja meg Rétif. Minden évben
közel egy millió néger kapcsolódik
hozzá az Izlámhoz. Belga Kongóról
például sokáig azt hitték, hogy hoz
záférhetetlen az Izlám számára, ma
pedig a katolikus misszionáriusok
aggodalmasan szemlélik Keletaf
rika felől a terjedését. Az apostoli
delegatura 1955-ben már 111.000
mohamedánt mutatott ki, Rétif sze
r int azonban ezt fl számot külön
bőző megfontolások alapján leg
alább 250.000-re kell helyesbíte
nünk. Az országot bejáró muzul
mán kereskedők odamelléklik áru
ikhoz a Korán egy példányát is.
Szaporodnak a mohamedán iskolák,
amelyeknek kiváló növendékei kül
földre mehetnek magasabb tanul
mányokra. Vannak már Afrikában
néger vidékek, így Nigéria és Sze
negál, amelyeket csaknem teljesen
birtokba vett az Izlám.

Az Izlám ilyen nagyarányú hó
dításának mélyebb okait kutatva,
Rétif első helyen a néger föld ha
gyományos társadalmi szerkezeté
nek és intézményeinek bomlására
utal. A törzsi berendezkedésnek és
a patriarchális családnak a min
denség animista felfogása szelzál
alapul, ezt pedig rohamosan döntik
meg az új civilizáció és a modern
szellemiség csapásai. A főnökök

nek és véneknek tapasztalntok
kell, hogy kisiklik kezükból a ve
zetés és a tekintély. Éppen az ö
érdekük tehát, akik pillanatnyilag
még hatalmon vannak, hogy elfo
gadtassák az Izlámot, mint olyan
vallást, amely nemcsak szílárd
szísztémát képvisel, de türelmes a
kultusz régi formái iránt. Az Iz
lám kétségtelen előnye az ő sze
mükben, hogy bíztosítta a megsze
kott rendet és a mult fennmara
dását új cimke alatt.

További ok, hogy az Izlám társa
dalmi emelkedést jelent hívei szá
mára: egy muzulmán nagyobb tisz
teletnek örvend, mínt egy fétis isz-
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ta. vagy akár egy keresztény. Jogot
ad neki vallása mindenféle gazda
sági előnyre - lakásra, munkára,
vendégbarátságra -, és pedig a
muzulmán szelídaritás nevében. Az
Izlám magasabbrendű vallás, mint
az animizmus, s mégis egyszeru, a
közepesen művelt lélek is megért
heti. Tételei néhány tömör állítást
tartalmaznak, erkölcstana tetsze
tős és enyhe, főleg a férfi számára.
Ha nagyon sürgetik, ,félóra is ele
gendő, hogy valaki mohamedánná
váljék, ahhoz viszont, hogy keresz
tény legyen belőle, évek kellenek.
Az Izlám, mint mondtuk, türelmes
a hagyományos animista aLap irá
nyában s gyakorlatilag semmi lé
nyeges változtatást sem eszközöl a
megszekott életformákon. Ezzel el
lentétben a kereszténység teljes és
nem könnyű fordulatot követel a
pszichológiai és morális magatar
tásban.

Mindezek mellett a politikai vagy
nemzeti mozzanatok is vonzzák a
lelkeket. Az Izlám "a feketék mód
ja", a kereszténységet sokan még
mindig úgy tekintik, mint "a fehé
rek módját". Ene hivatkoznak a
Kairóban vagy Indonéziában kikép
zett, vagy az Indiából és Pakisz
tánból érkező muzulmán értelmi
ségiek. Ma már kereken ezer né
ger hallgatója van a kairói Al Az
har egyetemnek. Az egyiptomi rá
dió nap-nap után anyanyelvükön
szól az egyes néger csoportokhoz s
Egyiptom tekintélye jelentősen

megnőtt a szuezi ügy és az Egye
sült Amib Köztársaság felállítása
óta. Minden évben ezrével zarán
dokolnak négerek Mekkába s 'Vál
nak otthon az új ideológia előhar

cosaivá. Az arab nyelvet is mind
többen sajátítják el a fekete Afri
kában, amihez az Al Azhar szer
keszti és nyomatja ki az iskolai
kézikönyveket. S az arab tanítási
nyelvű iskolák bizonyosak lehetnek
az indiai, libanoni és szíriaí keres
kedők anyagi támogatásáról. A me
cénások sorában megemlékezik Ré
tif az elhunyt Aga khánról is, aki
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Ugandaban 30 mecsetet, 48 elemi
iskolát, egy tanítóképzőt és három
technikai iskolát építtetett. Szaka
datlanul nyílnak újabb iskolák
Nyasszában és Tanganyikában is.
Zanzibárban minap alakult egy
mohamedán tanulmányi központ.
Tanganyikában tavaly két moha
medán ünnepet hivatalos munka
szüneti nappá nyilvánítottak.

Katolikus szempontból Rét if
mindezt annál inkább fájlalja, mert
aki már mohamedán lett, aligha
keresztelkedik meg. Gátolja ebben
a büszkeség is, a "muzulmán fel
sőbbség komplexusa", és a szeros
hozzátapadás a csoportj ához. ,.Pe
dig ha mi fejet is hajtunk hitük
vallási mínősége előtt - írja Rétif
-, mégis sajnáljuk, hogy annyi
igazi érték kívül marad Isten iga
zi egyházán." Ami azután a ma
még utat kereső négereket illeti.
arra kell természetesen töreked
nünk, hogy katolíkus papok és ér
telmiségiek a feladatok és szük
ségletek kívánta számban álljanak
munkába, Meg kell valósítani eh
hez a benszülött papok és világiak
teljes érvényesülési lehetöségét.
Mert elsősorban a keresztény Af
rika teendője, hogy evan~elj?ália

Afrikát, mint ahogy izlamizálni is
a muzulrnán Afrika izlamiz:i.1 i C)

nagy léptekben Afrikát. Tőlük. a
törzsökösen afrikai kereszténvek
től, és csakis tőlük várhatjuk, hogy
a kereszténység megértöbb. ISzivé' 

Iyesebb, vendóeszeretőbbés testvé
ribb jelleget öltsön ebben a vilás
részben. Ök építhetik be egyedül
kellő bölcseséggel a kereszténv
rendszerbe az afrikai mult összes
értékeit. Nekik kell kézzelfezható
an igazolnlok, hogy a keresztény
ség épp úgy afrikai. mint európai
vagy amerikai. S Rétif meg is vi
gasztalódik ezzel a gondolattal:
hátha éppen az Izlám előretörése

a Gondviselésnek az az eszköze.
amely meg fogja tízszereznl a már
kereszténységre tért négerek vallá
sos buzgalmát és emberi nemes
ségét.



A KIS ÚT

Előadást kellett volna tartonam "Önérzet és sértődékenység" címen.
Készülés közben jöttem rá, hogy magam előtt sem világos, milyen a
helyesen önérzetes ember, - milyen hibákba sodor a kellő önérzet hiánya,
és hogyan lehet a túlzott önérzetet a helyes mederbe terelni. Mert sze
rintem a túlzott önérzet vezet a sértődékenységhez, és a könnyen sér
tődő embernél az alázatosság körül van a baj.

Az önérzet a tudatalattiban gyö
kerező önértékelés, amely aztán bi
zonyos ösztönös - esetleg tudatos
- magatartásban nyilvánul meg.
Ha ez az önértékelés helyes, akkor
a belőle fakadó magatartás is he
lyes lesz. Ha ez az önértékelés meg
nem-lévő, vélt, vagy csak óhajtott
javakon nyugszik, ha a meglevő

javak értékelése nem tartja meg a
helyes hierarchiát, ha saját java
ink túlbecsülése vakká és süketté
tesz mások javainak értéke iránt,
akkor hibás az önértékelés, - az
önérzet -, következőleg hibás lesz
az emberekkel - sőt az egész vi
lággal és a Mindenség Urával szem
ben való magatartás is.

Hibás a kisfiú önértékelése, ami
kor "én már nagy vagyokv-ot ját
szik. Hibás a sportbajnok önérzete,
aki magát az orvosprofesszor fölé
helyezi. Hibás az önérzet, ha va
laki másnál különbnek érzi magát
azért, mert ehhez, vagy ahhoz a
családhoz, fajhoz, nemzethez tar
tozik. Hibás annak az önérzete, aki
másnak az érdemeit, értékeit meg
sem látva vagy mérlegelni nem tud
va mindenkivel egyenlőnek, ha
ugvan nem mindenki fölött "aló
nak érzi magát.

Mindezek ellentéte a helyes ön
érzet. Helyes az önérzet, ha tudat
alattian is reális bázisokon nyugod
va. bízik ugyan saját erejében, de
számol saját gyengeségeivel is.
Ezért van bátorsága feladatoillat
vállalni és szívesen segít másokon
is, de hálásan fogadja - elégte
lenségének tudatában - embertár
sai segítségét is. A helyes önérzetű

ember tehát nem koldul szeretetet,
megbecsülést, megsegítést, de nem
is követeli meg mint neki kijáró

adót, hanem igyekszik mindezekre
rászolgální, rnegszolgálni és viszo
nozni. Helyes az önértékelés, ha
meglevő javait helyes hierarchiába
sorolja valaki. Nem az izomerő,

nem a jó összeköttetések, nem a
pénz és a szépség határozza meg
valakinek az értékét - tehát ön
érzetének jogosultságát (bár két
ségtelenül értékesek ezek is) -, ha .
nem sokkal inkább a benne felta
lálható szellemi erők. A nagytehet
ségű, sokat tanult és tapasztalt, ko
molyan dolgozó tudós vagy rnűvész

jogos önérzettel nézhetne életmű

vére, ha éppen mert tudós és mű

vész, nem élne benne egy örök
szomiúság a mégtöbb tudás, még
tökéletesebb mű létrehozása után.
Apponyi a Wágnenről szóló híres
beszédében "örök művészí elége
detlenség"-nek nevezi ezt.

Éppen azért a szellemileg maga
sabbrendű emberek nem dörigetik
nagy önérzettel a mellüket, hanem
számunkra sokszor érthetetlen mó
don szerényele. Igaz, hogy amit az
tán helyesnek ismertek meg a tu
dományukban és művészetűkben,
azt csendesen. de szívósan és kitar
tóan megvédik, ha mindiárt anva
~i javakban és népszenísé~ben sú
lyos kárát vallják is. Önérz€tesek.

A legnagyobb érték azonban va
lakinek az erkölcsi tőkéje. Önér
zetességre leginkább annak van
oka - tehát Iosa is -, aki jó és
igaz ember. aki Istennék és ernber
nek megadja, ami neki jár. Aki
nem kívánia a másét, aki tud ural
kodni nyelvén, aki kész sezfteni
mindenkin. Az' ilyen ernbernek jo
ga volna körülnézni és fejét má
sok fölé emelni. C~"'l1rh.()<?:y itt
ugyanaz a jelenség ismétlődik, mint
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a tudósnál és művésznél: minél ha
ladottabb valaJki, annál jobban lát
ja, milyen messze van még céljá
tól. Éppen azért szerényerr ítéli
meg azt az utat, amit már meg
tett. Azt azonban érzi, tudja és vall
ja, hogy az út, amelyen jár, jó és
célravezető út,' és arról más útra
csalogamí nem engedi magát. On
érzetes.

Helyes önérzete van annak, aki
saját értékét és ebből folyó méltó
ságát a szerint nézi és méri, aho
gyan őt nézi és mérí az Úristen.
És hítünk tanítása, hogy Isten any
nyira értékelte az embereket, hogy
egyszülött Fiát adta értük. Hogy
Isten úgy nézi és mérí az embere
ket, hogy hajunk szála sem hull le
úgy, hogy Isten számba ne vegye,
hogy Isten úgy nézi és méri az em
bert, hogy annak lelki kárával fel
nem ér az egész világ birása. Cso
da-e, hogy az így érző ember ér
tékesnek tudva magát, tiszteli és
becsüli önmagát; önérzete nem en
gedi, hogy lealacsonyodjék, hogy
önmagánál kisebbé legyen. Ugy ér
zi, hogy tartozik magának nemes
viselkedéssel, tiszteletreméltó élet
móddal stb., és megkívánhatja em
bertársaitól. hogy tiszteletben tart
sák benne azt az Istengondolatot,
amelynek megvalósítására született
és hivatott. Ezt persze nem lehet
az emberektől kderőszakolni, de le
het ezirányú igényünket kifejezni,
és gőg és kevélység, vagy hiúság
nélkül visszavonulni azoktól, akik
ezt nem veszik tekintetbe.

A jogos önérzet hiánya ti. szín
tén számos hibába sodor. Az önér
zet hiánya ui. egyáltalán nem azo
nos a legalapvetőbb erénnyel, az
alázatossággal. Az alázatos ember
őszintén akarja felismerni hibáit,
hogy javíthasson rajtuk. Éppen az
ért készséggel fogadja el, ha más
is látja hibáit, és krltíká iával sem
ti a javulás útján. Az önérzet nél
küli ember azonban valami alkati
vagy nevelésbeli hibából, vagy
mostoha életkörülményekből k ifo-
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lyólag úgy érzi, hogy híjával van
valaminek: nem okos, nem szép,
nem erős, nem művelt nem előke..:
lő, nem sikeres, stb. ~tb. Ezzel a
hiány-érzettel terhelten kétféle mó
don helyezkedhetik el az életben:
ha passzív természetű, akkor fé
lénk, meghunyászkodó, mindig a
többséghez osatlakozó ember lesz
belőle, - ha aktív természetű. ak
kor hiányérzetét kompenzálással ,
sőt túl-kompenzálással akarja meg
oldani. Előbb-utóbb mindenkivel
ellenséges viszonyba keveredik. A
lelkében legbelül fél valamitől, de
legjobban attól fél, hogy valaki azt
találja hinni róla, hogy fél. És az
ért sokkal hangosabb, sokkal me
részebb, sokkal követelőbb. mint
kiegyensúlyozott önérzetű , tehát
kellő önbizalommal rendelkező s
így okosabban és óvatosabban vi
selkedni merö társai. Mínthogy
rnindig fél, hogy valaki észreveszi
képzelt vagy valódi, de takargatn i
akart hiányait, rendkívül fontos
neki az emberek véleménye: hiú.
Sóvárogja az elismerést, címet, ran
got, szép ruhát, tiszteletnyilvání
tást, sőt az arcátlan hízelgést is.
Mínthogy az emberek véleménye
iránt rendkívül érzékeny, és mint
hogy hiányain. hibáin nem annyi
ra javítani akar. mint inkább ta
kargatní őket, és nem-Iétezőkké

tenni, azért rendkívül sértődékeny.

