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A németek felelőssége. (Hozzászólás Juhász Vilmos cikkéhez).

A Vigilia márciusi számában Juhász Vilmos a tőle megszokott alaposság
gal és elmélyedéssel tárgyalja napjaink egyik legfontosabb problémáját, a német
kérdést és fejtegetései során arra a - számára is láthatóan fájdalmas - követ
keztetésre jut, hogya világra zúdult katasztrófáért a német nép kollektíven
felelős.

Ennek az utolsó évek során oly gyakran hallott nézetnek olyan nagy
elvi jelentősége van, hogy mindenképen hasznos lehet, ha a kérdést újból vizs
gálat tárgyává tesszük. Egyrészt tisztáznunk kell a kollektiv felelősség fogal
mát, másrészt igyekeznünk kell a történelmi igazság szemmeltartásával tárgyi
lagosan megállapítani, hogy a történtekre mennyiben lehet a kollektív felelős

ségrevonás elvét alkalmazni.
Az egyes ember individuális felelőssége két irányban áll fenn. Egyrészt

felelős azért, hogy életét, tetteít az igazságosság, megértés, jóság és szeretet
törvényei szerint irányítja - ez az erkölcsi felelősség, mely felett egyedül a
lelkiismeret áll őrt és mely fölött ezen a világon nem tud ítélkezni senki.
A másik a jogi értelemben vett felelősség, mely abból áll, hogy az egyes ember
cselekedetei megfelelnek-e a pozitív törvények szellemének és betüinek.

Ennek a másik, jogi felelősségnek erkölcsi vonatkozásai azok, amelyek
a szociáletika egyik legsúlyosabb problémáját képezik. Minden emberi közös
ség legfőbb útja a közjó megvalósítása kell hogy legyen; a vezérlő szempont
a társadalmi igazságosság, melyet semilyen körülmények között sem szabad
megsérteni. A szociáletika legfőbb normáinak összességét természet jognak
nevezzük és _. bár ez utóbbinak alkalmazása a konkrét valóságra gyakran
adhat nézeteltérésre okot - a pozitív jogaikotás csak akkor tekinthető szociál
etikai szempontból kifogástalannak, ha a természetjog normáinak megvalósi
tására törekszik, ha a természetjog szellemét követi.

Az egyes ember szociáletikai felelőssége elsősorban abból áll, hogy saját
hatáskörében törekednie kell arra, hogy a pozitiv jogaikotás szelleme a termé
szetjognak megfeleljen. A felelősség természetesen sokkal súlyosabb a törvény
hozó, a pártvezér, .a közvéleményt irányító köziró esetében, mint az egyszerü
polgárnál: ez utóbbi nem tehet mást, mint hogy elkerüli az igazságtalanságot
hirdető pártokat és szavazatát oda adja, ahol a természetjog elveit tisztelik.
Gyakran igen fejlett erkölcsi érzékre és politikai éleslátásra van szüksége, hogy
a propaganda rázúduló fergetegében meg tudja különböztetní a rosszat a jótó!.

A legsúlyosabb probléma abban áll, hogy mennyiben köteles az egyes
ember olyan pozitív törvényeknek és rendelkezéseknek eleget tenni, amelyek
nek igazságtalansága és erkölcstelensége józan ítélőképességű ember előtt nem
lehet kétséges. Erkölcsi szempontból mellékes, hogy ezek a törvények .Jega
lísan", alkotmányszerűen jöttek-e létre vagy nem, hogy a többség jóváhagyta-e
öket vagy pedig egy önkényuralom parancsairól van-e szó. Van egy álláspont,
amely szerint minden hatalom Istentől ered és az alattvaló köteles ennélfogva
minden rendelkezésnek engedelmeskedni. Helytelen logika, mert ha a hatalom
Istentől ered is, annak gyakorlása gyarló emberektől függ és alá van vetve
azok indulatainak és tévedéseinek. Erkölcstelen törvényeknek tehát senki sem
köteles engedelmeskedni.

Más kérdés, hogy mennyiben köteles ellenük szegülni. Pozitív rendelke
zések megszegése esetén az államhatalom szankciókat alkalmaz, akár erkölcsö-
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SEk voltak a rendelkezések, akár nem. Bármennyire tiszteletreméltó az az állás
pont, amelyik inkább választja a szenvedést, mint az igazságtalan törvényeknek
való engedelmességet, a mártiromságra senkit sem lehet kötelezni. Ez lehet gyen
geség, lehet gyávaság, de nem olyan vétek, amelyért bárkit is felelősségre von
hatunk. Krisztus sem tasztította el magától Pétert, amiért életveszélyes fenye
getés miatt megtagadta. Az ilyen kényszerű engedelmesség természetesen nem
mehet el az erkölcstelen intézkedések aktív támogatáséig. senkinek sem sza
bad többet tenni, mint amennyit saját veszélyeztetése nélkül feltétlenül tennie
kell. És amit veszély nélkül megtehet, hogy az igazságtalan intézkedések súlyát
enyhítse, hogy az erkölcsöt lábbal tipró államhatalom befolyását gyengítse, az
már nem kivételes hösiesség, hanem erkölcsi kötelesség, melynek elmulasz
tása joggal vonja maga után a felelősségrevonást és büntetést.

Ha az eddigieket egy kollektívum, egy egész nép felelősségére alkalmaz
zuk, úgy kollektív felelösségröl csak abban az esetben beszélhetünk, ha az illető

nép minden egyes tagja vagy legalább is túlnyomó többsége aktívan hozzá
járult igazságtalan jogalkotásokhoz, erkölcsi szempontokat lábbal tipró párturalom
és államvezetés bevezetéséhez és fenntartás ához. Mindezt pedig kényszer nél
kül kellett elkövetnie.

Ezek előrebocsátása után vizsgáljuk meg, milyen mértékben jogosult a
német nép kollektív felelősségrevonása a hitlerizmus bűneiért. Történelmi tény,
hogy anémet népnek 1932 folyamán háromszor volt alkalma teljesen szabad
választás útján az akaratnyilvánitásra. És tény, hogya szörnyű gazdasági krízis,
a weimari alkotmány sok hibája és a fékevesztett náci propaganda dacára a
német népnek soha több mint egyharmada nem szavazott Hitler pártjára; még
a nácikra szavazó tömegek sem voltak azonban tisztában azzal. hogy tulajdon
képen mit is cselekszenek.

A hatalomrajutás után a "gleichschaltolás" és terror olyan tökéletes szer
vezete lépett életbe, amely anémet nép szabad akaratnyilvánítását a rendszer
uralma alatt teljesen lehetetlenné tette. Szervezett ellenállás a nácizmus ellen
nem léphetett fel; de az a sok százezer német, aki 1933 után hosszabb vagy
rövidebb ideig koncentrációs táborokban és fogházakban sínylődött és életével
fizetett azért, mert nem volt hajlandó a nácizmust szolgálni, bizonyiték amel
lett, hogy anémet nép sem nélkülözte az erkölcsi célok érdekében mártírom
ságot is vállaló hősöket. A nagy többség természetesen nem állt hősökból és
gyáván beállt a sorba; hogya nagy tömegek tényleges hangulata milyen volt,
arranézve csak feltevésekre vagyunk utalva. Az 1934. évi Röhm-puccs szennyes
és véres eseményei, a nácizmus egyházellenes intézkedései, a nácik ifjúsági
szervezeteinek erkölcstelen szelleme semmikép sem járultak hozzá a -hitlerízmus
népszerűségének növeléséhez és megbízható megfigyelők véleménye szerint sza
bad választás esetében a nácik 1937-berr sem szerezték volna meg a többséget.

Nem kétséges, hogy Ausztria, a szudétavidék majd Csehország "békés"
meghódítása egy bizonyos hangulatváltozást idézett elő és sok német ezen sike
rek hatása alatt hajlandó volt támogatni ezt a rendszert, melyet már vonatko
zásban talán nem helyeselt. Iyen lélektani előzmények után kezdte meg Hitler
rablóháborúját Európa ellen, melynek kezdeti sikerei szintén hozzájárultak ahhoz,
hogy a német nép nagy tömegei készségesen illeszkedtek bele a hitleri hadi
gépezetbe. Sok német magatartását ugyanaz az erkölcsileg hamis szempont irá
nyitotta, amit az angolok "right or wrong: my country" és a franciák "raison
d'état"-nak neveznek; mint ezen példákból is látjuk, ez nem csak a németek
álláspontja. Nem sokkal erkölcsösebb volt az a chamberleini állásfoglalás, amely
a háború kitörése után közzétett angol "fehér könyv" előszavában volt lefek
tetve, amelyben a foreign office kifejti, hogy a náci embertelenségeket csak
azért közli elkésve, mivel mindeddig hitt abban, hogy meg tudja őrizni a hit
leri Németország barátságát.

Osszefoglalva az eddigieket: a nácizmus uralomrajutásáért a német nép
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többségét nem terheli erkölcsi felelősség és 1933 után a német népnek nem volt
többé alkalma arra, hogy szabad akaratát nyilvánítsa. Az a látható megköny
nyebbülés, amellyel külföldi megfigyelők tanusága szerint a német tömegek a
müncheni egyezményt fogadták, annak a jele, hogy a háború gondolata Német
országban sem volt mindenütt népszerü. A legsúlyosabb kérdés, hogyan ítél
jük meg a német nép felelősségét azokkal a háborús bünökkel kapcsolatban,
amelyekhez foghatók történelmi időkben nem fordultak még elő. Errevonatkozó
lag nem kétséges, hogy ezeket a szörnyűségeket nem a Wehrmacht, hanem egy
erre a célra toborzott, bűnözésre kiképzett párthadsereg, az SS és a Gestapo
hajtotta végre; a tömeggyilkosságokat a nácik nemcsak a külföld felé cáfol
ták nagy igyekezettel, de a német nép előtt is igyekeztek' őket titokban tar
tani. Természetesen lehetetlen, hogy anémet nép nagy tömegei ne sejtettek
volna valamit arról, ami a lengyelekkel, jugoszlávokkal, az Or057. hadifoglyok
kal és a zsidók miIlióival történt: a deportálásokat, a megsemmisítő táborok
borzalmait nem lehetett teljesen titokban tartani, főleg a Wehrmacht katonái
előtt, akik viszont odahaza elmondhatták, amit látniuk kellett. Valószínű azon
ban, hogy ezen bűnök méreteíről a német tömegek sem tudtak semmi biztosat
és ennélfogva nem is voltak abban a helyzetben, hogy erkölcsileg állást fog
laljanak velük szemben. A nácik háborús propagandája könnyűszerrel elhall
gattatta a lelkiismeret halkan jelentkező szavát.