Ellenkezni vele valamiben, ellen
ségeskedésnek szarnit - egy kis
tréfa, évődés, ugratás, - halálos
támadás tekintélye és jó hirneve
ellen. Egyszóval: nem az önérzetes
ember a sértődékeny. hanem a hi
bás, beteg önérzetű, 'akinek nincsen
önbizalma.

Végül, hogy "hogy lehet az ön
érzetet helyes irárivban kialakíta
ni", erre nagyjában' megvan a vá
lasz az előző két pontban: reális
önérzetrc való törekvés, - a hibák
nak nem el tagadása, hanem javí
tani akarása, tehát alázatosan el
fogadása annak, hogy más is ész
reveszi és szóvá teszi őket - azon
ban értékeink hálás lélekkel való



felismerése és tehetségeink szerint
Isten dicsőségére, embertársaink
javára és saját boldogságunkra va
ló érvényesítése az elismerésnek és
sikernek, melyet az Élet tőlünk

megvont, megnyugodott lélekkel
Isten kezébe való letevése.

Amikor Krisztus Urunkat gúnyo-

NAPLÓ

san megkérdezte Pilátus: Tehát ki
rály vagy-e te? - a meggyötrött,
arcul ütött, halálra fáradt Krísztus
nagy méltósággal azt felelte: Te
mondád, király Vagyok. Ettől kezd
ve Pilátus többi kérdéseire egy
szóval sem felelt.

Ez az önérzet. F.

A SExuALIS ÉLET KÉRDÉSEIRÖL az utóbbi időben - mintegy
százötvenezer példányban - két könyv is megjelent. Ilyen jellegű köny
vek vagy 10 éve nem hagyták el a sajtót, érthető tehát, hogy nagy ár
déklódest keltettek a közönség körében.

Meg kell rnondani, hogya katolíkus közvélemény - sok rossz ta
pasztalat alapján - már eleve gyanakvással fogadja az ilyen témájú
irásokat. A multban megjelent hasonló tárgyú könyvek közott ugyanis
szép számmal akadtak olyanok, amelyek a sexuális ösztönök felajzására
üzleti okokból spekuláltale s merőben szembekerültek a keresztény ka
tolikus erkölcsi felfogással. A századforduló szabadelvű szellemében és a
polgári individualizmus eszmekörében fogant művek legtöbbje arra tö
rekedett, rniként lehetne a nemi életet szabaddá és kötetlenébbé tenni.
Hírdették a szabadszerelmet, a meztelenség kultuszát, a szeméremérzés
kioltását, az önmegtartóztatás súlyosan káros, sőt veszélyes voltát, a ke
resztény egyház képviselte erkölcsi elveket pedig, mint a mult sötét ma
radványait és az egyén boldogságának korlátait állították pellengérre,
Mindezt az orvostudomány nevében rendszerint olyan orvosok tették,
akik nagyon keveset tudtak a társadalom szerkezetéről s tudományos
világnézetük kizárólag az orvostudomány szűk körére korlátozódott.

Ha a most megjelent két könyvet (dr. Hirschler Imre: "A nők vé
delmében" és dr. Haraszti István: "A nemi élet kérdései") végiglapozzuk
- a szükséges komoly és határozott fenntartásokkal ugyan -, meg
állapíthatjuk, hogy alapirányzatukban közelebb kerültek a katolikus er
kölcsi felfogáshoz, mint a multban megjelent hasonló jellegű könyvek
legtöbbje. Nem azért, mintha az erkölcsi kérdésekben bármely tekintetben
is figyelembe vennék a természetfölötti szempontokat, hanem azért, mert
tekintettel vannak a nemi erkölcs társadalmi jelentőségére és hatására,
amit az individualista polgári szerzők legtöbbször alig méltányoltak,

Magától értetődik, hogy a marxista-materialista világnézet alapján
álló szerzők némely nézete - mégpedig lényegbevágó kérdésekben is 
egyábtalán nem fedi a katolikus erkölcsi felfogást, viszont gyakran ko
moly észérvekkel és orvosi tapasztalatokkal támasztják azt alá. Ha nem
ütközünk meg mindjárt a laikus, a szecialista erkölcs kifejezésmódjain
és az orvosi nyíltságon, akkor erkölcsi nézeteinket nem egyszer könnyen
lefordíthatjuk a katolikus erkölcstan nyelvére is. Persze - s ezt maguk
a szerzők is megállapítják - az általuk képviselt erkölcsí elvek még nem
kiforrottak s így némely kérdésben a két szerző is ellentmond egymás
nak. Legalább is a fogalmazásban. Haraszti például társadalomellenesnek
tartja a nemi ösztön kiélését, ha "egyedüli alapja és célja az élvezet-
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.szerzés", míg Hírschler szerint a szerelmi élet döntő célja az örömszer
zés, ha nem sérti a társadalom érdekeit. Mindkét szerző egyértelműen

-elitéli azonban a nyílt és titkos prostituciót s ugyanakkor megállapítja,
hogy a monogám házasság a nemi élet kiélésének és a szerclrní kap
.csolatoknak Jegveszélytelenebb. leghasznosabb és legkivánatosabb formá
ja. A házasság keresztény felfogás szerint szentség, felbonthatatlan és
elsődleges célja utódok létrehozása. A szerzök a házasságban a férfi és
a nő egyesülését látják az élet örömeinek és terheinek mcgosztására,
utódok létrehozására és felnevelésére. Hirschler Belinszklj-jel megálla
pítja: "silány az az élet, amelynek a szerelemen kívül nincs m:,s tartal
ma", majd kifejti azt a nézetét. hogy ostobának tartja azt a házaspárt,.
amelyik megfosztja magát a gyermekek nyujtotta boldogságtól. A há
zasság fája az ő orvosi tapasztalata szerint ott viru! a legszebben és leg
tartósabban, ahol több - sok - gyermek kacagása ontja a napfényt.
Fontosnak tartják a sexuális harmónia mellett a világszemlélet hasonló
ságát, a kölcsönös megértést, stb. Haraszti figyelmeztet arra, hogyasze
relemben nem szabad idő előtt elhamarkodottan az ösztön felületes,
gyak.ran sürgető hatására a döntő lépést megtenni. A nem hívők nyel
vén kifejezve lényegében ez a keresztény felfogás is a házasságot illetően.

A szerzők ennek ellenére szép számmal tesznek megjegyzéseket és
fejtenek ki olyan nézeteket, amelyekkel katol ik us szempontból nem ért
hetünk egyet. Ilyen például a magzatelhajtás, fogamzásgátlás 0S a7. ön
kielégítés kérdése. Itt is megnyugvással á1Japíthatjuk meg azonban, hogy
mindkét szerző erőteljesen rámutat nem ugyan az elkövethető hi,terkölcsi
bűnökre, hisz ez, mínt matctialistáktól nem is várható tőlük, hanem a
felmerülő idegrendszeri és fizikai károsodásoka-a, sőt a magzatelhajtás
nál különösen előá1Jható életveszélyre, amellyel szemben a nő még a kór
házakban végzett műtétek esetén sem egészen védett. A régebbi szer
zökkel szemben már nem itélik el fenntartás nélkül a nemi öncmgtar
tóztatást, mint a hasonló könyvek, sőt megállapítják, hogy nem ártalmas.
"Az ember nemcsak abban különbözik az állattól - írja Haraszti -.
hogy két lábon jár, beszél, szerszámokat, gépeket készít és tervei van
nak, hanem abban is, hogy megtanult ösztöneln uralkodni, ösztöneit jó
zan esze, gondolkodása alá rendeli. Az ösztönöknek való vak és zabol ál
lan engedelmesség kerék'kötőie az ember egyéni és társadalmi fejlödé
sének." Az ifjaknak azt ajánlja, hogy ígyekezzenek gondolataikat, ener
giájukat más irányba terelni, feloldani a sportokban, különféle társadalmi
tevékenységekben. Ezzel egyet is értünk. azzal a hozzáadással, hogy a
hiterkölcsi élet, az imádságos élet nagyobb segítséget nyujt a szenvedé
lyek megfékezésében, mint a puszta ráció. A szerzők szerint károsabb,
!ha az ifjú erkölcsileg bűnnek tartja az önkielégítést, mint maga a masz
turrbáció. Ugyanakkor a két orvosszérző ideglélektani szempontból ká
rosnak tartja az önkielégítést s ezt alaposan Iki is fejti. De mért volna
károsabb az, hogy ifjú bűnnek tartja a maszturbációt, mintha ideglé
lektani szempontból kell azt károsnak látnia? Magától értetődik, hogy az
ijesztgetést, a gyermekek megrémítését a nevelés terén a korszeru ke
resztény pedagógia éppúzy nem helyesli, mint ahogy a laikus sem. A sze
rető Istenre, mint az erkölcs forrására való hivat.kozás pedig az egyház
hosszú és megbízható tapasztalatai alapján sohasem okoz lelki, ideg
rendszeri károsodást.

Kérdés, hogy mindazokat a hasznos tanácsokat és figyelmezteté
seket, ami a házasfeleknek javára válik, helyes-e olyan nyilvánosságra
hozni, amely éretlen fiatalok számára is hozzáfórhetővé tesz bizonyos
kérdésekkel való időelőtti megismerkedést. Haraszti fölveti a házasság
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előtti orvosi tanácsadás ügyét. A magunk részéről ezt helyeseljük és,
ésszerűnek tartanánk, ha a könyvben felvetett okos intelmeket a há
zasságra készülő fiataloknak megfelelő módon tanácsadás formájában.
elmondanák.

Mindezek alapján a két könyv végeredményben hasznos szelgálatot.
tehet értelmes és felnőtt olvasóknak, s olvasásukat különösen ajánljuk
a lelkipásztorkodó papság figyelmébe, mert hiszen feltehető, hogy a hí
vek közül sokan fognak hozzájuk fordulni a könyvben felvetett kérdéseik
tekintetében, már csak azért is, mert a szerzők sok megállapítása, külö
nösen az anyag kezelésének módszere miatt ellenkezik a hívők erkölcsi
felfogásával. De végső fokon a két könyvből kiderűl, hogy amit a kato
Iikus erkölcstan bűnnek tart, az vagy természetellenes, vagy életveszé
lyes, vagy az egészségre valamiféleképpen káros, tehát a Tízparancso
laton alapuló sexuális erkölcs megtartása nemcsak az Isten iránti enge
delmességből és szeretetből kötelező, hanem jól megfontolt értelmi érveik
alapján is követésre méltó. (Szigeti Endre)

AZ ELSÖ MAGYAR BIBOROS. A maga idejében, a tatárjárás szo
morú napjaiban, híres-nevezetes ember volt a valószínűleg 1268-ban el
hunyt Bancsa (Báncza, hibás olvasással Vancsai) István esztergomi érsek,
Mint főpap, államférfi és diplomata annyi jószolszálatot tett az Egyház
és a haza ügyének, hogy magyar részről ő nyerte el elsőnek a legnagyobb
egyházi kitüntetést, a bíborosi kalapot.! Származásáról csak annyit tu
dunk, hogy törzsökös magyar nemzetségből sarjadt, mely bácsmegyei biT
tokát még első foglalás (prima occupatio) eimén bírta. A nemzetség ki
röpitő fészke még a XVIII. században is Bancsa néven szerepelt Bács
megye térképén.

A nagyramenendő főpap ifjúkoráról és tanulmányaiTól semmi biztos
adatunk nincsen. Sokoldalú tudása és ügyes diplomáciai forgolódása
alapján azonban jogunk van feltételezni, hogy külföldön, talán Olaszor
szágban tanult. Az a körülmény, hogy két unokaöccsét, István pozsonyi
prépostot, később kalocsai érseket és Orbász pozsegai prépostot szintén
olasz földön, Bolognában iskouiztatta, megerősíteni látszik feltevésünket.
Annyi bizonyos, hogy 1238-ban, mikor eLőszöT találkozunk vele, István
úr már kész ember, bácsi prépost és királyi kancellár volt. Ezen utóbbi
minőségében azután hamarosan alkalmat nyert Béla király bizalmának
és jóakaratának megnyerésére. Minden bizonnyal ennek köszönhette, hogy
még abban az évben a jobban jövedelmező titeli prépostságra, három
évvel később (1240) pedig a váci püspökségre lépett elő.

A püspökség újabb távlatokat nyitott az ambiciózus főpap előtt. A
tatár támadás közvetlenül küszöbön állott. Béla király a napról-napra
fokozódó veszedelemre való tekintettel legdrágább kincsének, családjá
nak biztonságba helyezését bízta István úrra. Még kényesebb feladatot
bízott rája a végzetes motii ütközet lezajlása után: általa kért hathatós
segítséget a kereszténység egyházi és világi fejétől, a pápától és a csá
szá,tól. István úr minden tőle telhetőt megtett a siker biztosítása érde
kében: Faenzában személyesen tárgyalt II. Frigyes császárral, Rómában
perEg IX. Gergely pápával. Csak az volt a baj, hogya követ járás ideje
a lehetéí legrosszabbul volt megválasztva. Akkor ugyanis már javában
dúlt a pápaság és császárság harmadik nagy 'kiizdelme. A pápaság min
denképpen meg akarta tartani súlyos harcok á1'án kivívott függetlenségét

1 IV. Ince pápa éppen akkoriban. 1245-bcn engedte meg a bíborosoknak a vörös,
székskarimajú, jobbról-balról 15-15 vörös bojttal díszített bíborosi kalap vise
lését.
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és vezető állását, a császárság viszont újból a maga. javára akarta bil
lenteni a két főhatalom mérlegét. Ilyen körülmények közt üres biztatás
nál többet egyiktől sem lehetett várni. Igy a követjárás tökéletes kudarc
cal végződött és a szegény követnek nem volt más választása, mint hogy
üres kézzel térjen haza és idehaza csatlakozzék hontalanul bujdosó ldrá
lyához. Trauban és Spalatóban együtt élte át vele a szorongás és rette
gés napjait.

Béla király a tatárok kitakaradásának hírére legbizalmasabb híveivel
azonnal hazaindult feldúlt országába, István úr eHenben továbbra is lent
maradt és mint Dalmácia kinevezett helytartója átvette a déli részek
igazgatását. Ujból rája hárult a visszamaradt királyné és gyermekei vé
delmének felelősségteljes feladata is. Ekkor azonban már nem mint váci
püspök, hanem mint a király és a káptalan bizalmából egyhangúlag meg
választott esztergomi érsek intézte az ügyeket. Igaz, egJjelőre csak mint
választott érsek, mert a kétévi széküresedés után megválasztott IV. Ince
pápa csak 1243. július 7-én jutott abba a helyzetbe, hogy megerősítse a
választást.

István úr, mint az ország első főpapia természetesen még nagyobb
odaadással támogatta királyát országépítő nagy munkájában. Abban,
hogy hazánk aránylag olyan rövid idő alatt feleszmélt szörnyű pusztulá
sából, bizonyára neki is jelentős része volt. IV. Ince pápa, akinek követ
járásai révén alkalma volt közelebbről is megismerni és ml'qszeretni őt.

elsősorban ezt az áldozatos munkáját akarta jutalmazni azzal, hogy 1252.
októberében prenestei (palestrinai) püspökké és egyben a római Szetitecu
ház bíborosává nevezte ki. Kinevező okmányában a lehető legnagyobb
elismerés hangján szól az új bíborosról. Egyenesen iun; ünnepli őt, mint
"az egyetemes Egyház egén ragyogó fényességes csillagot", akit épnen
azért tartott szükségesnek kinevezni, "hom/ fénye minél messzebbre has
son és minél többszörösen megsokszorozódva suaározzék szerte a világon".

Az új bíboros eleinte örült a váratlanul 1ött naau kitiintetésnek é s
készségesen levonta a belőle folyó kÖlwtkezményeket. Akkoriban ugyanis
még csak kuriális bíborosokat ismertek. Ez azt ielenteite, hogJj minden
bíborosnak Rómában kellett laknia és közve/1"niil ki kellett v"nnie ré
szét az egyházkormányzatból. István úr az Örökvárosba tette át lakását.

Az öröm azonban nemsokára ürömre fordult. István úr már az első

hetekben rájött, hogy Róma nem Esztergo·m. MtÍsnak találta az pqhaHa
tot, másnak a környezetet, másnak a munkakört. A pápa minden ked
vessége és jóakarata ellenére idegennek érezte "YYl"aqát. Kezdte bánni. hoqu
eliött. Esztergom és a gyönyörii eszternami palota k éne, melyet Béla ki
rály éppen az ő ideJében ajánd"kozott oénleo az érsek.ségnek. eqwe gvak
rabban és egyre csábítóbb színben ré1,iilt fel el/ítte. Mil1denámn szeretett
volna hazakerülni. Ennek azonban leküzdhetetlen akadtÍlva volt. hO(l1/ a
király és a káptalan távozásával meqüresedettnek tekintelfék az érseki
széket és hamarosan ielöltet is állítottak számára Benedek kalocsai ének
személyében. A pápiL azonban Tendiiletlcnül kitartott hiiséaes embere
mellett és ahelyett, hogy Benedeket meqerősítette volna, István UTat,
"nehogy az esztergomi egyház ilyen kiváló pásztortól megfosztva feliaj
duljon", az érsekség kOTmányzójává nel'ezte ki. De erről meg a király
nem akart hallani. Neki olyan érsek kellett, aki állandóan Maauaror
szágon lakik s akinek tanácsát és seoitséaét. minden pmanatban igém/be
veheti. A pápa úgy akarta áthidaIni a nehézsóaet. hocn; IstlJán urat 1253.
május 5-i kelettel Magyarország számára oldalkövetté tleqatus: a latere)
nevezte ki. Csakhogy ez ellen a megoldás ellen men István úr tiltakozott.
Ű már teljesen beleélte magát a hazatérés gondolatába és esennen kérte
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a pápát, bocsássa őt végleg vissza hazájába. A pápa nem erőltette tovább
a dolgot. Látta, hogy a jó embert olthatatlan hanvágy gyötri. De mivel
nem akarta, hogy két szék között a földre essék, abban állapodott meg vele,
hogya prenestei püspökséget 1253. november l-ig fenntartja számára..

István úr a legszebb reményekkel indult haza. Szentül hitte, hogy
ott folytathatja majd életét, ahol egy esztendővel előbb abbahagyta. Hi
szen tarsolyában többek közt ott feküdt nagy jóakarójának, Ince pápá
nak 1253. június 9-én kelt levele, melyben kinevezte őt esztergomi ér
sekké és egyben feltétlen engedelmességre intette iránta a káptalant.
Idehaza azonban óriási csalódás várt rája: mindenütt kihúlt, hideg szi
vek fogadták. A király s az egyházi és világi nagyok, akikkel egy évvel
előbb még vállvetve munkált az ország újjáépitésén, leplezetlen bizalmat
lansággal tekintettek feléje. Idegent láttak benne, akitől az ország érde
keit kell féltenWk. A király és a káptalan hallani sem akartak érseksé
géről és a leghatározottabban a már megválasztott Benedek megerősí

tését követelték. István, mivel a történtek után semmi jót nem várha
tott, szomorú szívvel és keserű tapasztalatokkal visszaindult Rómába,
nehogy az esztergomi érsekség után a prenestei püspökséget is elveszítse.
A pápa most is a régi szeretettel fogadta és minden nehézség nélkül visz
szahelyezte régi állásába.

A visszatéréssel végleg lezárult az els(5 magyar bíboros itthoni sze
replése. Adatok hiányában nem tudjuk megmondani, hogy utána csak
egyszer is látta-e még szeretett hazáját. Azt ellenben tudjuk, hogy visz
szatérése után még vagy tizenöt esztendeig élt az Örökvárosban s ezen
idő alatt nemcsak az olasz éghajlatot, hanem az olasz életet is megszok
ta. Helyzetét nagy mértékben megkönnyítette az a körülmény, hogy az
egllmást követő pápák: IV. Sándor (1254-61), IV. Orbán (1261-64) és
IV. Kelemen (1265-68) éppoly bizalommal és ,jóindulattal viseltettek
iránta, mint előbh a .jó .IV. Ince, Nemcsak tanácsát kérték ki, hanem al
kulmilao kényes ügyek elintézését'el is megbízták, Különösen magyar vo
natkozású ügyekben vették gyakran igénybe közreműködését. De ide
haza is számon tartották és időről-időre szívesen fordultak hozzája ta
nácsért és eligazításért.

Mivel a részletek felsorolása túlságosan messze vezetne, a követke
zőkben csak két mozzaruüot emelünk ki István úr római működéséből;

az egyiket állása bízaimi jellegének, a másikat pedig magas erkölcsi fel
fogásának szemléltetésére.

Ismeretes, hogy Joachim fiorei apát, egy cisztercita jellegú kongre
gáció alapítója (t1202) hosszas szemlélődés eredményeként arra a követ
keztetésre jutott, hogll az embet'iség történeti élete nem két, hanem há
r0m felvol1ásban folyik le. Ezek közül az első az Atyaisten, a második a
Fiúisten és a harmadik a Szentlélekisten kora. Az első korszakot, az
ószövetség korát, a szolllaság, a törvény befújének és a testnek uralma
jellemzi; a második korszak, az újszövetség kora mintegy átmenetül
szo1.gál a szolgaságról a szabadságra, a test uralmáról a lélek felsőbb

séoére, s végül a harmadik korszak, az örök evangélium (evangelium
aeternum) kora meghozza a teljes szabadságot és minden tökéletesség
hiánytalan virágbaborulását. Az egyes korszakok jellegéből következik,
hogy az elsotien. a laikus és házas embereket, a másodikban a világi pa
pokat, a harmadikban pedig a szellemükben te1.jesen megújh6dott szer
zeteseket illeti a vezető szerep. És mindezt o1.yan sodró ékessz6lással, a
művészi ellentétek és hasonlatok olyan tropikus bőségével fe.itette ki a
.szerző, hogy nehéz volt ellenállni neki. (L. Vigilia, 1957. 112-14.)

Érthető, hogy a kalábriai próféta tanításai az egész nyugati keresz-
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ténységben erős visszhangot vertek és számos követőre touütak; külÖltÖ
sen a ferencrend szigorúbb - akkor úgy mondották, spirituális - árnya
latában. A jó testvérek ugyanis minden kritika nélkül a maguk retuijere ,
vonatkoztatták a szerzetesség megújhódásáról mondottakat és az örök
evangélium beköszöntését alapítójuk felLépésétől számították. A sziciliai
származású Borgo San-Donninoi Gellért testvér "Bevezetés az örök evan
géliumba" (Introductorius in evangelium aeternum) c. könyvében nem
csak hogy minden fenntartás nélkül magáévá tette a fiorei apát merész
tételeit, hanem három főmunkáját egyenesen egynek vette az örök evan
géliummal, mely hivatva van felváltani Krisztus evangéliumát. A párizsi
egyetem világi pap tanárainak, akik akkor már úgyis késhegyig menő

harcban állottak a kolduló retuiekkel, éppen kapóra jött a dolog. Bő

kivonat kiséretében azonnal jelentették Rómában az eretnekízű könyv
megjelenését és szerzőjének szigorú megbüntetését követelték. IV. Sándor
pápa, hogy az ügy további elmérgesedését megakadályozza, a magyar
bíboros v,ezetésével háromtagú bizottságot bízott meg az ügy kivizsgálá
sával, mely 1255 nyarán ült össze Anagniban és hónapokig tartó ta
nácskozás után október 23-án hozta meg döntését: a könyvet eretnekízű

állításai miatt bevonásra és megégetésre itélte. Mivel azonban a pápa
nagy barátja voU Szent Ferenc rendjének és mint pápa is megmaradt
protektorának, a megégetésnek, a rend tekintélyének megóvására, titok
ban (secrete) kellett történnie. Gellért testvérnek egyelőre nem lett más
bántódása, minthogy vissza kellett mennie szicíliai hazájába. Feltehető,

hogy István úr, mint bizalmi ember; teljesen a pápa szándéka és utasi
tásai szerint járt el a kényes és az Egyház békéjét mélyen érintő ügyben.

Még kedvezőbb fényt vet István úr jellemére a zágrábi püspökség
betöltésében tanúsított magatartása. 1262-ben ugyanis a zágrábi káptalan
tagjai egyértelműleg a bíboros unokaöccsét, István pozsonyi prépostot
jelölték a megüresedett püspöki székre. A jelölésnek azonban volt egy
szépséghibája: ifjabbik István még nem érte el a püspökséghez megki
vánt korhatért. IV. Orbán pápa hűséges munkatársára, nemkülönben a
jelölt tudományos készültségére és jó erkölcseire való tekintettel kész
volt azonnal megadni a felmentést. István úr azonban nem akarván "a
vérre és rokonsáura tekinteni", unokaöccse helyett Timót zalai főespe

rest ajánlotta kinevezésre. Ugyis történt: a pápa Timótot ültette a püs
pöki székbe.

Idehaza azonban nagy felzúdulással fogadták a kinevezés hírét. Az
új püspök ugy.anis szolgai származású volt, holott a feudális felfogás ak
kor már nálunk is azt tartotta, hogy főpapi, püspöki székekbe mások,
mint született nemesek nem kerülhetnek. Ezért sem a király, sem az
egyházi és világi főemberek, sem pedig a káptalan tagjai nem akartak
hallani a kinevezésről. A követküldések és üzenetváltások egymást kö
vették. De a pápák nem kisebb eréllyel védték a keresztény demokrácia
elvét. "Minden ember - olvassuk IV. Kelemen egyik levelében - egy
formán születik, egy ég alatt egy levegőt sziv; meztelenül jön a földre,
meztelenül távozik; ebben nincs különbség szabad és szolga, szegény és
gazdag, pór és király közt; az isteni kegyelem nem tesz különbséget nagy
és kicsiny, szabad és szolga közt; az Úr előtt nincsen személyválogatás.
Ha szolga volt is, a püspöki méltóság eltörölte benne a szolgaságot. A
királyok királya is szegény halászokat választott asztalához, nagy mun
kájához." Majd egyenesen a királyhoz intézve szavait igy folytatta:
"Ugyan mi dicsősége van abból a nagy és hatalmas királynak, ha sze
gény emberrel küzd, száraz nádat üldöz és egyűgyű ember ellen mutatja
hatalmát? Oroszlán nem fog fegyvert féreg ellen, sas nem támad vere-
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bek ellen. Es te férfi, nagy fejedelem, annyira törekszel egy püspök el-
len, akinek nem hibája, hogy olyan szülei voltak, minőket Isten adott
neki A szegényember ügyét semmi körülmények közt nem hagyjuk
el." Béla király évekig tartó tusakodás után végre mégis elismerte Timó
tot zágrábi püspöknek. Sőt élete alkonyán kegyébe fogadta és adomá
nyokkal halmozta el. De ifjabbik István úrnak sem volt oka sajnálkozni
mellőztetésén, mert 1266-ban Magyarország második egyházi méltóságát,
a kalocsai érsekséget nyerte el. - bgy. -

AZ OLVASO NAPLOJA. Mai francia költők címmel rendkívül szép
kiállítású kötet jelent meg Dobossy László szerkesztésében. Többé-ke
vésbé teljes képet ad az utolsó harminc-negyven esztendő francia költé
szetéröl, a Claudel-Jammes-Apolltnaíre nemzedék utáni generációtól egé
szen a Iegújabbig, a mai fiatalokig. A válogatás kbtűnő. Ha vallaki aka
dékoskodní akarna, vitathatná, vajon egyik-másik kötetiben szereplő költő

helyett nem lehetett volna-e mást bevenni, s nem lett volna-e jogos né
mely kimaradt költő (Toursky, Becker vagy más) szerepeltetése is - de
ennek az akadékoskodásnak semmi értelme sem volna. Egy-egy további
név mit sem változtatna a képen, legföljebb a tartalom-jegyzéket gyára
pítaná: mert ami lényeges, érdekes és fontos, az arányaiban is, képvi
selőiben is megfelelően megtalálható a kötetben. Összefoglaló tanulmány,
sajnos, nem kíséri a seregszemlét ; de valljuk meg, ilyen összefogtaló ta
nulmányt írni meglehetősen kockázatos vállalkozás lett volna. Mult vagy
félmult korról, félig-meddig már irodalomtörténetté vált irodalomról írni
lényegesen könnyebb, mirut olyan mai jelenségekről, írányokról, kísérle
tekről, amelyek még napról napra változnak; s talán nem is helyes
irodalomtörténeti mércével mérní azt, ami még egyáltalán nem "történet".
Jgazi költő sosem szeretí, ha beskatulyázzák, "elkönyvelik" s ezzel szinte
megtagadják tőle azt a jogát, hogy mindaddig, amíg pályáiára pontot
nem tesz a halál, annyiszor törjön új csapást magának, ahányszor csak
akar. Az élő író nem kövület, s aligha szolgálja az író és a mű igazi ér
dekeit, ha a kritika és esszé friss, hajlékony és rugalmas módszerei he
lyett bizonyos archeológiai igényekkel és nehézkességgel (nem egyszer
nagyképűséggel) közeledünk hozzá.