Ha az eddigiek alapján az egész német nép kollektív felelősségét nem is
tudjuk megállapítani, úgy felmerül a kérdés, hogy melyek azok a körök, ame
lyeket a történtekért el kell marasztaIni. Mint az előbb mondottuk, mindenki
felelős, aki aktívan támogatja az olyan államhatalmat, amelyik a természetjogot
semmibe véve, az erőszakot és igazságtalanságot mint kormányzati eszközt
alkalmazza. A nácipárt az erőszakot, a faji üldözést még hatalomrajutása előtt

hirdette; aki tehát akár 1933 előtt, akár utána a pártba .belépett, azonosította
magát mindazzal, amit a párt vezetői a párt nevében elkövettek. A párttagság
ténye nemcsak hitvallást, hanem aktív támogatást is jelentett: erkölcsi szempont
ból nem számít enyhítő körülménynek, hogy ezt a lépést esetleg nem "meg
győződés", hanem opportunizmus sugallta. Az egyszerű párttagnál fokozottabb
felelősséggel tartoznak az SS és a Gestapo tagjai, akik a rendszernek végre
hajtó közegei, kegyetlen, embertelen hóhérai voltak; a párt alapitói és vezetői

már nemcsak kollektíven, hanem egyénileg is felelősek és részben már el is
nyerték méltó büntetésüket.

A német nép bírálói nagy súlyt vetnek annak a megállapítására, hogy
a német nép a hitleri rendszer összeomlása után, miután már felvilágosították
a nácizmus roppant bűneiről, sem mutat bűntudatot és még kevésbé bűnbána

tot: az állítólag nem kompromittált németek sem hajlandók a letűnt rezsimet
elítélni. Ehhez két megjegyzést kell fűznünk. Egyrészt igen nehéz idegenek szá
mára egy nép tényleges hangulatát megismerni, különösen akkor, amikor a köz
vélemény nem alakulhatott még ki szabadon. De ha meg is engedjük, hogy a
német nép a vereség után nem taszította kí soraiból elemi erővel a történelmi
idők legnagyobb gonosztevőinek követőit, úgy ezen erkölcsi reakció hiányát
bizonyos fokig megmagyarázza egyes megszálló hatalmak hibás politikája. Ennek
a politikának az alapja éppen a német nép kollektív felelősségrevonása volt:
a "nagy" bűnözőket kivéve, nem tettek különbséget náci párttagok és a nácik
által üldözött demokraták között, mint ahogy a fogságba esett SS-eket épp úgy
kezelték, mint a rendes katonákat. Az eredmény: a bűnösök nem bűnhődtek

eléggé, az ártatlanok víszont többet szenvednek, mint amennyire szükség volt.
Nem csoda, hogy a jelen szenvedés elhomályosítja a multat és egybeforrasztj a
azokat az erkölcsileg heterogén elemeket, amelyeket minden erővel széjjel kel
lett volna választani. A belső tisztulás folyamatát természetesen csakis a néme
tek maguk vihették volna keresztül; csodálatos, hogyamegszállók nem vet
ték igénybe a sokezer, erköcsileg féltétlenül megbízható demokrata német
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Fischer Antal

~migráns segitségét, akik a helyi viszonyok ismeretében könnyebben állithat
ták volna fel azokat a kádereket, amelyekből az új Németország megszülethe
tett volna.

Az erkölcsi szempontból romboló hatású hibák felsorolását még sokáig
folytathatjuk. Hogyan egyeztesse össze például az éhező, nélkülöző német mun
kás vagy polgár, aki soha politikával nem törődött, saját nyomorát és meg
alázottságát azon náci "tudósok" sorsával, akiket egyes győztesek családostól
kivisznek saját országukba, hogy ott, jólétben és biztonságban, elkészitsék azo
kat a csodafegyvereket, amelyeket saját "vezérük" számára nem voltak képe
sek megalkotni. Vajjon lehet-e csodálni, ha mindezek után a nép egyszerű fiának
erkölcsi ítélőképessége elhomályosul és nem képesek levonni az eseményekből

azokat a következtetéseket, amelyek megakadályozhatnák hasonló borzalmak
megismétlődését.

Ha tehát a német nép kollektív felelősségének elvét nem is tudjuk el
fogadni, úgy teljes mértékben egyetértiink Juhász Vilmosnak azzal a következ
tetésével, hogy mindazért, ami történt és főleg mindazért, ami a jövőben még
történni fog, valamennyien felelősek vagyunk, győztesek és legyőzöttek egy
aránt. Ha a háború borzalmas tragédiája után a katharzis elmaradt vagy csak
nagyon tökéletlen volt, úgy ez nem egyedül a német nép hibája. Nem fogad
hatjuk el azt a tételt, hogy Leibniz, és Kant, Lessing, Schiller és Goethe, Bach
és Beethoven népe gyógyithatatlan moral insanity-ben szenved, me ly állandóan
fenyegeti az ártatlan emberiség békéjét és nyugalmát. A német nép történelmi
felfogás tekintetében kétségtelenül hamis útra tévedt, amely végül is Európa leg
szörnyebb kataklizmájához vezetett. Az útvesztés Bismarckkal és ll. Vilmossal
kezdődött és Hitlerrel. remélhetőleg, be is fejeződik, Az utolsó nyolcvan év
eseményeiért a német népnek viselnie kell a történelmi felelősséget, melynek
ránézve legsúlyosabb következménye a nagyhatalmi állás végleges elvesztése
lesz. A megmaradó, szerény keretek között a német népnek újból kell felépítenie
életét: az egész világnak érdeke, hogy ez az újjáépítés a békés munka, a kul
túra és igazságosság jegyében történjék.

Juhúsz Vilmos válasza:

Fischer Antalnál jobban Magyarországon bizonyosan nagyon' kevesen
ismerik a német kérdést. Ennek a német kérdésnek nemcsak külpolitikailag,
hanem belpolitikailag, társadalmilag és erkölcsileg oly nagy a jelentősége, hogy
nem lehet eleget foglalkozni vele. Különös jelentősége van reánk, középeuró
palakra nézve, akik ma is mindannyian ennek a német tömbnek az árnyékában
élünk és a magunk sorsának példázatát, vagy csiráját kell látnunk abban, ami
a német kérdésben történik. Ezért válaszolek Fischer Antal értékes fejtegetéseire.
. Fischer Antal hozzászólásának a lényegét az alábbiakban foglalhat juk

össze:
A német nép nem felelős kollektíven a náci uralom alatt történ

tekért; nem felelős először is azért, mert a németség jelentős része, legalábbis
bensőleg, mindig szembenállt a náci rendszerrel. Nem felelős másodszor azért,
mert ez a rendszer a német nép minden emberi és szabad megnyilvánulását
elnyomta, a német tömegeket félrevezette és a terrort a legfélelmetesebb fokon
gyakorolta. Mindenkitől meg lehet követelni, hogy ne cselekedjék gonoszat és
aki gonoszat cselekszik embertársaíval szemben, természeteseli bűnt követ el.
De senkitől sem lehet megkövetelni, hogy élete kockáitatásával akadályozza
meg egy gonosztett elkövetését. Ehhez az erények hősies foka szükséges, ami
nagyon helyes és kívánatos, de nem követelhető és ennélfogva a hiányát nem
lehet bűnnek mínősíteni,

Ha mégis a kollektív felelősség mellett törünk Iándzsát, akkor volta-
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képen az, angolok is kollektíven felelősek, mert a münchení időkben követett
magatartásukkal előmozdították a nácizmus világuralmi törekvéseit és igy bizo
nyos fokig bűntársai azoknak a szőrnyűségeknek, amelyeket a náci hódítás a
leigázottakra hozott. Az egész emberiség irtózott a müncheni időkben a fele
lősség vállalásától és ezzel a német hódítás útját egyengette.

Kivánhatjuk-e a német néptől, hogy bűntudatot érezzen, amikor bűnös

és ártatlan egyformán a legnagyobb nyomorúságot szenvedi el? A szövetségesek
nagy hibát követtek el akkor, amikor éppen a kollektív felelősség eszméjétől

vezettetve az egész német népet egy kalap alá vonták, amikor egy egész nagy
népet, bűnöst és ártatlant, lényegében azonos sorsban részesítettek. Súlyos
hiba volt a németség nivellálása, egységes tömegként való kezelése. A bűnö

söket erélyesebben ki kellett volna emelni és szigorúbban megbüntetni, az ártat
lanokat pedig mentesíteni a kollektív kezelésből származó szenvedések alól.
Lényegében ezek Fischer Antal megállapításai.

Induljunk ki mindenekelőtt a szélesebb körből, az egész emberiségböl,
amelybe a németség is beletartozik, akár akarja az emberiség, akár pedig nem
akarja, akár a németek akarják, vagy nem akarják. Nyomatékosan leszögez
tem, hogy mindazért, amit a nácizmus és a németség az emberiségre zúdított,
az egész emberiség felelős. Ezt nem frázisnak érzem, hanem olyan alapvető

ténynek, amelynek az elismerése és a megértése nélkül semmiféle pozitiv ered
ményre nem tudunk jutni. A német agresszió mögött ott van az egész emberi
ség aggressziója, amely ma is ezer alakban megmutatkozik és fenyeget. Nincse
nek különleges német ösztönök és szenvedélyek, csak általános emberi ösztö
nök és szenvedélyek vannak, amelyek egyes emberekben vagy közösségekben
félelmetes erővel lépnek fel, mert ezek az emberek vagy közösségek megtagad
ják a fegyelmező és rendező szellemet és gátlástalanokká válnak. Minden német
és minden nácinémet is természetesen ember is egyúttal, viszont minden ember,
aki ebben a mi világunkban él, bizonyos fokig náci is egyúttal, vagy ha úgy
tetszik, fasiszta, vagyis olyan valaki, aki a bennelévő superbiát, a hatalmi szen
vedélyt, amely clairvauxi szent Bernát szerint a bűnök legfőbb forrása, ember
társai rovására akarja kiéini. A XIX. század nagy illúziót táplált az emberiség
egységéről; a maga fölényes racionalizmusával nem vette figyelembe - sem
másokban, sem önmagában - az emberben szunnyadó szenvedélyek, vagy ha
úgy akarjuk, agressziók mélyrétegét. Tudtuk, hogy van emberiség, de amikor
valamely ponton helyt kellett állani érte, akkor elismertük az egyéni, vagy
kollektív önzésnek és önérdeknek azt a jogát, hogy elsösorban magára gon
doljon. Az emberiség ilyenkor mindig elhalványult, stílusgyakorlattá porlott.
A multak tanulságai alapján most úgy látjuk, hogy ezt az emberiséget vala
milyen módon fel kellene építeni s ennek a munkának a megkezdéséhez az első

lépés kétségtelenül az önismeret, lelkiismeretünk tisztázása. Természetesen egé
szen más értelme van minden kollektív felelősségrevonásnak akkor, ha önma
gunkat is belevonjuk a kollektív felelősségbe. Egészen más értelme van a német
ség kollektív felelősségének akkor, ha az egész emberiséget felelősnek ítéljük
azért, amit a németség elkövetett. Viszont ha azt kivánj uk, hogy az egész
emberiség vezekeljen azért, amit a nácizmus cselekedett, ezzel nem szűnik meg
a németek felelőssége, nem válnak bűntelenekké, nem szűnik megbelsö és külső

elégtételadásuk szükségessége. Megváltozik azonban a bűnhödés és a büntetés
funkciója. Más büntetést mérek arra, akinek a bűnét bizonyos fokig a magamé
nak érzem.

Itt kell rátérnem arra, amit különösen lényegesnek érzek, 's amit - úgy
látszik - szemlémben nem domborítottam ki eléggé.