Dobossy László is beérte annyival, hogy mínden egyes költőről. ver
sei előtt, mínlaíür arcképet adjon. Az ilyen dióhéj nyi jellemzések sok
szor puszta szólarnokban merülnek ki, vagy lexikonba illő száraz adat
halmazzá válnak. Dobossy Lászlónak azonban sikerült valóban jellemez
nie költőit, sőt, ezekben a tíz-tizenkét soros portrékban még "helyükre is
tudta tenni" őket: egy-egy okos félmondatban megtaláljuk a költő "érté
kelését", egy másik félmondatban arról értesülünk, mi a szerepe a mai
francia költészetben. így ha valaki elolvassa a könyvet: mind a verseket,
mind a bevezető jegyzeteket, hiteles és megbízható képet tud alkotni ma
,,!inak a modern francia lfráról: arról, ami Jouve-tól, Supervielle-től,

F:luard-tól máig történt és történik. Persze ez a munka bizonyos szellemi
tEvékenységet kíván az olvasótól, bizonyos olyan "önmunkásságot",
arnelvról nagyon könnyen leszokik, ha mindent túlságosan a szájába
rágnak.

De egy kis ilyen "önmunkássággal", hacsak nem teljesen jámtlan
a költészet dolgaiban, nyilván ki tudja alakítani a maga helyes véle
ményét - különösen ha figyel Dobossy László tapíntatos, de határozott
irányítására. (Ehhez persze lelikiismeretesen el kell olvasni a könyvet,
nem elég csak itt-ott belenézni. s aztán ezekből a "röpke benyomások
ból" alkotni megfölleobezhetetlenül előadott, de sajnos tartalmukat te-
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kintve nagyon is megföllebbezhető itéleteket.) Kiderül ugyanis (s ez azok
számára, akik korunk irodalmi törekvéseit közelebbről figyelik, egyál
talán nem meglepetés), hogy a huszas évek különböző anarchikus moz
galmai, formarobbantásaí, lázadásai után szűkségszerűen ismét elkövet
kezett, de már e költői forradalmak eredményeinek fölhasználásával, bi
zonyos zárulás, fegyelrneződés, szétzilálás helyett ismét szerkesztés, de
humanizálódás helyett újra humanizálódás - visszatérés "az értelem
hez", bár nem azzal az igénnyel, hogy a vers épp olyan "közérthető"

legyen, mint egy népszerű újságcikk (noha ilyen törekvések is vannak),
hanem azzal a meggyőződéssel, hogy a versnek is kell valamifiéle költői

emberi "érrte1mrének" lennie, valami olyan mondandójának, ami más,
mint a prózáé, más mint egy logikai tankönyvé. önértékű, önelvű, és va
lahogyan organikus: megformált, anyaga, szervezete, autonóm élete van.
Es - amiért a dadaisták vagy kezdetben a szürrealisták rnélységes meg
vetése jáirt ki - szép,

Ez az egész kötet nagy tanulsága; ezt tanúsítják az egyes költők is.
Bretonról. a szürrealízmus pápájáról például kiderül immár a magyar
olvasó számára is, hogy ott a legjobb s ott tesz tanúságot vitathatatlan
költői szépségeiről, ahol a leginkább megkomponált s a legjobban megfe
ledkezik manífesztumairól ; egyébként azonban több benne a mísztif'íká
ció és halandzsa, mint az igazi költészet - bármily Iölháborűtónak is
tűnjék ez a megállapítás a modern Iíra egyes sznobjainak szemében. Sze
repe nagyobb volt, mint a művei; valamiféle mélyszántást végzett, de a
megművelt talajból igazi sarjadásnak nem azok a magvak indultak, me
lyeket ő vetett belé, hanem azok, amelyeket "a hagyomány" hintett el.
Apollinaire mellett alighanem Jammes és Jacob (és talán Valéry) azok,
akikből a francia líra legigéretesebbnek látszó hajtásai táplálecoznak 
s az élők közül Jouve és Supervielle.

Körülbelül ilyen eredményeket szűr le magának a figyelmes olvasó
ebből a szép kötetből. Bizonyára meghökken Damas laza bőbesvédűségón,

vagy Michaux "exorcizáló" brutalitásán ; s mert él Urától mégsem az
ördögűzés pszichológiai (pszichopatológtai) Iaboratóriumba illő játékait
várja, sietve tovább lapoz, Saint-John Perse roppant kéneket sodró, mo
derriül biblikus-antik epikus Iírájához (a kötet egyik nagy értéke ennek
első magyar bemutatása); Ganzo fekete csillogású. mosszünnen fl más
változatban "Valéryra emlékeztető verseihez; Claude Scrnet-riek svinto a
Lélek alvilági sziklatömbjeiböl ópitkczö, de szrlárd. keményen mevfor
mált költészetéhez; Emmanuel pátoszához. Victor 'Hu~o-i relO'rik:í.iáho'7;
Cadou, e korán elhunyt nagy tehetség "s7,ürromantikus" vcrseihez ; vagy
Rousselot-hoz.La kötet egyetlen olyanköltőiéhez, akitől talán lehetett
volna jelentősebb és jellemzőbb verseket is válogatni. (*)

SARASATEROL. ötven esztendeje az idén, hogya vWlghil'ű snanllol
hegedűművész, Pablo Sarasate, 1908. szeptember 21-én, 64 éve". korában
meghalt. Csodturuermek voU, már tízéves korában a spanyol királ'li ud
var előtt hegedült. Élete végéig Európa és Ameri.ka összes ruun! hangver
senytermeiben páratlan sikereket aratott. Budapesten is többször .iáto,zott,
utoljára három évvel halála előtt. Mint kompnnista is kitiint, Virtuóz
szólódarabjai közül küZönösen a Cigánymelódiák váltak népszerií1'é a
Csak egy kislány és Korcsmárosné de barna parafrázisaival. Külön az
ő számára készült ruiquméretű hegedűiből páratlan t~chnikai készsé
gével csodálatos fényű meleg és varázsos hangokat csal: ki, De nemcsak
művészetével, hanem egyéni megjelenésével, igazi spany()l karakterű ar
cával, az évek multával ezüstös szürkére változott bársonyos hollófekete

562



hajával, viHogó, erőteljes nézésű szemével is meghódította a közönséget.
Magyar kapcsolatai is voltak. Az 1875-78 között Párizsban élő Paczka
Ferenc két portrét is festett itt róla. Az egyik élete végéig Sarasete tu
lajdona volt s 1908 tavaszán Pesten is látni lehetett, amikor kiköZesö
nözte a művésznek itteni kiállítása alkalmából. Sarasüte halála után a
pampZonai Sarasate Múzeumba került. A másik Sarasate portré a Ma
gyar Nemzeti Galériában van. Paczka kapcsolatai Sarasateval azután is
megmaradtak, hogy Párízst elhagyva Rómában, majd Berlinben telepe
dett ze. Igy érthetően megdöbbentette őt hirtelen halála s mindjárt írt
közös barátjuknak, Otto Goldschmidtnek, hogy közelebbi részleteket tud
jon meg róza. Otto Goldschmidt, aki spanyol drámákat dolgozott át a
német szinpadok részére, maga is zongoraművész volt. Felesége, a koráb
ban Berlinben, később Párizsban működő Berthe Marx szintén jónevű

zongoraművésznő volt s küZönösen ismertté lett azáltal, hogy Sarasate
az Ő zongorakíséretével játszott. Sarasate hegedűkompozicíói közül ó írt
át többet zongorára. Otto Goldschmídt Paczka érdeklődésére küldött vá
laszát Sarasate halálának félszázados évfordUlója alkalmából érdemesnek
tartjuk közlésre. A németnyelvű levél magyar fordítása a következő:

Párízs, 1908. okt. 2.

Kedves Paczka. Mélyen megilletődötten és félig betegen válaszolok
MagyarországbóZ írt kedves soraira, remélve, hogy uj ból otthon van. Sze
gény Pablonk idült hörghurutban (Bronchite emphisemateuse), tehát ful
ladás következtében s heveny fájdalmak nélküZ halt meg. Két és fél na
pon át volt ágybanfekvő, föltétlenül fenn akart maradni. De ez a végén
nem ment már. Utolsó koncertje június 12-én volt Pamplonában, ahol a
kormány nevében coram pubüco, nagyszabású ovációk közepette, XiI.
Alfonz nagykeresztjét adták át neki. Feleségemmel május 7-én és H-én
a Trocaderoban úgy játszott egy Apotheónt, amint ez kevés halandónak
adatik meg. Ott játszottak együtt utoljára a nyilvánosság előtt. Néhány
nappal halála előtt Mozart és Bach pár Andanteját játszotta el a felesé
gemmel és megeredtek a könnyeink, amikor a kimerüléstől nem birta
tovább. Jelen voltunk a halálánál. Ö volt az első halott, akit valaha
láttunk, és megcsókoltuk szép homlokát. Bebalzsamoztattam őt és ittlé
vő bm'átunk, a festő Mezquita (akinek nagy képét: "Mis amiqos" bizto
san ismeri Ön), lefestette a halottaságyon vázlatosan. A kopol'sónak ab
laka van, s látni lehet őt egy kissé. Pamplonába szállitottuk s bizonyo
san vagy 100.000 ember kísérte el utolsó útján. Az egész ország gyászban
volt, az állomásolcon mindenhol gyászzene fogadta, s Pamplona nyolc na
pon át gyászolta ideiglenes sirjában való elhelyezéséig. lVlinden miítár
gyát és bútorait (Whistler) a pamplonai Sarasat e Múzeumra hagyta. Nagy
hegedűi Párizsba és Madridba kerülnek a conservatorium-múzeumokba.
Jótékony célokra 260.000 fran/wt hagyott. Kisleányom örökli ViHa Na
varra-ját Biarritzban. Mivel az a szándékunk, hogy itt is átvesszük a
lakását, az ő otthonaiban fogunk továbbra élni. Szivélyesen üdvözli Önt
és kedves feleségét régi hűséges barátja, Otto Goldschmidt.

(Közli: Salacz Gá.bor)

FODOR JOZSEF: IDÖK ÚTJAN ... - "E versek írójának utolsó új
verseket tartalmazó könyve 1949-ben jelent meg. Körülményei úgy ala
kultak, hogy írásai hosszú ideig nem láttak nyilvánosságot, Ezen időszak

ban írott egyes versei bizonyára a magányosságot és elhagyatottságot
tükrözik; de a költő azt hiszi, hogy ugyanakkor dokurnentumaí a hu
manitásnak. az írás mínden körűlmények közöbtí érdemességébe vetett
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hitnek és a jövő Iránti bizalomnak" - írja a kötet előszavában maga
a költő.

Fodor Józsefet több mint harminc éven át úgy tartották számon a
kortárs-olvasóik, mínt aki egyetlen sorában sem enged a kifejezés, a nyelv
tömörségéből és sűrűségéből s a forma magasrendúségéból, a költőtársak

pedig mínt olyant, aki a belső emberről mondja a maga monológjait. A
kri tikának talán éppen az lett volna a feladata vele kapcsolatban, hogy
megvizsgálja és feltárja: mit tartalmaz és mit tár fel e belső lelki fe
szültség, amely rnínden sort ily roppant erővel présel össze tömörre. De
hát a lélek bensejéről szóló vallomásoknak Fodor József pályakezdetei óta
elég sokszor voltak hosszas dekonjukturáik, s neki nemegyszer magányo
san, inlkább csak az értők előtt, valóban monológjait kellett elmondania
egy a magyar költészetben méretei szertnt is a nagyok közé tartozó köl
tői életműnek.

1949 után hat-hét évre: egy magányos költő került mégnagyobb ma
gányba s ez váltotta ki belőle azoknak a verseknek a többséget, amelyek
e kötetben vannak, köztük négy olyan többszáz-soros alkotást, mínt mi
lyen a "Shakespeare Stratfordban", "Katona Kecskeméten", a száznégy
"ELégia", a majdnem ezersoros "Milton" s a bibliai Ames prófétáról szóló,
kétezer soros "Tékoai Pásztor". Nem véletlenül írtunk méreteket is.
Ezek a versek a magyar nagyverseknek azokba a hagyományaiba olvad
nak: bele, mint a Kosztolányi-vers: "Most elbeszélem azt a hónapot 
amikor torokgyíkban feküdt a fiam ...", vagy méginkább Babits Jónás
verse. A magyar - nevezzük úgy - gondolati költészetnek nagy darab
jai ezek. S azok, amiket Fodor e kötete kőzől, egyrészt megadják magá
nya kulcsaít, másrészt megvalósítják azt, hogy költői beszéde nem mo
riológ többé!

Nem monológ, pedig a Stratfordjába visszavonult Shakespeare, a vak
ságába zárt Milton és a Kecskemétre vissza gyilkolt Katona József 
akiknek nevében beszél - mind magányosok. De kényszerből azok, és
éppen mondanívalóík száműzöttjei. Fodor József nagy Shakespeare-köl
teménye a "csilló, vetélt élet" alakjaiban a maga "száz lelkét" idézi fel
és az Ember száz lelkét. Katona pedig Kecskemét légkörében, ez óriási
f.alu "állott-víz-zümmje, csizmazaj, köhintés" között azt az önmagát, akit
"trombitahangnak jelölt a sors" 1 Milton - Fodor Miltonja - arra a nagy
téteke jön rá, hogy "Az élet meg nem éri, hogy silányként - Éld I" Az
Elégia száznégy stanzáía a gyermekkor szépségét hívja vissza.

Mindezek fölé magasodik abibliabeli Amos prófétáról sxóló "Tékoai
Pásztor", ez az 1951-ben írt "költemény" dialogusokban és kórusokban,
ahovv Ő szerényerr nevezi, pedig a görög tragédia minden valóságos for
májával rendelkezik. Amos próféta a történeti valóság szerint is pásztor
volt; a történeti valóság szerint is magányából kényszer-ítette rá. a sorsa
ellen és ellene dacoló népre a maga igazságát. Az az igazság, amit Fodor
József itt a bibliai próféta ajkával mond, annak kihirdetése, hogy az
ember, az emberiség, minden emberi közösség: nagy és klváltságos külde
tésnek és értékeknek hordozója. E küldetésre és értékekre jöhetnek ked
vezőtlen idők, de az erős és igaz férfi mégis kitart mellettük - végzi a
vers. Fodor József a földi embernek és 'emberiségnek ilagy földi - im
manens és humanista - értékeiről beszél itt; de azt, amit mond, ugyane
szavakkal vállalhatják azok, akik ezeken túl a transzcendens értékekben
is hisznek. S Fodor József versei ezzel emelkednek azokba a régiókba,
ahonnét, amint hisszük: míndenkihez szól aköltészetben az Ember hangja.