Amikor megállapítom azt, hogy anémet nép, mint szabad akarattal bíró
személyiségekből álló közösség, történetileg felelős a nácizmus által elkövetett
bűnökért, akkor távolról sem állítom azt, hogy a német népet bűneiért meg kell
büntetni a földi i~azságszolgáltatás értelmében. Sőt éppen ellenkezőleg, a meg-
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oldást abban láttam, hogy a német népet, amelynek egészében a legsúlyosabb
bűn állapotába került, még akkor is, ha egyes tagjai közvétlenül nem bűnöztek.

meg kell téríteni, misszionalizálni kell. Azt írtam, hogy Németországot első

rendű és minden másnál fontosabb míssziós területté kell nyilvánítani. Egy nép
pel szemben, amely tömegében bűnözött, és nem ismeri fel bűnösségét, nincs
más megoldás, mint a térítés. Ezt a misszíós gondolatot vallási, tehát katolíkus
értelemben vallom. Miután azonban a katolikum egyetemes és átfogó, ez a
missziós gondolat is mindent magába foglal, ami a szellem ügyét a német világ
ban elősegíti és ami a szellemtelenség és a gonoszság hatalmát a lelkek felett
megtöri. Ez a missziós gondolat természetesen a legtávolabb áll attól, hogy a
német nép számára kollektív büntetést követeljen. A misszió mindig az egyes
emberhez szól; a mísszíó voltaképen nem egyéb, mínt a tömeg átalakítása
egyes emberekké, különállóan és önmagukban értékes lelkekké. A németség
megtérítése tehát ezt jelentené; oda kell hatni, hogy anémet megszűnjön

tömegember lenni, hiszen egyetlen európai sem vált annyira tömegemberré.
mínt a német, s éppen ez a főoka mindannak, ami történt, - oda kell hatni,
hogy a németség zárt és egynemű, vak, ösztönök és szenvedélyek kormányozta
tömegből ismét felelős, szabad-akarattal bíró emberek közösségévé váljon.
Nagyon sokszor megírták, és mindenkinek többé-kevésbbé ez a személyes
tapasztalata, még a fertőzött időkből is, hogy a németek nagy többsége egyéni
leg becsületes, jószándékú, köt.elességtudó és szolgálatkész, tömegesen azonban
elviselhetetlenek. A német tragédia éppen abban rejlik, hogy a legtöbb német
a legcsekélyebb befolyásra azonnal, fenntatás nélkül, totálisan tömegemberré
válik, - míntha egy mély, démoni vágy lobogna benne a tömeggé alacsonyo
dás, a személyes szabadság, felelősség megszűnése iránt. A németek nagy több
sége egyedül, önmagában kiszolgáltatottnak, alacsonyrendűnek, nullának érzi
magát. Csak a tömegélmény fokozza fel mérhetetlenül öntudatát, ennélfogva a
tömegélmény utáni sóvárgás állandóan ott él benne. Ezért is van szüksége a
választott faj, a faji magasabbrendűség elméletére, - egyénileg alacsonyabb
rendűnek érzi magát a többi embernél. A nácizmus, mint ennek az érzésnek
végső paroxizmusa, úgy akart ezen segíteni, hogy minden más embert ki akart
irtani, vagy lélektelenné alacsonyitani.

Ha pedig a missziós gondolat lényegéhez tartozik az, hogya zárt és egy-.
nemű német tömegnek a szabad emberek közösségévé való átalakítására törek
szik, akkor természetesen nem lehet kollektív bűnhődésről szó a földi igazság
szolgáltatás értelmében. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a közvetlen bűnö

zőknek el kell venni büntetésüket. Abban a pillanatban azonban, amikor a
német kérdésben a megtérítés. a misszió álláspontjára helyezkedünk, a német
nép egészével, tömegével szemben nincs helye a földi megtorlásnak.

Véleményem szerint Fischer Antal, talán ott tér el az én szemléletemtől,

hogya nácizmust kissé elszigetelten látja. A nácizmus azonban nem egyéb, mint
a hirtelen mutáció, a katasztrófa, amely hosszú idön keresztül készült elő, ott
lappangva az organizmusban, amig aztán egy adott pillanatban elkövetkezett
a kitörés. A német népben a nácizmus évszázadok óta készül erre a végső

katasztrófára. miközben kisebb, de nem jelentőségnélküli vulkánikus kitörések
jelezték a felület alatt lappangó erők működését. Igy például a porosz junkerség
uralmi rendszerét joggal minősithetjük legitimizált nácizmusnak. A nácizmus
uralmának végső szakaszában a junkerség már szembefordult a nácikkal. 'A tör
ténelmi érzékkel bíró junkerek megrémültek az általuk feli dé zett szellemektál
és félteni kezdték uralmukat saját szellemi csemetéik tevékenységének követ
kezményeitől. Ámde a porosz világban az Elbától keletre, azon a területen,
amelyet - úgylátszik - végleg elszakítanak Németországtól, a nácizmus szel
lemétől és módszerétől alig különböző rendszer uralkodott csodálatos egyforma
sággal, változatlansággal, és szívóssággal a németek északi előretörésétől, a
középkor századaitól, egészen Németország megsemmisítéséig. E~ a kelet-elbai
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porosz földön a junker társadalom a weímárí köztársaság idején is szinte époly
korlátlanul uralkodott, mint talán a rabszolgaság legsötétebb századaiban. Ural
mát nem is annyira a hadseregre. mint inkább egy mindenre kész, lélektelen,
teljesen mechanizált, embertelen bürokráciára alapozta. Ezt a bürokráciát készen
kapta a harmadik birodalom, ez szolgálta ki vakon minden förtelemben s ennek
sokkal többet köszönhetett, mint az S. S. legényeknek. A nemzeti szocialista
uralom genézisével foglalkozó irodalom megdöbbenten veti fel a kérdést: hogyan
volt lehetséges, hogy néhány tucat mindenre elszánt junker nagybirtokos és
bürokrata, egy szenilis és halálosan beteg öregúr presztizsének kiaknázásával
elképesztő könnyedséggel át tudta játszani a hatalmat egy általuk is alapjában
lenézett és megvetett bandita horda kezére. Hogyan volt lehetséges? A porosz
világ struktúrája tette lehetségessé, a porosz lélek bürokratizálása volt az elő

feltétele, a porosz léleké, amely viszont magához kaparintottaa testi és a lelki
hatalmat a németség felett. A nácizmus szerves része a sok évszázados német
képletnek, és attól nem lehet különválasztani. Ezt a történeti felelősséget pedig
nem lehet szigorúan különválasztaní az erkölcsi felelősségtől. A történelmi fej
lődés, mint valami elvont séma, etikátlan, de a történelem az egyes emberek
műve és az egyes emberek mindig erkölcsi felelősséggel tartoztak tetteikért.
akár a magánéletben, akár a közéletben követték el őket. A németség erkölcsi
felelőssége nem a nácizmussal kezdődik. Azonban az. apák bűneiért a fiúkat a
földi igazságszolgáltatás nem vonhatja felelősségre.

Senki sem változtatható meg akkor, ha teljesen hiányzik belőle ehhez a
fogékonyság. Atalakítható-e a német nép kollektiven tömegből szabad emberek
közösségévé, amikor most úgy érzi, hogy kollektíven szenvedi el az egyéni bűn

től függetlenül a nagy nyomorúságot és nélkülözést? Mivel kollektiv nyomorú
ság szakadt rá, méltatlannak érzi eu, s ezért bűntelennek tudja magát. Ennek
a ténynek Fischer Antal nagy jelentőséget tulajdonít és szubjektív jelentősége

valóban vitathatatlan. De objektíven fel lehet tenni azt a kérdést, vajjon a
németekre szakadt nyomorúság valamiképen is felmérhető-e azzal a szenvedés
sel, amit a győztes németek a legyőzötteknek és letiportaknak okoztak? Erre
minden tárgyilagos megítélés csak nemmel felelhet. Ezzel megint nem azt
akarjuk mondani, mintha bármennyire, akárcsak szellemileg is a talío, a szemet
szemért. fogat fogért álláspontjára helyezkednénk. De utalnunk kell az emberi
ségnek a bűnnel szemben követett megváltozott álláspontjára. Régebben a cse
kélyebb bűn aránylag nagyon súlyos földi megtorlást vont maga után, és az
embereket betöltötte az a tudat, hogy ez a súlyos földi büntetés esetleg meg
mentí őket a még sokkal súlyosabb természetfeletti büntetéstől. Ma a német
ség, amely leülönösképen kifejezi korunk egyes tendenciáit, a bűnhöz képest
viszonylag aránytalanul enyhe büntetést is elviselhetetlenül súlyosnak érzi.
Ennek az oka kizárólag a személyes lelkiismeret elkorcsosulása. A tömegnek
nincs lelkiismerete, legfeljebb bűnbánati effektusai vannak, amelyek olykor nem
sokban különböznek a gyűlölet effektusaitól. A németek nagyrésze olyan töké
letesen tömeggé vált, hogy egyéni lelkiismeretét majdnem teljesen elveszítette.
Ha azt kívánjuk, hogy anémet tömeglény szabad emberré váljon, akkor első

sorban oda kell hatnunk, hogy egyéni lelkiismerete legyen. Ha azt mondjuk,
hogy minden németnek vezekelnie kell, akkor ezt értjük ez alatt, nem pedig
a kollektív földi igazságszolgáltatás valamely formáját. A német embernek
vissza kell szereznie egyéni lelkiismeretét; ez éppen a vezeklés, ez a purgató
rium. Ez nagy szenvedés, nagyobb a külső nélkülözésnél, és a német tömeg
ezért kerüli is ezt, még .kevésbbé vállalja, mint a nélkülözést. Lehetséges-e azon
ban egy népet, amelynek ma általános megállapítás szerint nincs lelkiismerete,
visszavezetni a .lelkíísmeretéhez, vezeklésre késztetni? Az emberiség érdekében
azt kell hinnünk, hogy ez lehetséges. Mit fog tenni az ideális misszionárius a
gondjaira bízottak, a megtérítendők érdekében?

L Jó példával fog elöljárni. Jó példával járnak elő ma a győztesek, akár

234



az egyes emberek, akár a győztes embercsoportok? Nem teszi-e egyikük vagy
másikuk éppen az ellenkezőjét annak, amit a németektől megkiván? Minden rossz
példa lényegében diszkrepancia aközött, ami én vagyok és amit másoktól el
várok. A rossz példa minden térítés gyilkosa.

II. Külön fogja választani, amennyire csak lehetséges, az igazakat és a
megtérteket. a hamisaktól és meg nem tértektől és az előbbieket a nagy cél szol
gálatába fogja állítani. Hogy ez mennyire nem történt meg Németországban,
arra a külföldi sajtó ezer példával szolgál. .