(Ijjas Antal}
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CZOBEL BÉLA, a jelenkori magyar festőművészet legwrtalmasabb
sza't'ú mestere, ez év szeptemberében tölti be hetvenötödik életévét. Ebből

az alkalomból a Nemzeti Szalonban kiállítást rendeznek a mester újabb
festményeiból és grafikáiból. A szép kiállítású katalógus előszavaként

Kassák Lajos tollából kG{Junk portrét Czóbel művészi és emberi lényé
ről. Az idei kiállítás után pedig az a távolabbi terv, hogy retrospektiv
Czóbel-kiállítást rendeznek, amelyre elkérik a mester külföldi köz- és
magángyűjteményekben lévő munkáit is.

Czóbel sokat élt idegenben, a magyar közönség zöme munkásságáról
keveset tud. Ezért lexikális rövidséggel pályájának állomásait [eiuiezziik,
1883. szept. 4-én született Budapesten, érettségi után Nagybányára ke
rűl, mint Iványi-Grünwald növendéke. A fiatal nagybányai művészje

löltek életéről szóló regényében, "A félbolond"-ban Tersériszku J. Jenő

Czóbelről is elmond egy derűs történetet. Nagybánya után München kö
»etkezik, egyike az utolsó magyar festőknek, akik a hanyatló tekintélyű

miincheni akadémiát látogatják. Innen Párizsba kerül, a Julien-akadé
miára. Laurens a mesiere, alakrajzi pályázatot nyer. A század első évti
zedében kapcsolatba kerül a Matisse körül csoportosuló "Fauves"-körrel.
Maurice Denis élesen megtámadja a csoportot, amelyből "Braque, Czóbel,
Van Dongen és Derain urakat" emeli ki névszerint. Azzal vádolja őket,

hogy nem törődnek a természettel, hátatforditanak a görög-latin szépség
nek. nem gllönyörködtetésre törekednek. Végül gúnyosan mértantudó
soknak (,.géometres") nevezi őket. Denis vádjai bizonyos mértékig fel
tétlenül jogosak 't'oltak. hiszen ezek a művészek az eddigi szépségideál
helyett 7'alamilyen őserejű, barbár szépségre törekedtek, a torzítástól
sem riadtak vissza, témáikat ornamentálisan kezelték, nyers, égő szine
ikkel a kifejezés eddig nem ismert vehemenciáját, erőteljességét kíván
ták elérni. Ma már tudjuk, amit a vértelen, szecesszionista Denis nem
látott, hogy amit a fauve-ok csináltak, kiindulópontja volt az összes ké
sőbhi művészi törekvésnek. A ,.vadak" mozgalmában Czóbelnek kima
gasló szerepe volt, nemcsak a doho(jó kortárs, Denis szerint. hanem a
tárpyilagos műtörténészDuthuit szerint is, aki mint az egyik legfontosabb
fauve-mesterről beszélt Czobel Béláról Genfben 1949-ben kiadott nagy
monoaratíáiáoan. ("Les Fauves", Éditions des Trois Collines.) Hogy Czó
bel már kezdettől fogva elkülönült Matisse és társai síkszerűségétől és
élénk, erős, világos színhasználatától, arról később beszélünk még.

A francia m11vészeti élet azóta is magáénak vallja Czóbel művésze

tét, mint ezt Charles Dufresne, La Fauconnier, Matisse, Chagall iránta
tanúsított barát.~ága, Dunouer de Segonzac, Picasso, Braque, Claude Ro
ger-Marx kijelentései is bizonyitják.

Hazatérve ő volt az első, aki az Ú.1 művészeti törekvések hírét elvitte
Nagybányára, mint erről Réti István is megemlékezik kiJnyvében. Egyik
tagja volt a magyar "Nyolcak" csoportnak is.

Az első világháború alatt Hollandiában tartózkodott, ezalatt Pári.zs
ban maradt műveit ellenséges tulajdonként elkobozzák, ezek nagYl'észt el
is kallódnak. A 20-as években Berlinben élt, majd ismét Párizsban. Ne
vét Magyarországon szélesebb körökben a 30-as évekig nem ismerik, ke
veset is van itthon. Ekkortájt néhány jó itélőképességű műgyüjtő (Fruch
ter. Hatvany Ferenc, Oltványi-Artinger) műveire a figyelmet felhivja.
Kállai Ernő értékes könyvet és több cikket ír róla, piktúrájának Genthon
István fejezetet szentel az újabb magyar festészetről irott munkájában.
De Cz6bel nem könnyen megközelithetőművészete még erős ellenállásba
űtközlk több oldalról, az egyébként kiváló Elek Artúr és FóthY János
sorozatos cikkekben utasítják el művészetét, Denis-féle éT1!eléssel. A 30-
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as években letelepedik Szentendrén, ettől kezdve az esztendő egyik felét
- mindmostanáig - Párizsban, a tavaszt és a nyarat pedig itthon tölti.
Felesége, Modok Mária, jelentős festő. Czóbel Béla 1948-ban Kossuth
díjban részesült. Legutóbbi budapesti kiállítása 1956. okt. 25-én nyílt
volna meg, a bekövetkezett ellenforradalmi események miatt ez elma
radt. 1957-es párizsi kiállításáról a francia sajtó pártkülönbség nélkül
(Figaro Littéraire, La Croix, Le Monde, Les Lettres Frunccises, Franc
Tireur, stb.) nagy megbecsüLéssel emlékezett meg.

A fiatal fauvista Czóbel Rouault-val rokon, Matisse és társaitól el
térően mindketten a sötétebb, drámai színskála felé vonzódtak. Matisse
éktől még abban is különbözött Czóbel, hogya kétdimenziós síkszerű

dekorativitástól mindig tartózkodott, mindent térben, tömegekben jele
nített meg. Az immár legendás alakká váló olasz Amedeo Modigliani, aki
Czóbel szomszédja volt ezekben az időkben, és sokra becsülte magyar
kollégája [estészetét, igen találóan "tragikusnak" nevezte Czooel korai
művészetét. Valóban, valami komor, sötét világlátás, az élet derűsebb

oldalai iránti érzéketlenség jellemezte ezeket a vastag, fekete kontúros,
örömtelen hangulatot kifejező Czóbel-képeket. Melankólikus volt ez a
művészet, semmilyen engedményt a tetszetősségnek, a divatnak a művész

nem tett. Valószinű, hogy ebben a puritánságban, dacos különállás ban
az "épater le bourgeois" magatartás kihívó jellegéből is volt valami.
Czóbel tehát indulásakor a "vadak" tagja, de - mint egyik kritikusa
mondja - olyan vad, akinek nincsenek karmai és akiben nincs kegyet
lenség. Képei csak látszólag brutálisak, valójában nem durva vagy po
gány jellegűek, telve vannak az élőlények és tárgyak iránti meghitt von
zódással. "Fájdalmas együttérzése varázsol Czóbel kifejezésére emelke
dett lelkületet, krisztusi értelmet. Czóbel alakjainak cadavérique testét a
szemlélő oly túláradó szeretettel kívánja megölelni, ahogy Flaubert el
beszélésében Szt. Julián remete magához szorította a bélpoklos vándort,
aki maga Krisztus volt." (Lehel F.)

A 20-as és 30-as évek fordulóján a művész palettája kivilágosodik,
megszínesedik. Ebből az időből való kékcsíkos abroszos gyümölcscsend
élete a maga túlcsorduló színpompájával, bájos fiatal nőt ábrázoló "If
júság" c. akvarellje, széparcú fejkendős paraszUeánya, több ol1'asó nő

figurája, a "Délután a kertben" vidám társasága, .Louaskocsi'<ia, enie
riőrjei, közöttük a francia állam birtokában lét)ő "Műteremsarok", pi
rosterítós asztali csendélete, sok - főleg hatvani - uijképe, sok-sok izzó
színezésű virágcsendélete. A programszerű puritánság elenyészett, és a
művész feltámadt rajongással és alázattal tét·t vissza a természeti és em
beri szépség kiapadhataUan forrásához. Művészetének drámai, fojtott sii
rűségű, a vihar előtti csend vibráló, fullasztó légkörét árasztó jellege
most is megmarad, de az eltökélt sötétenlátás, élettagadás korszaka már
tovatűnt. Művészete csupa hév és lendület. Festményei sötét ágyazású
ak, a mély háttérből teli, tüzes, forró és bársonyos színek, vörösek, sár
gák, lilák, terrakotta barnák lobbannak elő. Az álmodozó lirizmussal teli
vásznakon fátyolos félhomály dereng, a fényt nem valamely külső fény
forrásból kapják alakjai és tárgyai, hanem a virágszirmok, az öreg bú
torok, a drapériák, az emberi testek árasztják magukból a sejtelmes
fényt. Az élet szenvedélyes és odaadó szeretetén kívül meleg és kedves
emberiesség, otthonos barátságosság, sőt sűrűvérű, lompos, 1,idékies ma
gyar nyugalom és leülepedettség árad ezekből a kép~kbőL Festészete nem
szellemes és nem csillogó festészet, témái nem nagyvilágiak, se nem vál
tozatosak sőt egyenesen szűkbsek: A festésmód nem elegánsan könnyed,
hanem sJlyos, zsíros. Mi az, ami nehezen feledhetővé teszi ezeket a ké-

566



peket ? Az, hogy ez a művész a szívével is fest, - mint egy külföldi kri
tikusa mondotta: Czóbel "a gyengéd bensőség művésze".

Szokás, ha kis nemzet művészéről van szó, hogy előkelő rokonait ku
tatják. A kis népek kisebbségi érzése nyilvánul meg ebben a szokásban.
Czóbel esetében - egészen feleslegesen - Rouauli-n kívül két oroszt,
Marc Chagall-t és Cháim Soutine-t, azután Bonnard-t szokták emlegetni.
Rouauli-oal; Soutine-nal művészetének drámaísága miatt, Bonnard-ral a
hétköznapi pillanatok egyszerű szépségei feletti örvendezése miatt kap
csolják össze. Mint ahogy Velazquez a királyi udvarok és a hűbéri vi
lág pompájának volt ábrázolója, úgy Czóbel - csakúgy, mint az öreg
Bonnard - a modern világ hétköznapjainak első, felületes pillantásra
jelentéktelen, prózai tárgyaiban fedezi fel a bőséget és pompát. Ennyit
a kritikusok által sznob módon felemlegetett "hatásokról". E művészek

nél lényegesebb az a kapcsolat, amely Czóbelt Rembrandthoz fűzi. Czóbel
hosszú ideíg élt Németal!öldön, nyilván behatóan tanulmányozta a há
nyatott életű nagy mester munkáit. Mint Genthon István is megállapit
ja, Czobel színei sem "önértelm'Üek, hanem térértelműek, ami a holland
mester tanulmányozására van." Czóbel m'Üvészete szervesen beleilleszlee
dík, beleépül a magyar festészet folyamatosságába is. A természetelvű,

nagybányai gyökérzet munkásságának egyik - fontos - táplálója volt
azokban az évtizedekben, amikor Párizs fáinak "nyögő lombja alatt" járt
és élt a magyar művész.

Es milyenek a legújabb Czóbel-képek, közöttük a Nemzeti Szalon
ban látottak? Fiatal leány színes nyári ruhában hever a kert fái között
fekvőszékben, asztalon egyszerű tárgyak láthatók, amott egy gitár, itt
meg egy kurta angol pipa. Szentendre kis utcái kanyarognak, felettük
az elhagyott görögkeletí templomok tornyai, egy rajzon szomorú csacsi
ballag. (Itt jegyezzük meg, hogy Czóbel most egy olyan költő művének

illusztrálásán dolgozik, a/eihez lélekben igen közel áll: Francis Jammes
regényéhez készít rajzokat.) A szinek: tovább világosadtak. Valami le
tisztult bölcsesség sugárzik ezekből a képekből, - egy öregedő művé.3.z

rezignált gyönyörködése a körüZötteelterülő szép világban. Czóbel az a
művész, aki sokat változott (vagy ha úgy tetszik: fe,ilődött) ötven év
alatt, de lényegében véve ugyanaz maradt. A komor víziók és a tobzódó,
viaskodó színek korszaka után a művész kialakította m'Üvei selymes
tónusaiban azt a harmóniát, azt a szeretetreméltó és csodálatunkat ki
váltó vox humanát, amely művészetét nemzeti kulturánk nemes érté
kévé teszi. (Dévényi Iván)

pAZMANY PÉTER VALOGATOTT lRASAI címmel a Magyar
Könyvtárban új kötet jelent meg. A Vigilia olvasóíban, akik a márciusi
szám összefoglaló ismertetését olvastálk a Magvető e jólsikerült sorozatá
ról, önként Iclmcrülhetett a kérdés, vajon a magyar irodalom gyöngyei
közül sor kerül-e egyszer Pázmány veretes írásaira is? Akkor már útban
volt Rónay György gondozásában a most előttünk fekvő kötet.

Gazdagtermésű írónak rnűveíből kiválogatní a legjellemzőbb részle
teket, töredékeket ésbelesroritani azokat 14 ívnyi, 300 oldalt alig meg
haladó kisalakú kötetbe - nem könnyű feladat. Pázmánynak pedig csak
magyarnyelvű írásai modern kiadásban hét 'nagy folió-kötetet töltenek
meg. Sokban igazuk van azoknak, akik félnek az irodalmi antológiák,
breviáriumok műfajától. A helyes szövegválogatás sikere, egyensúlya
mindig attól függ, hogy a válogató mennyíre tudja átélni az írő egész
művét, oeuvre-jének szellemét.

Pázmány leglényegének meglátásában Rónay Györgynek már nagy
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gyakorlata van. Emlékszünk még több kitűnő Pázmány-tanulmánya után
az 1945-<ben megjelent Pázmány ébresztése című antologiájára. Talán nem
túlozunk. ha a mcstaní válogatásban több évtizeden keresztül ápolt ke
gveletes, kiérett beleélés művészetének gyümölcsét látjuk. Pázmány a
Kempis-fordításról írja célkitűzésként a sokatidézett megjegyzést: "Ne
láttatnék deákből csigázott homályossággal repedezettnek. hanem oly
kedvesen folyna, mintha először magyar ernbertül iratott volna ... ''. De
Rónay összeállítását sem tudjuk találóbban jellemezni: "oly kedvesen
folyna", mintha Pázmánynak magaátgondolta, egységes munkája lenne ...