III. Valamiféle vesztegzárt fog vonni a megtérítendő tömeg köré, amíg az
tömeg marad és így nem illeszkedhetik be a szabad emberek közösségebe.
A megromlott természetjog világában, a mi világunkban mindig bizonyosfajta
vesztegzárt alkalmazunk akkor, ha az embereket gyógyítani, vagy nevelni akar
juk. A vesztegzárt olykor neveltjeink és betegeink védelmére, máskor a többi
ember védelmére alkalmazzuk. A megromlott természetjog világában a bárány
nem játszadozhatik egyszerűen az oroszlánnal, az oroszlánra felügyelni kell,
ha a bárányt meg akarjuk védeni. A német missziós területet bizonyos fokig
vesztegzár alá kell helyezni. A vesztegzár azonban nem jelenthet kedvező

kizsákmányolási lehetőséget.

IV. A térítő nem fogja felhasználni a megtérítendő hibáit és bűneit arra,
hogy önmagának ezekből hasznot csikarjon ki. Hogyan nevelhet eredményesen
az, aki olykor gondozottja hibáit táplálja?

Úgy vélem, hogy mondanivalóim nem ellenkeznek Fischer Antal nagyon
értékes hozzászólásával, hanem csupán kiegészítik azt.

Juhász Vilmos

A CSALÁD PROBLÉMÁJA NAPJAINKBAN
dr. Paul Rusch, innsbrucki püspök irja

November este. Az üzleteket éppen bezárták. Ködön és szürkületen át
sietnek haza az emberek. Egy útkereszteződésnél fiatal lányok állnak. "Gyor
san hazamegyek, aztán jövök vissza." "Jó, akkor találkozunk ... ban," (Egy
mulatóhely nevét mondja.) Mire az első: "Otthon olyan unalmas, brr!" A máso
dik: "En már csak enni és aludni járok haza". - A közlekedési rendőr szaba-
dot int, és a. leányok átsietnek. .

"Csak enni és aludni," A család itt már csak fogyasztóközösség. Még
mindig kényelmes, hogy az ember valahol, biztos helyen ehet és alhat. Ezeket
a dolgokat nem kapjuk olyan magátólértetődően, mint régen. A család azonban
már nem életközösség. Nem fogja össze lelki kötelékkel összes tagjait. Es ezért
itt a veszély, hogy széthull.

Egy lelkiatya fogadószobájában. Fiatal hölgy jön, alig húszéves. "Fő

tisztelendő úr, adjon felvilágosítást. Szeretek egy férfit. Házas ugyan, de a fele
sége nem érti meg. Valósággal összemorzsolódik abban a házasságban. Csak
ugyan olyan merev az Egyház, hogy nem engedi meg a mi házasságunkat?"
Néhány közbevetett kérdés alapján világos lesz, hogy a férfi egyházi házasság
ban él, a hölgy kívánsága teljesíthetetlen. "Kisasszony - mondja a pap -, isme
rem az édesanyját. Magának jó anyja van. Nem beszélt vele erről a kérdés
ről?" "Nem, és nem is fogok. Anyánk soha, egyetlen szót sem szólt nekem
arról, hogyan lesz a leányból asszony. Idegenek vagyunk egymáshoz. Nem tud
nék vele erről beszélni,"

A család már nem nevelö közösség. Régi csaldájainkban volt valami
hagyományos művészete a nevelésnek. Az anya átadta leányának. Egyszerű
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tudomány volt, akadhatott rajta tökéletesítení való, de alapjában véve jó volt.
Aztán új nevelési teóriák jöttek, amiket előbb hirdettek, mint ahogy kipróbál
ták. A régi feledésbe merült, az új pedig még bizonytalan volt. Az eredmény:
sem a réginek, sem az újnak nem vagyunk urai, és igy nem tudunk nevelni.
Egy anya mondta nekem: "Félek a gyermekeimtől. Nem tudom, hogyan nevel
jem őket". A nevelő közösség megszünt.

Egy fiatal muzsikus meséli. "Nálunk otthon este mindig szól a rádió.
Odavan minden családi beszélgetés. Az sem érdekli a többieket, hogy estén
kint hegedűlhetnék. "Ne csinálj szinházat! - mondják. .:- Hiszen bekapcsol
hatjuk a rádiót." A~ ujság és a rádió uralkodnak otthonunkban. Ha aztán régi
könyvekben arról olvasok, hogy a XIX. században milyen máskép volt: társas
élet, beszélgetés, zene, jóbarátok, és mindez otthon - akkor látom csak, hogy
milyen nagyon elszegényedtünk."

Ami ebből a beszámolóból bennünket a legfájóbban érint, az az, hogy
a család kulturális közösség is megszűnt lenni. A műveIt fiatalembereket az
köti legjobban a családhoz, ha annak megvan a maga sajátos, finom légköre:
ha minden otthonos, kellemes benne. A világítás, a képek, a berendezés össze
hangolódtak. Társalgás, vj,sIámság, muzsika és játék otthonná teszik a lakást,
amelyhez a fiatal lélek bensőséges szeretettel vonzódik. Ez a szeretet avatja
számára a családi kört példaképpé, hat alakító erővel a lelkére. De ezt is elvesz
tettük, a család ma már alig számít kulturális közösségnek.

Egy lelkipásztor mesélí nekem: "Szorgalmaztam híveimnél, hogy kará
csonyfagyujtáskor a családokban olvassák fel a karácsonyi evangéliumot és
énekeljenek egy karácsonyi éneket. Közben rájöttem, hogy az én városi plébániá
mon mindössze három családnál volt meg ez a szokás. Háromban! Nagyon
mélyen hatott ez rám. Megpróbáltam utánajárni, hogy hány családban járul
nak a szülők a gyermekekkel együtt szentáldozáshoz. Rendszeresen nem tette
egyetlen család sem: olyan, ahol néha-néha tették, volt nyolc," Kis szünet után
hozzáfűzte: "A család megszűnt hítbeli közösség lenni".

A család már nem vallásos közösség. Ez további elszegényedésünket
jelenti. Bizonyára van elég sok olyan család, ahol a szü!ők buzdítják a gyer
mekeket arra, hogy menjenek szentmisére és járuljanak a szentáldozáshoz. De
a gyermekek többnyire kedvetlenü! fogadják ezt. Már nem következik termé
szetesen és magátólértetődően a család vallásos légköréből. A vallásos légkör
maga is eltűnt. Még hozzá az elmúlt években arra ösztökélték az ifjúságot,
hogy minden, a családban megnyilatkozó keresztény dologgal szemben bizal
matlanok és tartózkodóak legyenek.

Igy haladtunk lefelé az úton. A családnak teljes életközösségnek kellene
lennie, tehát fogyasztó, termelő (mint falun még most is), nevelő, kulturális
és vallásos közösségnek. Mindebből csak a fogyasztó közösség maradt meg:
bútorozott szoba ellátással. Keserű dolog! És nincs kivezető út. Mert a pusz
tulásnak ezen a sikján javulás nem lehetséges. E mögött a felbomlást mutató
látható vonal mögött és alatt húzódik egy láthatatlan, amely a láthatónak
okozója.

Melyik már most ez a mélyebben fekvő és láthatatlan síkja a pusztulás
nak? 0, barátaim, ez abban áll, hogy mi modern emberek elválasztottuk egy
mástól a gyönyörűséget és él felelősséget, az adományt és a feladatot, a jólétet
attól, hogy jók legyünk. Elválasztottuk egymástól a kifejlődést és a lenyese
getést, az élethez való jogot és az élet adta kötelességeket, az életfenntartást
és az élettartaImat. Ebben az egészen metafizikai síkban folyt le a bomlás, és
ez idézte elő a széthullást a fizikai síkban. Csak az tud orvoslást hozni, aki
a metafizikai alapokat helyreállítja.

Ha valaki a gyönyörűséget és il felelősséget szétválasztja a házassági
közösségben: az adományt ésa feladatot, nem tud többé családi közösséget
kiépíteni, mert eljátszotta mintakép voltát, amire minden nevelőnek szüksége
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van. Nevelő közösséget, vallásos közösséget nem lehet rá alapítani többé. Es
aki elválasztja egymástÓl a kifejlesztést és a hibák lenyesegetését, az élethez
való jogot és az életadta kötelességeket, az nem építhet többé kulturális közös
séget. Másnak kultúrát adni csak azáltal lehet, ha gondozzuk öt. De ha fel
szabadítjuk mindennemű gátlás alól, az éppen ellentéte minden gondozásnak.

Es most ide kell jegyezni egy fogalmat, amit nevén kell neveznünk: indi
vidualizmus. Mit jelent ez? Burckhart a dolgok nagy történelmi távlatokba állí
tásakor így definiálja: "Individualizmus: minden erőnk felszabadulása, a rom
boló ettiké is". Ebben a meghatározásban példásan megvilágosodik előttünk, hogy
míről van szó. Az embernek ki kell fejlesztenie magát, igen: erőssé, szabaddá
kell lennünk, igen! de senki sem teljesen egészséges: vajjon annak is fel kell
szabadulnia, ami beteges, ami romboló bennünk? Itt, ennél a metafizikai végső

oknál kezdődik a széthullás. Az építéshez a helyes kiindulópontot csak· az
találja meg, aki előre megvallja, hogy nincs ember, aki teljesen egészséges
volna, kívül-belül, a lelke legmélyéig.

Ebből a felismerésből kell levonni a következtetéseket. Az ember erkölcsi
kötelessége háromszoros: kifejleszteni, legyőzni, felemelni (szublimálni).

Ki kell fejleszteni minden jó hajlamot, le kell küzdeni minden egészség
telent és mértéktelent, de a kifejlesztés és a legyőzés még nem teszi teljessé
a harmóniát. A harmadik feladat: létrehozni a harmóniát. Ez az, ami által az
egész személyiség megkapja érettségét és belülről a felmagasztosultság fénye
világítja meg. Hogy ez a felmagasztosultság felülről jövő adomány, keresztény
szóval: kegyelem, azt az emberiség legnemesebb szellemei mindig vallották.

Az így körvonalazott erkölcsi feladatot kell a fiatal embernek a kifejlő

dés éveiben célként maga elé tűznie, hogy minden erejével ennek elérésére
törekedjék. Ha érettsége első éveiben csak félig is elérte ezt, akkor megérti a
kötelezettséget, hogy mindenekelőtt jó legyen: akkor minden adományban éles
pillantással elsősorban a feladatot látja meg, s a gyönyörűséget nem tudja
többé a felelősségtől elválasztani. Ismeri a természeti törvényt, mely ebben a
mondatban fejeződik ki: "Aki ősszel gyümölcsöt akar szedni, annak nem szabad
tavasszalleszakítania a virágot, hogy koszorút kössön belőle". A háttérben rejlő

alapproblémba igy meg van oldva, most már meg lehet oldani az előtérit is,
a családban.

Ha egy ilyen egyéniség házasságra lép, megszületik benne a hitvesi
szeretet legmélyebb titka: a tisztelet. Az ilyen ember számára a házasság nagy
feladat, a gyermek boldogító felelősség'. Ilyen módon ismét fel lehet építeni
a nevelő kőzősséget: a szülők példaképei lesznek a gyermekeknek és felkeltik
bennük a tiszteletteljes szeretetet. Ez elhatározó fontosságú ahhoz, hogy valaki
tudjon nevelő hatást gyakorolni. Minden fiatal lélek törekszík arra, hogy ki
fejlessze magát. De hogy az önkifejlesztés útja hová visz, azt még nem tudja
pontosan. Ha maga előtt látja hajlamainak és kifejlődésre váró képességeinek
megvalósult példaképét, akkor nem elméletileg, hanem hirtelen és spontán
módon világossá lesz előtte, hogy erre vezet az ő útja is. Tiszteletteljes szere
tetet érez az iránt a másik ember iránt, aki már megvalósította ifjú szívének
tudatalatti ideálját. Ez a másik ember most már nevelheti az ifjút, mert az
ifjabb meghódoló szeretetében mindent helyesnek talál, amít az érettebb mond
és tesz, s amit önmagában már megvalósított. Igy magától felépül ismét a nevelő

közösség.
Hasonlóképen lehet helyreállítani a vallásos közösséget is. A tisztelet

teljes szeretet minden téren megnyílik az érett, felsöbbséges ember előtt. Az ifjú
lélek a vallás területén is feltárja magát. Ha előbb még bizalmatlan volt, bé
folyásolást, felügyeletet szimatolt, és bezárkózott, a tiszteletteljes szeretet le
pattantja szíve ajtajáról a lakatot és a zárat, s a fiatal lélek öntudatlanul mínta
képe szerint alakul. Ha az 'érett felnőtt lehajol hozzá, s világosan úgy beszél
vele, mint aki utat tud mutatni neki, akkor az ifjú megérzi: ez az ember segít
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engem, hogy a magam elé tűzött képhez hasonlóvá legyek. - Es készségesen,
tudatosan követi. .

De helyreáll a kulturális közösség is. Az olyan lélek, amely belülről

kifelé az erkölcsi alapeszméből formálta ki magát, még az élettelen tárgyakra
is szétsugározza erejét. A dolgok világosan rendezve vannak körűlötte. A tár"
gyak, amelyek körülveszik, ha egyszerűek is, meg vannak válogatva. Nem,
téveszti össze a giccset a rnüvészível, sem a technikát a kultúrával. Egyszerűen

megvan benne a harmonikus embernek az a - mondhatnám álomszerű - bíz
tossága, amely magától árasztja ki a metafizikai világból nyert világosságot
és biztonságot. De ha ezt ebben a belső síkban meg nem szerezte, az erőt a
felszínen, az élet síkjában semmi módon sem tudja magának biztosítani. Igy
alkotja meg az érett lélek a maga számára a kultúra légkörét, amelybe bele
von mindenkít, akit a tiszteletteljes szeretet feléje vonz.

De hát a termelő közösség? Vajjon ezt is vissza lehet állítani? Ez az
állami vezetés feladata. Ha a városszéli telepeken kissé fellazítanák a lakó
házak tömbjeit. és kertekkel látnák el öket, akkor legalább részben vissza
lehetne állítani a család termelői közösséget. Hogy ez nagyjelentőségü lenne,
abban nincs kétség. Arra kell hát törekednünk. hogy az állami szerveket ily
irányban befolyásoljuk.

Az eddigiekből kővetkezik: családjaink teljes életközösségének csupán
fogyasztói közösséggé való átalakulása feltartóztatható. Fel lehet tartóztatni, ha
a személyi lét hátterében először az emberi lélek etikai alapfeladatai megoldód
nak. Ha ez megtörténik, akkor az előtérben, a látható síkon visszaállítható a
családnak majdnem teljes életközössége. Igy a fogyasztói közösség mellé ismét
odalép a nevelői közösség, a kulturális közösség és a vallásos közösség. A csa
ládi élet így gazdaggá lesz, és a szülőket és gyermekeket ismét boldogítani fogja.

De el ne felejtsétek, először egyénenkint olyan emberekké kell lennünk,
akik megoldották magukban a legbelsőbb lelkivilág kérdéseit.

Fordította H. Boros Vilma

VIGILlÁT A CSALÁDRÓL

Sokszor arattam közderűt alábbi kis esetemmel.
"Inspekciós" voltam egy kedves fiatal barátnőm gyermekeinél, ő maga

t. í. a klinikán volt, mert megérkezett az ötödik kisbaba. A fiúk rosszalked
lak, azért kissé bosszúsan úgy jelentettem be az eseményt, hogy meg van a
testvérke és "hála Istennek, leány". Erre a támadásra a két nagyobb fiúcska
összenézett és a bosszúállás vágyától ösztönözve visszavágtak: - Es... és ...
[ikkor mi nagyon fogunk imádkozni, és akkor jövőre megint fiucska lesz! -
Itt szokott bekövetkezni-a közderű és a közsajnálat: - O, jaj, szegény mama!
és még hogy ők imádkoznak! ... Köszönjük szepen ... !

Hát ez a közderű és közsajnálat az, ami kezembe adja a tollat.
Hála Istennek, hogy van Vigiliánk, amely igazán mindnyájunk oromére

a legmagasabb és legkatolikusabb szempontból őrködik magyar katolikus köz
kincseink felett. Közhellyé lett, hogy legnagyobb kincsünk a gyermek. A meg
született gyermek felett, hála Istennek őrködik a társadalom, hiszen - úgy
hallom - sikerült a gyermekhalandóságot a békebeli alá nyomni. De a még
meg nem született gyermek? Van-e, aki afelett őrködik? Az Egyház hangja
Iélreérthetetlen - de vajjon mi a visszhang az Egyház szavára?

Itt áll a két tábor: mí, családon kívül álló erkölcsbírók, akik komoran
hangoztatjuk, hogy az Egyház álláspontjából egy jottányit sem lehet engedni;
hozzátesszük, megértésünket dokumentálandó, hogy ez bizony rendkívül nehéz
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dolog, és ha nagyon konciliánsok akarunk lenni, eljutunk odáig: "annyira nehéz
ez a dolog, hogy jobb nem is beszélni!"

Ezzel szemben ott állanak a családban élők, akiknek egyedül kell meg
küzdeniök a gazdasági helyzettel, az egészségi és nevelési problémákkal, lelki
ismeretük szavával és a társadalmi légkörrel.

Ha mi családnélküliek azt mondjuk: nehéz teher ez az egyesnek - de
óriási áldás' az egész emberi társadalom számára, nem kell-e igy folytatnom:
ha az áldás az összességre árad - vajjon nem kell-e akkor a terhet is a közös
ségnek viselnie? Vajjon elég-e, és katolikus-e, ha az egyik oldalra esik minden
teher, a másiknak pedig az erkölcsi magaslaton-állás lelkiismereti nyugodalma
jut, a csak-egy-emberről való gondoskodás kényelme, - és még hozzá a ked
ves közderű. amikor egy naiv gyermek a hatodik testvérkét akarja Ieímád
kozni az égből?

Nem kellene-e itt vigiliázni és valamiképen más közszell em et teremteni?
Nem a családos emberek lelkiismeretének megvizsgálását kérem. Küzde

nek ők eleget: magukkal, a körülményekkel, a törvényekkel és. a lehetőségek

kel. Bízzuk őket az Úristenre és lelkiatyjukra. Ahova Vigiliát kérek, az mí
vagyunk: a függetlenül élők, akik a közszellemet alakítjuk: a beszélgetök,
nevelők, irók, előadók, költők, politikusok, papok. Hogyan érzünk, gondolko
zunk, beszélünk ml ezekről a dolgokról és milyen cselekvés folyik gondola
tainkból?

Azt mondja a Szentírás, hogy amit kamráinkban beszélünk, azt a ház
tetőkről fogják kiáltani! Igen, senki sem mondhatja: ez a kérdés nem tartozik
rám, nem vagyok családos ember, nem vagyok politikus és közgazdász, nem
foglalkozam a kérdéssel.

A közszellemet én irányítom, meg te és te, és te! Amit én karnrám csend
jében gondolok, azt beszélem- holnap a fűszeresnél, meg a villamoson, meg a
barátnőmnél, azt írom levélben: egy távoli falucskába, arra tanítom a házmeste
rék kisleányát - abból lesz a közvélemény.

Nem azért akarnám ezt a kérdést felvettetni a nyilvánosság előtt, hogy
a családos emberek lelki gyötrelmeit szaporitsam, hanem hogy az én lelkembe,
meg a te lelkedbe igazán katolikus gondolatok kerüljenek erről a tárgyról,
hogy együtt szolgáljuk egy katolikus közszellem kialakulását. Ez a közszellem
megkönnyíti majd a családos embereknek az új rügyecske elfogadását. Ha tavasz
van körülötte, magától kirügyez a fa, ..

Kérem tehát a Vigiliától, nyissa meg hasábjait e tárgyról a vitának. Ne
aggódjék szembenézni a kérdéssel, adjon helyet az ellentétes nézeteknek is, és
keressen hozzászólókat, akik# aztán, ha már a nézetek eléggé tisztázódtak, le

is zárják a vit~t. . StadIer Frieda

MODERN KATOLIKUS IRODALMUNK
KÉRDÉS ÉHEZ

A Vigilia "modern katolikus irodalmunk történelmi és szellemi szerepé- .
nek" fölmérésére és tisztázására ankétot indított. Elsőnek Kósa János vázolta
föl új katolikus irodalmunk történetét. az ő tanulmányához azután Harsányi
Lajos fűzött néhány megjegyzést (a folyóírat 1947. évi januárí és februári számá
ban), Az alábbiakban azokhoz a problémákhoz ígyekszem hozzászólni, amelyeket
ez a két cikk vetett. föl.

1. "A századforduló idején irodalmunkat valamilyen szomorú, szürke tes
pedés jellemezte", - írja Kósa János; íróink Petőfi s Arany hagyományán
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kérődztek; s ugyanígy állt a dolog a katolikus irodalomban is, csakhogy az
nem találhatván föl követendő mintaképeit a tizenkilencedik századi nagysá
gokban, kénytelen volt még távolabbra vísszanyúlní. egészen a ,biedermeier
és barokk-kor vallásos íróihoz. Példaként Kósa János az imakőnyvekre hivat
kozik.

Sajnos, ezeket a megállapításokat a tények nem igazolják; közelebbről

vízsgálva e madártávlati kép nem bizonyul helyesnek.
A századvége irodalmi világa egyáltalán nem az a megrekedt állóvíz.

aminőnek"közkeletű kézikönyveink festik. Aranytól Adyig stílusnak, ízlésnek,
hangulatnak, ihletvilágnak oly fontos átalakulása megy végbe, amely nélkül sem
Ady nem érthető meg igazán, sem Krúdy Gyula, sem egyáltalán a Nyugat for
radalma; a nemzeti klasszicizmus realista esztétikáját fölváltja egy másfajta,
részint naturalista, részint impresszionista szemléletmód, s ennek megfelelően

kifejezésmód is, - elválaszthatatlanul természetesen az akkori sajátos társadalmi
helyzettől; - s ennek az új írói-költői gyakorlatnak, élménynek és ihletnek
megvannak a maga elméleti megnyilatkozásai is, elsősorban Asbóth János tanul
mányaiban, azután Toldy István, Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferenc megj egy
zéseiben, amelyekkel szemben Gyulai úgyszólván minden egyes esetben újra és
újra leszögezi a klasszicizmus realista álláspontját. Mindez tulajdonképen nem
tartozik mostani tárgyunkhoz; kifejtése és kellő anyaggal való dokumentálása,
- amí nélkül vajmi kevés pozitiv értékük van a megállapításoknak - külön
tanulmányt igényeine. A századforduló irodalma mindenesetre hű tűkrenem

csak témavilágában, hanem hangulatában és esztétikájában is kora társedelmé
nak, kora "lelkének"; s mint ahogyan előzménye és útkészítője a Nyugatnak,
ugyanúgy előzménye és útkészítője - ha esetleg csak negatíve is - mínd
annak, ami utána az egyetemes magyar irodalmon belül a katolikus szellemű

magyar irodalomban, s az egész magyarság életének keretében a katolikus
magyarság életében történt.