Formailag egységessé teszi a szövegek gyűjteményét a kötet elején az
"Alázatos ajánló írásv-ban az öregedő Pázmány szentágostoní önbemuta
tása és "A keresztény olvasóhoz" szóló médszeres irányítása; a végén pe
dig a "Két rövid könyvecske" éléről az "Ajánlás", a szűlőföld, a magyar
ság szerétetének e bensőséges vallomása. Tartalmilag a nagy körültekin
téssel összeválogatott szemelvényekben a "tanító" és a "vitázó" Pázmány
a mindennapi élet sokrétű vonatkozásairól, egykorú kérdéseiről, de "köz
keletű igazságok plasztikus eLmondásával és megokolásával' szól a mai
olvasóhoz, akit a külső kiállításban sem zavarnak már az író által olv
sűrűn használt latin közbeszúrásolt és a régies helyesírás. Sőt a szö
vegek válogateja olyan részeknél, melyek ma már untatnának. bátran
mer megszak ítást, kihagyást is abkalmazn í. Ezáltal az Istent és hazújú:.
szerető, az igazságért és Egyházért küzdő Pázmány alakja, gondolatai 2S
zamatos, veretes nyelvezete rokonszenves közelségbe kerül hozzánk.

Pázmány ébresztése óta (1945) a szakirodalom hallgatott Pázmányról.
Legutóbb egy Rómában, Polgár László tollából megjelent bibliográfia
foglalta össze a róla szóló írásokat, tanulmányokat. (Bibl iográphia de
historia societatis Jesu in regnis olim corona Hungarica unitis. 1560-177:3.
Romae, 1957.) Ebből a következő adatokat idézhetjük. 1946-ban egy név
telen szlovák író értekezett Pázmánynak a szlovák irodalomra tett ha
tásáról. 1949-ben kéziratban maradt a bécsi egyetemen Brusznyai József
doktorri disszertációja (Pázmány's Lehre von der roalen Gegenwart Chr is: i
in der Eucharistie. Wien, 1949). 1952-ben megjelent Nicolao Ory teoloai 'ti
értekezése (Doctrina Petri Cardinalis Pázmány de notis Ecclesiae, Cheri i,
1952.), és az olasz és japán katolikus enciklopédia egy-egy cikke. A Iei
utóbb pedig a Vigiliában olvashattunk Pázmány 350 esztendős Imádsá
goskönyvéről (1957). - A hosszú hallgatás után tehát most újra elövcsv 
szük és foglalkozunk vele. Ujra keressük életművének rúgóit, nyelvrnű

vészetének sok századon át elevenen ható sugarait. És keressük, mit mond
a mának? ..

Az Utószó (melyet nem a kötet sajtó alá rendezője írt, mint ahogyan
azt a tartalomjegyzék tévesen feltünteti!) megkísérli a tudomány só
mára Pázmány egész művét ujraértékelni. A jelen ismertetés keretein
túlnőne, ha állításathoz hozzá akarnánk szólni, csupán néhány szempont
ját idézzük. Kiindulása, hogy a szellemtörténeti irányzat barokk-mámora
túlértékelte Pázmányt "megfeledkezve arról, hogy korában más kitűnő

írók is voltak". Igazi érdemeit művelődéstörténeti szerepében kell keres
nünk. Abban, hogy "nem a brutális erőszak, hanem a belső reform, a
papnevelés, a prédikáció, a hitvita eszközeivel harcol és ér el nagy si
kert. Egymás után alapítja az iskolákat, papnevelő intézeteket és vé
giil legnagyobb művét, a nagyszombati egyetemet". A magyar müvelö
dés, a magyar nyelv szeretete, a magasfokú nyelvi öntudat - ezek Páz
mány kimagasló értékei. Politikai elgondolása, a Habsburg-vezetés alatt
álló egységes, katolikus Magyarország, "végz,etes történeti tévedés volt".
Fellépése azonban ezen a vonalon is "teljesen a törtérielmi realításon
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nyugodott" és éppen ezért az igazság bajnokaként, hazája javának kere
sésével élete végén ,,saját politikai vonalának csődjét" is be tudta is
merni. A korabeli társadalom erőinek feszülését vizsgálva az utószó név
telen szerzője eljut Pázmány barokk vonásainak vázolásához is. Megálla
pítja, hogy "a barokk vonások, a környezet kényszerítő és alakító hatása
alatt csak tompítva és részlegesen érvényesülhettek Pázmány irodalmi
munkásságában. A kora-barokk tipikus alakja ő egy még nem barokk
periódusban. Erre a következtetésre juthatunk művei tanulmányozása
kor."

1956. májusában Sárospatakon a leghivatottabbak részvételével vita
zajlott le a magyar irodalmi barokk kérdéseiről. (Ld. Irodalomtörténet.
1957. 50-64. l.) Azóta a barokk irodalmi nyelv és stílus tárgyilagos, elő

ítéletmentes feltárása irodalomtudományunk elsőrendű célkitűzései kö
zött szerepel. Az idézett vita felszólalóí között a legsokoldalúbban Kla
niczay Tibor foglalta össze a legfontosabb feladatokat: A barokk fogal
mának tisztázasán és az eddigi barokk-kutatás eredményeinek újszem
pontú összegezésén túl a XVII-XVIII. századi prózánk stílussajátságai
nak elemzését, rendszerezését, a nagy irodalmi egyéniségek (Pázmány,
Zrínyi, Gyöngyösi) barokk elemeinek tisztázásat és a XVII-XVIII. szá
zadi magyar költészet stílus-sajátosságainak elemzését jelölte meg. E
nagy feladatnak szerintünk is mindenképpen a táravílagosság jegyében
kell eleget tennünk.' A szellemtörténet ezvoldalúságát sok szempontból
ellensúlyozza a társadalmi és gazdasági fejlődés, a társadalmi erők feudá
lis és antifeudális feszültségének vizsgálata. Mindezt idáig a kutatók el
hanvazolták. De ezeken túl, vagy mindezekkel szoros összefüggésben olyan
konkrét jelenségek adódnak éppen e két század irodalmi vizsgálatában,
melvet negatív megállapításokkal nem intézhetünk el. A "vizionádus, ha
t;í~tkeltő, Máriát és szeriteket dicsőítő, dekorativ elemekkel és cifrasá
l?okkal teli prédikációk kultusza" (az Utószót idézzük) például ilyen adott
jelenség, mely tömegeket mozgat, még akkor is, ha benne a prédikáció
stílus hűtlenné lett a názmánví hazvománvokhoz. A részletekbe menő

vívsaálat meglepődve veheti esetleg észre, hogy a szentek barokkos tisz
telete miképpen segítette elő a történeti kritika kibontakozását ? Vagy
hagya csoda-kultusznak mennviben volt szerepe nyelvünk képzeletdú
sabbá tételében és az ilyen táravú írások rnennvíben pótolták széles nép
rétegek számára a mai értelemben vett regényt? A nagy vonásokban
össze-gező tételek megfogalmazásához azonban még a részletes anvagzvúj
tés, a jelenségek táravilaaos meaüavelése nagyrészt hiányzik. Még Páz
mánvt sem merítettük ki ! Össze kell állítani nyelvének szótárát (Brisits
Friayes tett erre kísérletet). Részleteiben fel kell tárni forrásait, fordí
tási módszerót. Ez utóbbi a barokk próza-stílus saíátságatra fog beható
megfigyeléseket eredrnénveznl. Részletes kívízsgálásra vár, miként élt
Pázmány egyénisége a barokk kor szónokaíban, nagyokban és jelenték
telenekben egyaránt, akik emberöltőkön keresztül utánozták és magukra
vették gondolkodását, magatartását ...

De ne folytassuk tovább! Örömmel vettük kézbe Pázmány Péter
válogatott írásait Rónay György gondos összeállttásában. Benne a magyar
barokk-kutatás kezdő lépését köszöntjük! (Holl Béla)

KRUDY GYULA nevéhez az irodalmi emlékezés a biedermeyer vilá
gának kitűnő elbeszélőjét és a próza puskini zenéjű stílusművészét asszo
ciálja. Az esszé-író Krtuiu Gyula azonban igen hal.a.ványan él a kbztu
datban. I r ó i a r c k: é p e i két kötetének kiadásával Kozocsa Sánd01' fá-
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radhatatlan tudása finom esztétikai érzékkel gondoskodott arról, hogy fel
figyeljünk erre a másik, szinte ismeretlen Krudy Gyulára is.

Vajon ezeket az arcképeket. Kármán Józseftől Kis Józsefig, és Amb
rus Zoltántól Móricz Zsigmondig, melyik Krudy Gyula rajzolta meg? Az
ünnepélyes magatartású esszéíró, a mindennapok gyors és lázas pillana
tait szolgáló zsurnaliszta, avagy az a novellista, aki különlegesen stili
zált irodalmi tónusban szereti kiéIni a maga emlék-hangulatait és memo
ár-hajlamait? Vigyázzunk! Krudy Gyula igen finom fogékonyságú és
intenzitású lélek. Csupa lírai rezonancia és képzelet. Mindig önmagát adó
és élvező szubjektivitás. Alig van valóság-érzéke és ereje. Olyan író
tehát, aki könnyen fenyegeti önmagát azzal a veszéllyel, hogy amikor
esztétikai igénnyel jelenik meg, akkor csak a szépiróig tud eljutni; s
amikor irodalomtörténeti anyaggal dolgozik, tárgykezelése akkor sem
tudós elviségű, hanem költői ihletű. Éppen azért sohasem az lesz fontos
számára, hogy egy íróról vagy munkájáról bárminemű érték-itéletet ad
jon, avagy tárgyilag gazdagítsa irodalom-ismeretünket, hanem csak az,
hogy átéléseinek szuggesztiv légkörébe hangoljon át bennünket. Amit ő

írói asckétmek nevez, az már nem más, mint írói életkép, "andalító réz
karc", jelenet-kép egy író életéből, amelyben azonban a hangsúly az
é l e t e n van.

Krudy Gyula a XX. század azon íróihoz tartozik, akiknek lényege és
"tartalma az öncélú, az önelvű, a magát megszemélyesített Élet. Ezekkel
együtt ő is ennek az önálló substanciává emelt Életnek a rajongója, cso
dálója, élvezője, győztese, kiábrándultja, elhasznált ja és ráunója. Ez az
uralkodó lét-érzése, s ez határozza megalkotó szenzÓ1'iumát is. Innen van
az a tudat alatt és fölött, ébrenlét és álom között gomolygó hangulat
koloratúra és emlék-fényekkel átvilágított, gazdag színváltozat, amellyel
bevonja 1nondatait, alakjait. Mintha a zene és a mámor hullámaiban ál
lana minden. Monumentális vagy heroikus gondolatnak, cselekedetnek
nincsen sehol semmi nyoma. Egyhez van csak ereje: a nosztalgiához,
amellyel vágyódik egy eltünt, avagy soha meg nem jött világ után . . .

Az elmúlt századok írói és a kortársak közül néki tetszőkről rajzolt
arcképeket. Az ő esztétikai és irodalmi izlésének titka, hogy miért ép
pen ezekre esett a választása. Sok része lehetett ebben fenntartás nélkül
kifejezett hódolatának, de annak a különlegesen átélt szimpathiának is,
amellyel megpróbált,a a maga írói és emberi lelkiségét azokhoz rokonítani
és egyéni élet-hangulatait rajtuk rezonáltatni. Az természetes, hogy ez
az átvetítés és áttétel nem mindig sikerült, mert a régi magyar troda
lomban az író és az ember zárt egységet jelentettek, ritkán volt egymástól
elszakadó s külön vált élet-érdekük, csak az irodalmi jelentőségben élték
ki magukat és életük fennmaradó többi létrészéből nem tudtak, vagy
nem szerettek még egy másik, irodalmon kívüli, romantikus stilű han
gulatéletet élni! Krudy Gyula mágikus fényű literális lámpása pedig,
amelyben a maga egyéni élet-érzékelésének és élményeinek olaja égett,
mindig odavilágít, talán egyetlen nyugtalansággal és kíváncsisággal, hogy
az író azonkívül hogy író, hogyan lesz egyúttal a maga életének is har
monikus, szerencsétlen, kalandor, üres, mély avagy céltalan megélője,

művésze avagy kontára. Hány író akad azonban régi irodalmunkban,
aki ezt a sűrített bonyolultságot elbirja és el tudja magán osztani Krudy
Gyula irodalO1nszemléletének ezeket a problematikus szempontjait!?
Hiszen Krudy nem elégszik meg azzal, hogy csak nézzen, lásson, vizsgál
jon, hanem ujjáalkot és teremt is! Az író előtt páratlanul előkelő rnoz
dulattal tiszteletét teszi, aztán tovább megy és szépírói képzeletében hőst

formál belőle. Ahol erre a módszeres eljárására megfelelő író-alany t kap,

570



ott - mint a Petőfi-családról, Tompáról rajzolt arcképei mutatják, ki
tűnő sikerrel dolgozik. Vannak azonban irók, akiken semmit sem tud
sem látni, sem megszólaltatni. Igy teljesen hatástalan és fájdalmasan
szegényes Arany János, Lévay József és Gyulai Pál arcképe.

Minél jobban közeledünk Krudy Gyula éveihez, annál szélesebben
uralkodik el arcképein a milieu rajza, s annál elevenebben érzik raj
tuk Krudy Gyula kedvtelése az irói varázslattól besugárzott életben. Az
író ísmeretét feltételezi, alkotásaikkal alig foglalkozik, az ir6 emberi éle
te izgatja. A vezetők, az ormon járók közül Bródy Sándorhoz vonzódik
feltűnően részletező, irodalomtörténetileg talán súlytalan, Bródy Sándor
ból, az irób6l, semmit meg nem magyarázó emberi dokumentálással.
Míntha a maga életérzésének hangulatát is szeretné és dédelgetné ben
ne. De kisebb arányú írók, (Benedek Aladár, Gáspár Imre, Kálnay László;
körében is boldogan időzik és élvezi velük a kispolgári romantika örö
meit és élet-izét. Persze az élet színeinek ez az egyoldalú benyomulása
az arcképek életébe megrontja ezek művészi egyensúlyát és elmossa raj
tuk az írói vonásokat.

Néha azonban Krudy Gyula kifejtőzik szépirói képzelete kedvtelé
seinek önmagát gáttalanul élvező és játékos hangulatáb6l. Ekkor az
Elettel már nem játszik és nem pajzánkodik. Rádöbben az Elet felelős

tiszteletére; az !róva l szemben, az Ir6 méltóságáért az Embert akarja
megmenteni. Ebből születnek meg remekbe készült arcképei, amelyek
mind irodalomtörténekbe kivánkoznak.