Az imakönyvek bizonyára jellemzőek egy-egy kor vallásos életére, val
lásos. életstilusára és élményére. de hogy az imakönyv "egyik legjellegzetesebb
műformája" volna él. katolikus irodalomnak a tizenkilencedik században: sajnos,
nem hihetem. S épp így nem érzem meggyőző illusztrációnak sem az imaköny
vet, e szükségszerűen sajátos igényekhez alkalmazkodó és szükségszerüen ren
geteg korról-korra adott anyagot hömpölygető könyvformát, a kor katolikus
irodalmára. Annál jellemzőbbek viszont - s erről Kósa János nem szól - azok
a különböző szemináriumokban működő egyházirodaimi iskolák, amelyekből a
tizenkilencedikszázadi katolikus irodalmat képviselő, magukat mindinkább .kato
likus" irodalomként elkülönítő papköltők kikerültek: Kálmán Károly például a
pestiből, korábban Mindszenty Gedeon az egriből, Lázár Miklós a nagyváradi
ból. Ezek a szemináriumi társaságok, irodalmi iskolák, önképzőkörök többnyire
a reformkor nyelvet és irodalmat művelö lendületében keletkeztek, s a sze
mináriumi élet természeténél, benső konzerváló és konzervativ jellegénél fogva
szívósan őrizték s adták tovább nemzedékről-nemzedékre azt a stílust, azt az
ihletformát, amellyel kezdeteikben telítödtek: a Kisfaludy Károly, a zsebköny
vek és almanachok korának nyelvét, stílusát, ihletformáit; s ebbe a "belterjes"
irodalmi gazdálkodásba csak tompán szűrődhetett be, ismét csak a dolog termé
szeténél fogva, a mind laikusabb és mindinkább Egyház- és papellenes profán
irodalom hatása, Petőfié, Arany Jánosé, - az előbbinek ősztönzése érzik pél
dául Mindszenty Gedeonon, az utóbbié Lázár Miklóson. E sajátos szemináriumi
!?~ílus kialakulásában nyilván szerepük van biedermeier ösztönzéseknek is, mint
amilyen a Kósa János említette Albach Szaniszlóé, - akinek "Heilige Anklange"
című művét 1841-ben Sujánszky Antal fordította le; - leglényegesebb magya
rázatát azonban, s magyarázatát annak, hogy ez a stilus élt még a század vége
táján is, magában a szemináriumi nevelésben s a szemináriumok irodalmi életé
ben kell keresnünk. Annak okait pedig, hogy ez a szemináriumi szellem miért
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volt olyan, amilyen volt, a magyar katolicizmus paradox tizenkilencedikszázadi
helyzetében: abban, hogya főpapság - akitől végeredményben a papnevelés
szelleme. függött -, mint "főrend" s mint nagybirtokos réteg, kényszerűen
szembekerült azzal a demokratikus szellemmel, amelyet a telj ébe ért reform
kor, majd Petőfiék "Fiatal Magyarországa" képviselt; - a katolicizmusban akkor
nem volt elég erő és lendület arra - (és nemcsak nálunk nem volt) -, hogy
ezt a kezdetben bég nem mereven egyházellenes liberalizmust "megkeresztelje",
átitassa az evangélium szellemével. Tulságosan messze vezetne e mozzanatok
történeti kifejtése, alakulások végigkövetése az egész tizenkilencedik századon;
annyi azonban talán e nagyon is vázlatos megjegyzésekből is kitűnik, hogy a
katolikus irodalom tizenkilencedikszázadi stílusát elsősorban ez irodalom tűz

helyeinek, a szemináriumoknak sajátos szelleméből s életéből érthetjük meg,
- s rendkivül üdvös volna, ha tőlünk oly távolálló témák helyett papnöven
dékeink doktori értekezésük tárgyául ilyesfajta problémákat választanának .-:
(ha ma egyáltalán választhatnak) -, fölfejtve egyúttal a kérdés társadalmi és
egyháztörténeti hátterét is. (Ki dolgozza föl a mi legsajátabb ügyeinket, ha mi
magunk nem dolgozzuk föl?)

2. Kósa János, igen helyesen, rámutat Prohászka Ottokár, Schütz Antal
és Szekfű Gyula jelentőségére; bár őket "a katolikus irodalmi megújhodás vezé
reinek" nevezni nem merném; inkább megújítói a katolikus szellemnek, s első

sorban e szellemen át az irodalomnak. S amennyire kétségtelen Prohászka ito
dalmi hatása is, annyira sajnálatos, hogy Schütz Antal - és vele együtt Hor.
váth Sándor - tanítása, noha elsőrendűen alkalmas lett volna egy szélesebb
rétegeket megmozgató magyar tomista gondolkodás kialakítására, jóformán tel
jesen az iskola falai közt rekedt, részben azért, mert elég nehezen megközelít
hető a laikus számára, részben pedig a magyar katolikusok, s köztük általá
ban a katolikus irók többségének ijesztő méretű teológiai műveletlensége miatt.
E teológiai műveletlenségre vezethető vissza például a misztikának a harmincas
években külföldi példákon buzdult s már-már a herezist súroló divatja, az a
mohóság, mellyel sokan e misztikát magukba szivták, egy meglehetösen inga
tag teológiai alapon álló kegyelem-elképzeléssel vélvén pótolhatni azt a morált,
ami nélkül pedig katolikus misztika nincs. Ez években e misztika modern hir
detőinek nem nagyon jutott eszükbe, hogy Szent Bonaventúrával, Szent Bernát
tal, Arpádházi Szent Margittal foglalkozzanak s tőlük tanulják meg, mi is volta
képen a mísztika, nem jutott eszükbe megkeresni kedvelt francia iróikban a
szilárd teológiai alapot: s e pszeudomisztika végül is olyasféle misztikus eszté
tikába torkolt. amely a lélektani indokolást főlcserélte a kegyelem valóságos
mechanizmusával, s olyasféle áletikát vallott, amely már-már a bűnt állította
oda a kegyelem elnyerésének főltételéül. - a Keresztes Szent János "sötét
éjszakáját", ezt az Istent szomjúhozó, Istenért gyötrődő, aszkézissel teljes éjt
egyszerűen behelyettesítve valaminő ledér és mondén, s a legmesszebbmenően

frivol és felelőtlen élvezésével az erkölcstelenségnek, melyből deus ex machina
médjára ránt ki a kegyelem, hogy hatásának elmúltával ismét átadjuk magun
kat az oly édesen kisértő világnak.

Ha a katolikus irókban több a tudás, ha jobban ismerik a katolicizmust,
bizonyára jobb és mélyebb lett volna - és lenne - katolikus szellemű iro
dalmunk. Akkor a katolikus szellem irodalmi megnyilatkozását nyilván nem
látta volna ügyefogyott kritikánk az oly bárgyúan tisztaerkölcsű történetkék
ben, amelyek egy mai tizenhatéves diák szellemi színvonalának is alatta állnak;
akkor e kritikának meglettek volna a maga valóban irodalmi és valóban kato
likus szempontjai. Csakhogy itt is megbosszúlta magát az a strukturális para
doxia, amelyre már céloztunk; megbosszúlta magát egy másfajta változatban:
az álszemérmességgel párosult hazugság köntösében. Ha katolicizmusunk, elsö
sorban középosztályi rétegében, nem' annyira hangulati jellegű, hanem raciona
listább és kritikusabb , - úgy racionalista és úgy reálisan intellektuális, ahogyan
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Szent Tamás kívánta: - ha nem enged a szólamoknak s nem tér ki az adott
társadalmi, szociológiai és morális helyzetben a belső leszámolás elől: - ha
könyörtelen következetességgel elválasztja azt, ami lényegileg katolikus és' ke-'
resztény, attól, ami puszta opportunitásból ölti föl magára a kereszténység mezét,
oly tolakodóan, hogy hovatovább önmaga szabja meg a kereszténység mivoltát,
s oly hazugul, hogy kereszténységével játszva összeegyeztet mindenféle turáni
és faji és egyéb pogány mítoszt, - ha, mondom, a katolicizmus mindezt úgy
ítéli meg és úgy ítéli el, ahogyan a tanból megdönthetetlen logikával követ
kezik, s ha a kereszténységet álarcuI s érdekei pajzsául használó mindenféle
mítosszal szemben fölvonultatja az igazi keresztény tanítást: akkor világosan
és halaszthatatlanul parancsként állottak volna előtte elsőrendű föladatai, az
értelemre és önbírálatra nevelés, az igazság könyörtelen érvényesítése önmagunk
kal szemben, minden belső ellentmondás fölszámolása társadalomban, politiká
ban, s művészetben is. Akkor az irodalmi hazugságra és lélektani képtelenségre,
a regénybeli hamis szemléletre és a versbeli üres retorikára a kritika nyiltan
rámondta volna, hogy hazug és képtelen és hamis és üres: akkor a bírálat nem
.tűrt volna meg katolíkus irodalom címkéje alatt olyan műveket is, amelyek
lehet, hogy az esetlenségig ártatlanok voltak, de nem voltak irodalom, mert nem
voltak művészet. S akkor bizonyára illúziók helyett szükség lett volna elvekre
az ítéletben, s akkor ezeket az elveket ott keresték volna, ahol valóban meg
is találhatók: például a tomizmus tökéletesen világos és tökéletesen helytálló
esztétikai tanításában. S ha ott keresték volna, akkor arra is ráeszméltek volna,
hogy a művésznek az a hivatása - az és semmi más -, hogy jó művet alkos
son, s a mű katolikus volta nem az író katolikus szándékából, hanem katolikus
élményéböl következik. Tehát tökéletesen hamis a "katolikus irodalom" ama
kasztszerű fogalma, ahogyan nálunk általában értelmezik: "katolikus irodalom"
ilyen formában egyszerűen nincs. Van irodalom, van rnűvészet: írónak, művész

nek van katolikus élménye; s mű és művészet, amelyben az alkotó katolikus
élménye valósul a művészet követelményeinek megfelelő művé, katolikus mű

és katolikus művészet. De ami nem felel meg az általános esztétikai követel
ményeknek, az lehet ugyan katolikus, de nem művészet, ha pedig nem művé

szet, akkor a legbuzgóbb katolikus szándék sem teheti azzá. S ha így fogtuk
volna föl a katolikus irodalmat, akkor nem rekesztettük volna ki magunk az
egyetemes irodalomból, s nem rendeztünk volna be külön kis majort magunk
nak az igazi művészet perifériáin.

3. Éppen ezeknek a szempontoknak az alapján nem érthetek egyet Har
sányi Lajos Babits Mihályról és Juhász Gyuláról tett megjegyzéseivel. (Hogy
Babits irodalompolitikájának s Baumgarten-díjjal kapcsolatos működésének mi
köze az ő katolikus vagy nemkatolikus voltához, azt meg éppenséggel nem
értem.) Hogy egy költő katolikus-e, vagy nem, arra nézve csak egyetlen meg
határozó elvet tudok elfogadni: azt, hogy az illető művészetben kifejezett
élményvilága katolikus-e vagy nem az. Babits és Juhász Gyula élményvilága s
egész lirája mennyire az, azt többek között jómagam is többször kifejtettem,
s nem látnám értelmét a másutt elmondottakat itt újra elmondani. Babitsot
nem a jónás könyve teszi katolikussá, s ha már versekre és címekre hivatko
zunk, olvassuk el egy jóval korábbi nagy versét, a "Zsoltár férfihangra" címűt,

olvassuk el köteteit, "A nyugtalanság völgyé"-t, a "Sziget és tengerr-t. hogy
kerítője soha nem volt a szegénység, nagyon jól tudjuk, de hogy térítője sem
az öregség volt, éppen férfikori lirája mutatja. Es sem őt, sem mást nem kell
"közénk hoznunk", mert együtt vagyunk vele és velük az irodalom egységé
ben, ahol más művészi mérték, mint a szépségé, nincsen - éppen a par excel
lence katolíkus bölcselet, a tomizmus világos és egyértelmű tanitása szerint.
Katolikus irodalom csak katolikus élményből szűlethet - mondja Schütz Antal.
De a katolikus élmény lehe"" a szenvedés, a küzdelem, a sóvárgás élménye is,
lehet a jellegzetesen babitsi nosztalgia élménye is, lehet az a reménytelennek

242



"tetsző éjszaka is, amelyben úgy vágyunk Valakire, hogy nem is tudjuk még,
Kire vágyunk; csak a lelkünkben fájó hiányt érezzük, s ez a fájdalom, a hiány
nak ez a szenvedése: ez nemcsakhogy katolikus élmény, hanem a legnagyobb
katolikus élmények egyike. S aki így, ilyen organikusan, ilyen gyötrődve, így
annyi szenttel párhuzamos úton jut el Istenig, s aki alkotásaiban ezt az utat
tökrözi: az katolikus alkotó. Ki katolikus, ha nem ő? Talán Endrődi Sándor,
akinek "A celli búcsú"-ja milliók ajkán él állítólag, mint ahogy százezrek ajkán
él a "János legyen fönn a Jánoshegyen" kezdetű szerzemény is? Kempis Tamás
.Krlsztus követése" valóban milliók és milliók kalauza, s éppen arra tanít míllió
kat és milliókat, mennyire nem olyan egyszerű a katolikus élet és élmény, mint
amilyennek "A celli búcsú" álnépies romantikája mutatja. Nem olyan egyszerű

a népben sem, és Juhász Gyula sem azért katolikus, mert megírta történetesen
"A tápai Krisztus"-t, hanemazérl: népien katolikus ő, mert kifejezte a népnek,
vagy legalábbis egy táj népének katofikus ,élményét; s azért katolikus, mert
benne is ott él, szelídebb s megadóbb, lágyabb és halkabb változatban, min
denek mélyén és mindenek fölött, az örök vágy és örök szerelem Isten iránt.

Ha ez nem katolikus költészet, akkor nincs katolikus költészet.
4. "A modern magyar katolikus irodalom története" címnek csak addig

van reális értelme, amíg van egy olyan irodalomtörténeti jelenség, amely magát
mint "katolikus" irodalmat ~z egyetemes irodalomtól elválasztva tartja számon:
tehát addig, amíg ez a "katolikus" irodalom és irodalmi élet a maga specíális
területén - a szemináriumokban, s egyebütt - él. Attól a pillanattól fogva,
amint ez a periferiális elkülönülés megszűnik '- tehát éppen Harsányi Lajos
és Sík Sándor föllépésétöl kezdve -, külön .Icatolikus irodalom nlncs; ellenben
van a magyar irodalmon belül olyan irodalom, amelyben a katolikus élmény
valósul művészi formába: Babitstól kezdve Juhász Gyulán, Harsányi Lajoson,
Sik Sándoron át Dsida Jenőig és másokig. S ha erre kellene címet keresnem,
ilyesformán fogalmaznám meg: a katolikus lélek vagy a katolikus élmény 
ha tetszik: története -- a modern magyar irodalomban.

.Katolíkus annyi, mint egyetemes": ezzel a ,megállapítással kezdődik Sík
Sándor tanulmánya, az "Egyetemesség és forma", amelyet azok; akik irodalom
és katolikum viszonyával foglalkoznak, bizony többet forgathatnának, mint
amennyit forgatják. A katolikus lélekriek nem az föladata, hogy kihasítson magá
nak egy kisebb-nagyobb parcellát a magyar irodalomból s azt belterjesen művel

gesse, hanem az, hogy az egész irodalmat áthassa, az egésznek legyen a kovásza.
Annál aztán igazán nem volna mulatságosabb paradoxon, mintha katolicitásunk
kedvéért lemondanánk katolicitásunkról, vagyis egyetemességünkről.S számunkra
a probléma nem az, hogy vajjon kiutasítsuk-e Vörösmartyt a "katolikus" iroda
lomból, s bevegyük-e ugyanoda Vajdát, hanem az, hogy hogyan nyilvánul meg
a katolikus lélek Vajda és Vörösmarty művében, s miért nyilvánul meg éppen
úgy, ahogyan megnyiIvánul; milyen gátakon kellett áttörnie s milyen nagy
ereje volt, hogy mégis áttört agátakon; - s itt nyomban fölmerül a társadalom
problémája: hogyan élt benne e katolikus lélek, s hogyan torzult el, s ha el
torzult, miért; - s ha" megnyiIvánul: milyen ez a lélek és milyen mélységből

tör elő, milyen erőt kapott örökségbe népétől a költő: hogyan szól katolikus
hangon benne a népe, s ő a népéért... - s e problémák "mellett elenyésznek
azok a mondvacsinált kasztkérdések, amelyeken lehet ugyan vitázni, csak
éppen nem érdemes. Mert itt egyetemesebb, azaz katolikusabb kérdésekről van
szó, Olyan kérdésekről, amelyek nem a személyi hovatartozás körül forognak,
hanem magyarságunk-at és katolicitásunkat létében érintik, exisztenciálisan érdek
lik. Létében és lényegében. Rónay György
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AZ OROSZ FORRADALOM REGF~NYE

tAlexej Tolsztoj: Golgotha. Regénytrilógia. Oroszból fordította: Lányi Satolta.i

A kiadói ismertetés Fieldingnek a vérbeli regényíróról mondott meghatá
rozásával ajánlja Tolsztoj t: saját korának történetírója. Valóban kevés regénye
van a világirodalomnak, amelynek írój ára ennyire ráillenék ez a jellemzés.
A Golgotha azonban sokkal többet ad annál, amit ez a meghatározás ígér. Két
ségtelenül századunk nagy regényei közé tartozik, mely még a nagy írókban
oly gazdag orosz regényirodalomban is klasszikus műnek számít.

Első tekintetre bizonyára ez a történetírói értéke kapja meg az olvasót.
már csak érdekességével, roppant gazdagságával és szédítő arányaival is. Orosz
ország történelme 1914-töl a forradalom győzelméig: ez a trilógia tulajdonképeni
tárgya, két polgári származású emberpár élete, szerelme, hányattatásai és a
harcokban való élményei köré csoportosítva. A regényt kortárs írja, mégis a
szó legigazibb értelmében történeti regény: így egyesíti a nagy történeti regé
nyek, távlatait, monumentalitását, . epikus bőségét az egykori társadalomrajz
izgalmas életközelségével, hitelességével. Az olvasó az első perctől kezdve benne
van a történelem atmoszférájában, de ugyanakkor mindvégig éreznie kell: de
te tabula tictratur. Ha egy kortárs olvashatta volna a Háború és békét, ez érez
hetett volna effélét. A Háború és béke neve nem véletlenül szökött atollamra,
s a két regény műfaji rokonsága annyira szembeszőkö. Ugyanaz a széles, nagy
epikai hullámzás zúg végig mindkettön. Az események, helyzetek, alakok, képek,
drámai jelenetek első olvasásra szét sem tekinthető gazdagsága nyűgöz Ie.
A nem-orosz olvasó, aki jórészt először találkozik velük, szinte beleszédül csak
a nevek zuhatagába. Az író erejét semmi sem mutatja annyira, mint hogy ez a
szédület lassan, de biztosan elmúlik: minden egyes név előbb-utóbb plasztikát
kap. A három köteten át a főalakokon kívül egész sereg tábornokkal, vezér
kari tiszttel, politikai biztossal, propaganda-szónokkal, közkatonával. paraszttal.
hivatalnokkal, íróval, színésszel és annyi mással találkozunk, de a második
látásra már biztosan rájuk ismerünk, olyan felejthetetlenül élő és egyéni voná
sokkal jelennek meg előttünk. Ez a pazar helyzet- és emberalkotó szenvedély
is tudás, az igazi regényírónak talán legnagyobb művészete, Ez a regényírói
művészet nem egyszer (mint a harmadik kötet nagy lovascsatája, vagy a jeka
terinoszlavi harcok leírása) az époszköltő monumentalitásának ad helyt, más
kor viszont (Teljegin szökése a hadifogságból, feleségével való találkozása az
ellenséges após házában, Dása az illegális szövetségben) a detektív-regény izgal
masságát, vagy (a nagy beszélgetések) a Thomas Mann- és Huxley-féle nyugati
regényforma gondolatáradását idézi.