Ott áll a haldokló Ady Endre betegágya mellett és van bátorsága
hozzá, hogy le merje írni a maga meggyőződését a művészet és erkölcs
vitájában: "Igaz, hogy eme testi és lelki fölindulások, tűzhányások ide
jén ritka kincsek is kivetődnek a költő láthatatlan mé lyé ből. De vajon
megérték e szörnyű szenvedések, hogy miattuk egy-egy vers a világra
jőjjön, amikor a költő életerejéből szinte egész házrészek hamvadnak el
betegségei után? .. Az irodalmi kincstartók azt mondják, hogy minden
testi és lelki kínt megér, ha ennek nyomában valamely irodalmi érték
vetődik fel a föld-színére. Az irodalom kincstárosainak azonban talán
nincsen egészen igazuk, amikor Ady tragikus szenvedéses sorsát mérle
geljük. Nem, százszor nem igaz, hogyaköltönek az volna egyetlen ren
deltetése a földön, hogy betegen, sikoltozva, kétségbeesetten futamodjon
víziók és fantomok elől; önmaga elől bujdosson, mert ezek a találkozá
sok szörnyűek; mámorba meneküljön, hogy fel ne találhassa magát ...
mert ha igazi arculatát meglátja, öngyilkosságot kell elkövetnie ..."

Ide tartozik Beöthy Zsolt arcképe, ez a csodálatosan szép gemma,.
amelyet Krudy Gyula, a stilus-művész, a literator, a szép-ir6 együttes
képessége dolgozott ki ily remekléssé. Ott volna a helye minden iroda
lomtörténeti kézikönyvben!

Ebből a stílusból való Kiss József lenyügöző arcképe, amely elemző
erejével Karlovszky festményeire emlékeztet.

Es van Krudy Gyulának még két, szintén e sorozatba illő arcképe..
Az egyik Kaposi Józsefé: A z e m b e r, a k i l e l k é b e n j á r t. Drá
gaköves stílussal készült jellemzés! A másik pedig a régi jó Magyar
Szemléről szót: A z U j u t c a i H e l i k o n. Valami mély örömü 'JTI..eg
illetődés fogja el az ember lelkét, amikor annyi évtized hűtlen és hálát
lan felejtése után végre Krudy Gyula emlékezésének méltó kegyelete közt
találkozhatik ezzel a nagy folyóirattal, amelynek csakúgy, mint Kaposi
Józsefnek, a magyar szellemi élet annyira lekötelezettje.

(Brisits Frigyes}

571



TÁRKÁNYI ÉS TÁNCSICS. Felületes .Jrodalompolttücusok' bizo
-nyára azt vélnék. hogy ez a két név legfeljebb a lexikonok T-kötetében
kerülhet egymás mellé. Hiszen Tárkányi Béla (1821-1886) katolíkus pap
költő volt, később pláne egri kanonok, szentísvántársulatí alelnök; Tán
csics Míhály (1799-1884) pedig forradalmár, népíró, az első magyar szo
cialista. Nos, a fentebb aposztrofáltakra alaposan rácáfolnak az írott do
kumentumokkal igazolható tények.

Tárkányi Béla hagyatékában megtalálták kézirásos naplóját az 1841
47-es évekből. A napló 15 füzetét a Széchenyi-könyvtár kézirattárában
őrzik "Oct. Hung, 1405." szám alatt. (Ide az egykori zirci apátság levél
tárából került.)

A legelső napló-füzet "Pesti utam" címmel 1841. "Nyál'hó" - azaz
július - 26-ikával kezdődík. Tárkányi Béla, még mint egri kispap, ekko
ri'ban felrándult Pestre, s itteni tartózkodásának mindjárt legelső napján
megtekintette a pesti "múkiállítást". Naplójában felsorolja. hogy kiket
látott itten: Vörösrnartyt, Bajzát, Tóth Lőrincet. Paált, Vásárhelvit, Pet
richevich Horváth Lázárt. De a legnagyobb élményt nem ezek jelentették
számára. Eredeti helyesírásban, szó szcrint közöljük naplójának idevágó
részletét : '

"Végre a nap koronája: Láttarn s szerenesés valék a nem ismert s
nem méltányolt Stancsics kezét megszorItani, D. egypár vonással ismer
teté meg öt előttem. és Stancsicsban egy leülönös. egy ritka. mondh itorn
az élet és valóság emberét ismerém meg. Er;yszerü öltözésében inkább
egy mesteremberre, mint Stancsicsra gvanítana az egész világ. de róla
gondolkodni még nem volt időm, első üres órám erre lesz szeritelve. Ez
első napom Pesten."

Mindehhez csak annyit kell hozzáfúznünk, hogy ekkoriban Táncsics
még Stanosles-nak írta a 'nevét, a titokzatos D. rövidítésű valaki. akinek
kilétére nincsen semmi támaszoontunk. a naplóból kítetszően T'árkányi
pesti barátja és cíceronéja volt. - Hogy mílven nagy hatással volt a
fiatal Tárkányira Táncsics személye. az abból is kitűnik. hogy mindjárt
másnap személyesen meg is látogatta. s erről a látoaatásról részletesen
beszámol a naplában (mindjárt az első füzet ~. lapján) ,,2-ik nap Pesten.
Nyárhó 27-én" címfej jel.

" ... Innen D-nal Stancsicshoz mentem, az Orczy-kert mellett laküc,
tovább félmórföldnél a belső várostól. Egy rosz parasztházban találtam
őt; két rongyos ablak egy f'akilincsű ajtó egy födetlen ágy. nehány szal
maszék, egy faasztal s egy könyvtár az ef')ész. mit Stancsics házában ta
láltam. O ingben mezitláb s egy eavszerú nadrágban dolgozott egy diák
grammatíkán rnellyet a jövő vásárra elakar készíteni, s e d ioaenesi lak
-ban, a szó legszigorúbb értelmében diogenesi Ialcban megelée;edés ural
kodik. Stancsics gazdag lehetne. de ő tud nólkülözní s ez őt boldogítja. s
előtte a pénz eszköz. a cztfraság semmi rt nompa múló füst. C'zinh'Í7Jba
soha sem jár, napjában egy ételnél soha többet nem eszik, s míg a nyil
vánosság s ügyszeretet kíküzdött ernhere Kossuth (kit ,reggel láttam) meg
házasodván eity ágyára 1000 forintnál többet adott. addig Stancsics szal
mazsákon feküvén a Reform.-egyetemre (itt egy kis üresen haavott hely
:következik) adott, ez már hazafiság ez iaaz ügyszeretet: nem győztem

eléggé csudálkozní e szilárd férfin s ez első kiben Iáthatám, hogy millv
kevéssel elégszik meg a természet. Hallám, hogy a cenzura .,Pazardi"
czimű könyvét nyomtatás után prosoribálta. s ő eladva mindenét kifi
zeté a pénzt tőle elfogadni igen nehezen akaró könyvárost, ekkor Pestre
jött, s hogy élelmét megkeresse napokig rostált napszárnért, néhány
Leczke a magyar nyelvből annyira seaíté, hogy ezt a házat megszeréz-
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heté rnellyben most lakik; de mind ezek csak külsőségek: ki tudja ki
birja Iclfogni lelkületét elveit terveit? Egy igen szép német-magyar höl
gyeeskéje van, s egy kis Iánykája, szép nője úgy látszik felfogta Stan
csicsot egész valójában, istenemre! Nem láttam megelégedettebb arczot
a hölgyecske arczánál, most e kis háromság teszi az egész. családot, mert
egy szolgálójok szegény Staricsies nehánypár fehérruhájával épen ma
megszökött. Nem akartuk tovább lopni Stancsicstól a drága időt, eljöt
tünk, az egy lépésnyi széles konyha egész tartalma pár cserep fazék Ei
három vagy négy fekete cserép tál s tányér volt. Az udvarban lévő kertje
mellett mondja D: Száraz a föld. "Ha idöm lesz estve megöntözöm mond
Stancsícs, igen ö maga szekta öntözni kapálni kertjét. A kapuig kisére
kezén bajuszát tépdelő gyermekével, kérvén hogy látogassuk meg, ó
milly örömmel igértem meg! Pesten ennyit sehol sem láttam sehol sem
csudáltam sehol sem tanultam, s úgy hiszem nem is fogok, Ei hány ezer
látogatja meg Pestet a nélkül hogy csak századrészét látná annak mit
én Stancsicsban s nála tapasztalék. Ha Pest duzzadt reményeimet egé
szen meghiusította volna is Stancsicsban olly kárpótlást találtam, hogy
ha egyéb nem lenne is Pesten e tapasztalatnál. megérdemelné hogy úgy
látogatassék mint különben látogattatik, mert ki egy Stancsics? nézzük
művert, azok czélszerűségét fontosságát, sakkor lesz róla némi fogal
munk, hátha még azt is van szerenesenk tapasztalni - mint nekem hála
az égnek! volt - hogy szive szerint lát s hogy úgy él mint ír, akkor
ismerjük majd el az érdemet, mellynek párját eddig senkiben nem Ielém
fel."

Eddig tart az első napló-füzet Stancsícsra vonatkozó részlete. Sok
kommentárt nem kell hozzá fűznünk. A napló önmagáért beszél. Nyil
vánvalóan kitűnik belőle, hogy az ifjú egri kispap első pesti tartózkodásá
nak legmaradandóbb, legmélyebb benyomású élményét a Táncsiccsal való
személyes találkozás és ismeretség jelentette.

Egy év múlva ismét Pesten [árt Tárkányi. Naplójában 1842. július
31-éről (VIII. füzet, 65. lap) a következő érdekes bejegyzést találjuk:

"Hét órakor a Nádor gőzösre ültem, hogy Váczra mehessek ; a gő

zösön láttam B. Eötvös Józsefet, találkeztam Stancsicscsal, s egész Váczig
mindig vele társalogtam, most is csak azt ismertem meg benne, kit ta
valy csudáltam, t. i. a becsületes embert, szilárd lelkű férfit és tántorít
hatatlan hazafit. kinél a hazafiság tett, nem szó; áldozat, nem beszéd.
Sasku Károly Boldogságtudomány czímű könyvére figyelmeztetett, Illy
itélettel: hogya mi eddig a magyar irodalomban szép és jó van, össze
véve nem ér fel e könyv tartalmával. "Ezt talán valaki absurdumnak
fogja mondani - mond ő - de akinek olly igazán szívén fekszik az
embcrJség boldogsága, a ki olly tisztán felfogja e műben ezen boldog
ságra vezető fonalat, mint egy megfog győződni az állitás valóságáról."
Nagylelküleg egy példányt ajándékozott belőle egri olvasótársulatunk
nak. Valami pl atói respublica terve lehet; majd kisül mit mond rá az
utókor, mellyrc St. olly nagvon számol, hogy e munkának csodálója lesz.
M('gismertette egyszersmind Saskut is, mondván, hogy illy tiszta erényű

férfit soha sem látott, s mlután Stcs utasítványa szerint megnyerém a
medot öt meglátogathatni egy szíves kézszorítás után kiszáltam Váczr'a."

A napló-szakaszban említett Sasku Károly (1806-1869), akinek érté
kelésében az utókor éppen nem osztozott Táncsics magasztaló vetéllee
désévo], a maga korának ismert közérdekű írója volt. Később különösen
népszerű lett "IJlendőségtana". A szabadságharc után, melvben mint
guer ílla-csapat szervezö vett részt, a hatósági zaklatások következtében
üldözési mán iába esett, s mint különc csendes őrült tengette életét az
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akadémia korrektoraként. A naplóban említett "Boldogságtana" 1842-ben
jelent meg, s mint népszerűségére és értékelésére jellemző adatot felje
gyezhetjük róla, hogy Petőfi könyvtárának jegyzékében is megtalálható.

Ugyanebben a napló-füzetben, a 69. lapon augusztus 8-iki keltezés
sel még a követikezőkis bejegyzést olvashatjuk: "Délig hasztalanul ke
resém Stancsicsot, felette sok kérdezősködés után sem birtam lakára
akadni."

S ezzel meg is szakad Tárkányi és Táncsics kapcsolata. Mikor az
ezután következő alkalommal - 1846 júliusában - feljött Tárkányi
Pestre, már mint felszentelt áldozópap és Pyrker egri érsek titkára,
hiába is kereste volna Stancsics "lakát". Mert ez a jak" akkor már a
budai helytartótanács börtöne volt, honnan csak 1848 legendás, mámoros
március idusán szabadította ki a lelkes forradalmi tömeg.

Mindössze ennyi hát, amit Tárkányi és Táncsics kapcsolatáról a
naplófüzetek alapján megállapíthatunk Tárkányi életrajzírói - Huttkay
Lipót és Benkóczy Emil - ezt a kapcsolatot vagy egyáltalán nem, vagy
csak nagyon felületesen (az utóbbi mindössze öt kivonatos sorban) érintik.
Éppen ezért úgy hisszük, nem végeztünk felesleges munkát ezeknek az
adatoknak lemásolásával és közrebocsátásával, Hiszen két irányban is
rendkívül [ellemzőek; a költői lelkű, rajongó, lelkes ifjú Tárkányira, és
Táncsics Mihályra is, akinek puritán, tiszta, feddhetetlen egyéniségét ke
vés egykorú közvetlen forrás tükrözheti vissza olyan fényes megvilágí
tásban, mint Tárkányi naplójának elsárgult lapjai. (Kunszeru Gyula)

A GALILEAI KERESZTÉNYSÉG jelenlegi helyzetét,el foglalkozik az
a beszámoló, meluet nemrég tett közzé Hakim qalilelai érsek. A kén,
amelyet a főpásztor nyujt, egyszerre felemelő és e!szomorító.

Ismeretes, hogy az izraeli-arab háború a keresztémlség legszentebb
helyeit, a Megváltó miiködésének színterét, ketté szakította. Egyik ré
szük, mint Betlehem, Je1'uzsálem fele. a Holt-tenqer, a keresztelés helye
a Jordán partján, Jákob kút.ia -- Jordániához. a másik, mint amilyenek:
Názáret, Kána. Tábor és Kármel hegye, a Genezáreti tó - Izraelhez
lwrült.

A Szentföld északi felének, Galileának keresz/én?} lakossága letnia
auobb részt arab 'hemzetiségii melchita szertartású katolikus. A galileai
érseki egyházmegyéhez :5.5.000 melchiia hivő tartozott. A nagy kivándor
lás után, amely az izraelí-arab háború vénén indult meg, mindösn'?
18.000 maradt közülük Galileában.

A latin szertartású katolikusok száma réaebbenis jóval kevesebb
rott: .5000. Ez a szám most is menmaradt. A többi galileai keresztény a
.~zakadár egyházal~hoz tartozik. Ezelc pravoszlávok, kO/Jtok. maroniták,
örmények, anglikánok. Számuk: 20.000. Eszerint a (mlileai tceresetéwuek
összlétszáma: 4:5.000. Elszórtan élnek 1,700.000 zsidó és 1.50.000 muz11lm;Ín
között.

Amelehita és latin katolik1<s híl,e/; lelki gondozását 2.5 pap látja el.
Legnagyobb részük eWre71aladott krnu; Az új fiatal papi nemzedék csak
hosszú évek múlva állhat m1l1Jkába. Il1Jen köriilménll1?k között a papság
alig tudja ellátni a nem em/SZ!'1' igen nehéz feladatkörét. A hh'ek, mint
említettük, lcis csoportokban. élnek e7szÓ1'va az eaész országban. A h11
szonöt pap szentmisében is csak nami ritkán tudja részesíteni II távol.abb
fekvő közösségeket.

Súlyos nenézséaeket jelent a pani utánvótlás szempontjából. a heves
gyűlölet, mely a zsidók és arabok között dúl. A [iatnlemberek; akik papi
hivatással jelentkeznek, természetszer'űen túlnyomó ré.szt arab nemzeti-
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:ségűek. Ha a jeruzsálemi Szent Anna szemináriumban akarják magukat
kiképezni, ahol a fehér atyák a melchita szertartású papokat nevelik,
nem térhetnek vissza Galileába, mert a szeminárium a szent város arab
részében fekszik.

Hakim érsek három esztendeig várt és fáradozott, hogy legalább a
vallási ügyekben tűrhető viszony alakuljon ki a két ország között, s le
hetővé váljék a papi képzés az emlitett intézetben. Azonban az elmult
évek nem bíztatnak semmi jóval a jövendő szempontjából sem. Más
megoldásról kell gondoskodnia. A világ katolikus társadalmához for
dult segitségért.

Különösen Belgiumban talált nagy visszhangra a felhívása. A Belga
katolikusok annyi pénzt gyüjtöttek össze, hogy nemrégiben felépíthették
a galileai egyházmegye új szemináriumát - Názáretben. Még megfelelő

számú tanárról in gondoskodni tudnak.
Ez azonban önmagában csak a távolabbi jövőre nézve bíztató megol

dás. S a jövőre nézve is csupán részben. A szétszórt kis közösségek leg
elemibb lelki gondozását csak úgy lehet kielégítő módon ellátni, ha ma
gukból a helyi csoportokból emelnek ki arra alkalmas férfiakat a leg
fontosabb helyi papi feladatokellátására. Hakim érsek engedélyt nyert
Rómából, hogy e célból házas embereket is pappá szentelhet, ha egyéb
ként megvan bennük a biztosíték, hogy tisztüket jól látják el, azaz er
kölcsilef/ feddhetetlenek, értelmesek és testileg egészségesek. Az ilyen je
lentkezőket rövidebb szemináriumszerű tanfolyamokon válogatnák ki, ok
tatnák és készítenék elő papi munkájuk ellátására. Ezek az ujonnan ki
képzett és felszentelt házas-papok, ha nem is rendelkeznének azzal a
magasabb műveltséggel, melyet a nyugati hívő megszokott papjaiban,
arra alkalmasak lennének, hogya kis közösségekben bemutassák a szetit
misét, kiszolgáltassák a szentségeket és. tanítsák a kis-katekizmust.

Hakim érsek más vonatkozásban is segítséget kíván nyujtani széi
:"zórtan élő híveinek. Egy holla.nd orvosnő segítségével egy kis kórházat

.és egy "mozpó klinikút" létesített, amely tulaidonképpen autóra szerelt
o1'vosi rendelő a leaiorüosabb orvosi eszközökkel és gyógyszerekkel el
látva. További sZfJciális létesitményei: egy leányárvaház Názáretben és
eml fiúnevelő intézet Haiiában,

Megoldásra várnak azonban még olyan fontos kérdések, mint a ka
tclikús iskola és a sajtó.

Hakim érsek a következő szavakkal fejezi be a jelentését:
"Mindenütt nagy a sziikséq, emberben és anyagi eszközökben egy

a:'ánt. Mindenünnen az öt világrészből segítségért kiáltanak a fiatal ke
resztény közösségek az egyetemes Egyházhoz. Mégis kétségtelen, hogy
(J Szeniiiiui, Krísztus gyermekségének helye, csodáinak, iqéinek, aposto
lainak, legszentebb Anyjának és Józsefnek földje, az a föld, amely látta
Jézus föltámadásá.t, mely reményünk bizonysáqa és hitünk erőssége, a
szeretet nagy jeleivel mega..iándékozott Szentföld első helyet kell hogy
elfoglalifJn minden keresztény vallásos érzésvilágában és gyakorlatí ál
dozatkéezeéqében; bárhol is éljen a világon." (- ó - c)

MODERN ÉS RÉGEBBI ANGYAL-ÁBRÁZOLÁSOKROL. A Vigilia
áprilisi számának Kis út rovatában volt e témáról szó. Mivel mind az
olvasó kérdésében, mind a kérdésre adott válaszban van egy-két olyan
mondat, ami félreértésre adhat alkalmat, legyen szabad a felvetett kér
déshez néhány megjegyzést fűznöm.

A kérdező írásában ezt olvasom: "Csodálom, hogy az angyalok ábrá-
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zolása, legalább itt, Magyarországon nem találja meg a szerintem sokkal
megfelelőbb módot: az angyalok férfialakban való ábrázolását."

Ha valaki ezt a megállapítást úgy értelmezné, hogy a modern egy
házrnűvészet az angyalábrázolásban elmarad a régi keresztény művészet

től, megnyugtathatjuk, hogy például Svájcban, a St. Gallen melletti
Bruggen városka kis modern templomában (szerintem egyik legértéke
selbb kis gyöngyszeme a modern egyházművészetnek) a kilenc angyali
kae képviselőinek alakja a templom színes ablakain állja a versenyt és
összehasonlítást akármelyik régi kor angyalábrázclásalval, sőt azt mond
hatom, hogy Cavallini híres angyalai óta fenségesebb angyalaiakokat alig
álmodott művész. Magyarországon pedig Sztchló Lilinek a városmajori
templom számára készitett ablakait említem, mégpedig nemcsak a pá
rizsi világkíállításon is szenzácíót keltett Golgota-ablakának csodálatos
angyalait, hanem kórusablakának égi zenét sugárzó angyali karát s a
szentélyablak búzakalászt és szőlöt tartó angyalalakjait is, melyek az
istenjelenlét imádatot ébresztő hatásával telitettek. Az említett példák
egyikével szemben sem merül fel a nézőben a nem kérdése, de annál
inkább az istenközelségbe emelkedett emberfölötti lelkiség sejtelme.

Az olvasó kérdésére adott válaszból pedig legyen szabad a következő

megállapításokat kiemelnem: "A reneszánsz inkább csak művészi érzékét
már nem feszélyezte a kerreszténység másnemű elképzelése... és lelki
ismeretfurdalás nélkül festett bennük - az angyalokban - egyébként
kifogástalan, de evilági hölgyeket ... A reneszánszot felváltó barokk mű

vészetnek már csak az maradt hátr-a, hogy vallásos komolyságuktól és
méltóságos testtartásuktól megfosztva inkább csak formai és díszítő jel
leggel lássák el őket."

Nehéz volna a reneszánsz egyházi művészetének a fenti idézetben
foglalt értékelését igazolni akkor is, ha csak egyedül a pécsi székesegy
ház pasztofóríumának adoráló angyalait s azoknak őszinte művészi át
élésből fakadó áhítatát hívjuk tanúságul. Ami pedig a barokk művésze

tet illeti, ha csak egész kis körzetben akarunk is maradni, meg kell ál
lapítanunk, hogy Gábor főangyal alakját ritkán ábrázolták oly isteni kül
detéshez illő méltóságos magatartásban, mint Troger Pál a győri Szerit
Ignác templom angyali üdvözletet ábrázoló hatalmas mennyczet-freskó
ján. És a misztikus elragadtatásnak erősebb kifejezését is nehezen ta
lálhatnánk, mint a győri székesegyház hatalmas angyalszobrain. Ugyan
ott Maulpertsch mennyezetfesbményein nem egyangyalfigurát találunk,
melyen a mély áhítat alig fokozható meggyőző erővel jut kifejezés-re.

Nem tagadható viszont, hogy a kérdés felvetése nem ok nélkül való,
s a probléma gyökerei egészen mélyre nyúlnak. Erre a lehető legrövideb
ben talán azzal utalhatnánk. ha megállapítjuk, hogy a méltán csodált
gótikus művészet lendítette át az egyház í művészet súlypontját a szak
rális szférából az érzelmi síkra. Ez pedig nyilvánvalóan egyet jelent a
női természet sajátos jellegének erősebb érvónyesülésével. Ezen irányban
az elhajlás az érzelgősség ingoványaiba vezet, ahol a művészetnek oly
virágai tenvésznek. mínt pl. a közismert Humrnel-féle angyalkák és jé
zuskák. (Azért írom szándékosan kisbetűvel, mert a képeknek semmi
közük Jézushoz.) Az a modern egyházrnűvészet, amely valóban megér
demli, hogyegyházinak és művészetnek nevezzük, e sekelyes érzelgős

ségesküdt ellensége. Ez adja nernességét, de ebből származnak a ne
hézségek is, melyekkel meg kellett és meg kell még mindig küzdenie.

Remélem, az idézett "Kis út" írói ebben egyetértenek velem.
(Somogyi Anta[)

Felelős kiadó: Saád Béla
----------- -------------
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SZERKESZTŐI iJZENETEK

KöVETKEZO SZAMAINKBOL. Tanulmány: Mihelics Vid: A "hit
életi szociológla" problcrnattkája. Galamb Sándor: Seneca, a bölcsész drá
maíró. Holenda Barnabás: Tudósok, nézetek, viták a XVII. században.
Lengyel Balázs: Frederico Garcia Lorca. Belon Gellért: Az evangéliumi
ember (Prohászka). Csel·háti József: Az ember világ'központisága Szerit
Tamás filozófiájában. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedús Nándor
Ady-könyvében. Salacz Gábor: Egy elfelejtett festő: Paczka Ferenc (1856
1926). Kézai Béla: Három Johanna. Dümmerth Dezső: Rainer Maria
Rilke. Dorombu Károu): Graham Greene. Rónay György: Pázmány körül.
Jánosy Gyula: Liberalizmus, szocializmus és az Egyház a 19. században.
Kelecsényi Gábor: Phaeton és az ürrakéta közott.

Novella: Farkas Antal: Róza. Fendrik Ferenc: Pithagoras tétele. Pi
linszky János: Találkozás az olasz költönövel. Agoston János: Egy igaz
történet. Bohuniczky Szefi: Emlékeimből. Mészöly Miklós: Jelentés öt
egérről. Bruce Marshall: Fáther Smith. Alfred Polgar: A köpeny. Valéry
Larbaud: Rachel Frutiger.

Vers: Kerényi Grácia, Szabó Gizella, Stetka Éva, Tardonaí Gábor,
Jánosy István, Szabó Anna, Márk István, Vámosi Pál, Beney Zsuzsa,
Gyurkovics Tibor, Elisabeth Langgásser, W. H. Auden, Gertrud von Le
Fort, Rainer Maria Rilke, Szemelvények mai osztrák költőkből (Radó
György fordításai).

Novemberben, a költő születésének 90., halálának 20. évfordulóján
Francis Jammes emlékszám. Tótfalusy István: Egy költő útja Rousseau
tói Szent Fcrencig. Francis Jammes: Versek, önéletrajzi írások, A fol
tozóvarga és a fiatal lány (elbeszélés), A zarándok (lourdesi emlék),
Pipa megszökik (történet egy kutyáról), Pacsirta (eposz-részlet), stb.

"Tiszta házasság." Kérjük, levélben közölje címét, mert a felvetett
problémára csak levélben tudunk válaszolni.

B. B. - Miért nem könnyítik meg a külön, a szentmísétől független
esti szentáldozás lehetősógét, amikor az egyház oly jóságosan gondosko
dó egyéb téren? - teszi fel a kérdést kedves olvasónk. - Nem látja
helyesen az intézkedés értelmét! Itt nem arról van szó, hogy az egyház
megvonja a gondoskodást a hívektől, hanem éppen ellenkezően, még töb
bet kíván nekik nyújtani. Nem csupán a szentmiséből kiszakított szent
áldozást, hanem az egész szentáldozatot minden kegyelmében. E kettő

szcrves egységet alkot. Engedmény volt az egyház részéről, hogya szerit
míse nélküli áldozást tűrte. Most, hogya független és különálló áldozást
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korlátok közé szorította, csak az eredeti, Krisztus által rendelt állapotot
állítja vissza e téren. Kétségtelen, hogy vannak esetek, míkor nehézséget
jelent a hívőknek szentrnísét keresni és végig várni azt. Az is megtörté
nik, hogy egy-egy nap elmarad a szentáldozásuk. Azonban idővel bizo
nyosan megtalálják rá a megoldást mindazok, akikben a Jézus, a töké
letesség, a kegyelmekben való előhaladás utáni vágy eleven lánggal ég.
Akkor döbbennek majd rá igazán, mennyivel többet kaptak az által,
hogya teljes szentáldozaton vesznek részt.

Fedett fejjel a templomban. - Nem hisszük, hogy e téren olyan for
mában lehetne valamit tenni, hogy az egyház enyhítsen írott és íratlan
rendelkezésein, a kialakult gyakorlaton és szokáson. Vannak vallások,
ahol a templomban tiszteletből be kell fődni a fejet. Nálunk a fedetlen
fő a tisztelet jele a férfiak részéről. Annak viszont semmi akadálya
sincs, hogy betegek, öregek, kisgyermekek fejét erősen huzatos temp
lomokban, csikorgó hidegben valamiképpen befödjük. Öregeken az ön
által említett giott-sapka, gyerekeken, betegeken másfajta fejfedő, olyan,
amelyről nyilvánvalóan első pillanatban látszik, hogy az egészség védel
mét szolgálja, azt hisszük, senkit sem botránkoztat meg.

V. E. Az egyházi szövegcknek mindig van bizonyos patmájuk, és ma
guk a hívek nem veszik szívesen, ha időnkint jobban hozzáigazodik a
szöveg a mai nyelvjáráshoz. Az Evangélium felolvasásánál azonban észre
kellett volna vennie, hogy igenis van egy lassú "nyelvifjító" törekvés, ha
egy-egy újabbkiadású Szeritírás jelenik meg. Hogy "királynőt" vagy "ki
rálynét" mond az előimádkozó, az igazán lényegtelen dolog! A két olva
sótormula, amelyet említ, előttünk ismeretlen. Ha van rajtuk egyházi jó
váhagyás, akkor bizonyára mindkét ima igen hasznos lehet. Magánhasz
nálatm természetesen ilyen különleges jóváhagyás sem szükséges, csak a
nyilvános, közős mondásra.
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