Persze az ilyen eposz-regények nagy formaproblémáját megoldani, az ese
mények rengetegében meggyőző rendet teremteni, a mértéktelenséget, motívu
mok ismétlődését elkerülni Tolsztojnak sem sikerül tökéletesen. Az első világ
háború végéig még győzedelmeskedik az anyagon, a Háború és béke szerke
zeti elvének követésével: a főalakok sorsa és a nagy tömegjelenetek egymásba
szövődése bizonyos zenei ritmust éreztet és fenntartja az esztétikai evidenciát.
A második és harmadik kötetben azonban a történetírói (sőt helyenkint szinte
riporteri) anyag el-elmossa a regény körvonalait és kaotikussá teszi a benyo
mást. Ez a kompozicióbeli hiba azonban alighanem szándékos, mert - érdekes
paradoxon! - itt ez a kaoszszerűség is értékké válik: csak fokozza a mű meg
győző erejét. Éppen ez érezteti meg míndennél jobban az olvasóval az egész
ábrázolt történelmí kornak kaosz-voltát. Semmiféle tudományos történetíró nem
mutathatná meg ennyíre, mi történt voltaképen e néhány év alatt Oroszország
ban és nem magyarázhatná meg meggyőzőbben a forradalom győzelmét. A laikus
valahogy úgy képzeli el a polgárháborút, hogy két tudatos front harcol egy-
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mással életre-halálra. Tolsztoj nem erőszakolja ilyen kényelmes sémába a törté
nelmi valóság alogikus burjánzását. Egész sereg front 'hullámzik itt őssze-vissza,
két-háromféle forradalmi alakulat, munkások és matrózok, és parasztok, úri marad
ványok és önkéntes tiszti hadseregek és ad hoc összeverődött kozákcsoportok.
anarchisták és partízénok és banditák, németek és csehek, - egy pillanatra még
magyar csoportok is felbukkannak. Az érdekek, szenvedélyek és véletlenek
kaoszából lassankint alakul ki és marad nagy céltudatosságával és szervezö
erejével végül is győztes a porondon a szovjethatalom. Az író, anélkül, hogy
irányregényt ima, meg tudja éreztetni, hogy ennek szükségszerűen kellett így
alakulnia. Mert Tolsztojtól semmi sem áll távolabb, mint a vulgáris tendencia
regény. A kommunista eszme iránti rokonszenve félreérthetetlen, de ez sehol
sem készíti művészíetlen propagandára. Tárgyilagos fensőséggel rajzolja meg
mind a két (helyesebben mind' a négy-öt) szembenálló eszmevilágot. Jóság és
becsületesség is, érdek és frázis, bűn és állati vadság, igaz és hazug érvelés is
arányosan oszlik el minden oldalon. Az író meggyőződését nem tanulságok, még
csak nem is az események, hanem az alakok belső fejlődése szuggerálja az
olvasóra.

Mert Tolsztoj főereje mégiscsak az emberábrázolás. Ez az óriási törté
nelmi körkép, ez az izgalmas éposz voltaképen mégiscsak keret, a négy főhős

életének és lelki fejlődésének kidomborítás ára, ám Tolsztoj fölényes valóság
látása és termékeny pszichológiai realizmusa állandóan éreztetni tudja a kettő

nek szerves összefüggését: egyrészt a hősök életének vonalait a nagy történelmi
folyamat szabja meg, másrészt ennek a folyamatnak belső vonalát, értelmét,
emberi tartaimát éppen az ő lelki fejlődésük tárja elénk. Ezeket az alakokat
azonban (és egy sereg másodrendű szereplőt) egyénileg is nagy meggyőző erő

vel ábrázolja. Teljeginnek, a derék átlagembernek a szó legigazibb értelmében
való hőssé fejlődése, Roscsín átalakulása, Kátya megtisztulása, Dása egész belső

élete: egy-egy mestermüve a klasszikus lélekrajzolásnak. Főleg az utóbbi egész;
alakja, édestestvére Tolsztoj Leó Natasájának, Kittyjének, Goncsárov Olgájának,
aminthogy Teljegin és Dása egész egymáshozvaló viszonya ennek a két nagy
írónak csodálatosan tiszta, mély és poétikus szerelmeire emlékeztet.

Ezeken a művészileg és erkölcsileg egyaránt mély és megragadó lapokon,
valamint a ritka, de felejthetetlen természeti képekben Tolsztojnak egy harma
dik arca is fel-felfénylik egy-egy pillanatra - a lírikus Tolsztojé. A fegyverek
és szenvedélyek fergetegének egy-egy ritka szünetében, egy röpke esti kép
vagy suhanó úti benyomás ünnepi perceiben olykor egészen halk, elemezhe
tetlenül édes, szinte zenei hangulatok leheIlnek ránk a sorok közül. A csaták
egy kurta esti pihenőjében, sugárzó holdfényben, a lövészárok partján a magas
kerítésen üldögél Dása és két társnője; ülnek és hallgatják a békák harsány
énekét. Ritkán szólnak. Egy-egy mondat sóhajt ki belőlük, ilyenek: "Akár örökre
elülnék itt így ..." Vagy: .Lányocskáím, mi mindent láttam én már életemben,
és mind elszállt. elröpült, nem is érintett ... Pedig szeretni kell inkább ... Mín
dent megérteni, csordultig telni, egy éjszaka millió évet átélni! ..." Aztán .Dáse
fejét Aniaja vállára hajtotta. Agrippina egyet gondolt s a másik oldalon ő is
Aniajához simult. És még sokáig ültek így a kerítésen a csillagok alatt". Ennyi
az egész, - az ember Turgenyevre gondol, és - nem tehetett róla - a Négy
ökrös szekér Petőfijére'.

De legtöbbször mégiscsak a nagy rokon és mester, a Háború és béke szer
zője jut az eszünkbe. Lehetetlen meg nem látni a családi vonásokat és lehetet
len elzárkózni az összehasonIítástól. A tanitvány állja az összemérést. Talán csak
a legvégső, a legnagyobb, az a nem tudom mi hiányzik belőle, ami a nagy öst
(és Dosztojevszkijt és a többi legaagyobbaket) a nagyoktól is megkülönbözteti;
az, amit jobb szó híján metafizikumnak szokás mondani. Az a legmagasabb, amit
a csatatéren sebesülten heverő Andrej herceg lát meg a csillagos égen, és a
legmélyebb, amit a hadifogoly Pierre hall ki a paraszt Karataev furcsa szavaiból.
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Ambár talán még ebből is van valami a Golgothában. Ilyenféle helyekre gon
dolok: A katonák tűz mellett ülnek. Az egyik egy gazdag kupeccal való kaland
ját beszéli el. "Sok gazember van a burzsujok közt, de közöttünk is van elég, 
szólalt meg valaki a füst mögül. Arra néztek. Az, amelyik dohányt kért Telje
gintől. ezt mondta: - Amióta a nép tizennégyben vért kóstolt, most már nem
lehet megállítani. - En nem arról beszélek, - ismételte a hang a rőzsefüst
mögül. - Az ellenség: ellenség, a vér: az vér... En a bűnösökről beszélek.. 
Hát te magad, ki vagy? - En? En is bűnös vagyok, - felelt a hang halkan. Erre
mind elhallgattak s a húnyó tűz üszkeibe bámultak. Teljegin háta megborzon
gott. Hűvös volt az éjszaka."

AZ EMBERI JOGOK ALKOTMÁNYA
Az amerikai katolicizmus hatalmas szervezetének központi szerve, az

Administrative Board oi the National Catholic Welfare Conierence, a mult év
végén, az amerikai püspöki kar megbízásából emlékiratot juttatott el az Egyesült
Nemzeteknek az emberi jogok védelmére alakult albizottságához. (Commitee
on Human Rights ai the United Nations.] Az emlékirat az emberi jogok charta
szerű feldolgozását tartalmazza és a legkiválóbb északamerikai katolikus böl
cselők, teológusok és jogászok közreműködésével, a püspöki kar teljes erkölcsi
tekintélyének támogatásával készült. E jelentős okmányra két okból kell fel
figyelnünk. Az egyik az, hogy hiven tükrözi a legmodernebb katolikus bölcse
leti és természetjogi felfogás leszűrt eredményeit, a másik pedig az, hogy az
emberi jogok tervezett nemzetközi alkotmánylevelének előkészítő munkálatai
során ez a manifesztum súlyosan fog latbaesni. Az Egyesült Nemzeteknek az
emberi jogok védelmére alakult albizottsága, mely a szabadságjogok lánglelkű

apostola, Pranklin D. Roosevelt özvegyének, E1eanor Rooseveltnek elnöklete
mellett működik, a nagytekintélyü amerikai katolicizmusnak, ezt az egyetemes
egyházi tanítással is összhangban lévő megnyilvánulását éppenúgy figyelembe
fogja venni, mint ahogyan az Egyesült Nemzetek alapokmánya is igen sokat
merített a katolikus természetjog és bölcselet elveiből, a nagy pápai enciklikák
tanításából.

Az emlékirat amellett, hogy hiven tükrözi a katolikus felfogást, a leg
korszerűbb elvekre van felépítve. Az Isten által teremtett ernber személyisé
géből és erkölcsi öncélúságából fakadó jogai mellett helyet foglalnak az ugyan
csak az Isten által teremtett emberi közösségeknek, a családnak, a nemzetnek,
az államnak a jogai is. Az erkőlcsi jogok mellett ott látjuk a szociális igaz
ságosság által megkövetelt jogokat ls, az egyén szabadságai mellett a közjó
érdekeinek messzemenő védelmét is. Az .emlékirat elkészítői sokat merítettek
a skolasztikus keresztény bölcseletből, a katolikus erkőlcstan eredményeiből,

de amellett a felvilágosodás korának különféle szabadságjog-deklarációiból és
a legújabb alkotmányjog, köztük aSzovjetunió alkotmányának elveiből is. Mindez
a nagytávlatú tartalom négy főrészben van csoportosítva. Az első rész tartal
mazza az emberi személyiség jogait, a második a család jogait, a harmadik az
állam jogait belső viszonylatban és végül a negyedik rész ugyancsak az állam
jogait, de külsö viszonylatban, tehát a nemzetközi élet vonalán. Mindegyik részt
bevezetés, preambulum előzi meg, amelyben az illető részben foglalt szabadság
jogok bölcseleti indokolását és elvi alapvetését találjuk meg. Az alábbiakban
megkíséreljük e dokumentum tartalmát a magyar közönséggel is megismertetni.

I. Az emberi személyiség jogai

Az emlékirat megállapítja, hogy Isten az emberi személyiségnek olyan
méltóságot és helyzetet adott, hogy annak a mult oly sok szellemi és valósá
gos sérelme után újból érvényesülnie kell. Hogy ez megtörténhessék, szükség



van az alanti szabadságjogokra, melyet az emlékirat taxatív felsorolással az
alábbiakban jelöl meg:

1. Jog az élethez és a test sértbetetlenséqéhez, a fogantatás pillanatától
kezdve, tekintet nélkül az egyén szellemi, vagy testi állapotára - kivéve a
bűncselekményekéit kiszabott igazságos büntetésből eredő jogelvonást.

2. Jog az Isten szolgálatához és tiszteletéhez.
3. Jog a szabad vallási élet kialakulásához, a nevelés és szervezkedés

eszközei útján.
4. Jog a személyes szabadsághoz, melynek az igazságos törvény keretei

között kell érvényesülnie.
5. Jog a törvény általi egyenlő v édelemhez, tekintet nélkül nemre, val

lásra, nemzetiségre, vagy színre.
6. Jog a szabad véleménynyílvánításhoz, tájékozódáshoz és az embertár

sakkai való szabad összeköttetéshez. E szabadságnak összhangban kell állania
az igazság és jog követelményeivel.

7. Jog az életforma szabad kiválasztásához és megtartásához, akár házas
sági kötelékben, akár azon kívül, akár mint egyhází, akár mint világi személy
kiván valaki élni. .

8. Jog a tudáshoz és műveltséghez, amely bíztosítja az emberi méltóság
egyéni megtartását és továbbfejlesztését. c

9. Jog ahhoz, hogy az egyén a kormányzat hatékony segítségét meg
kivánja a rossz közállapotok ellen.

10. Jog valamely állam kötelékébe való tartozásához.
11. Jog az emberiség életfenntartásához szükséges eszközökben való

részesedéshez.
12. Jog a békés célú gyülekezési és szervezkedési szabadsághoz.
13. Jog a tnunkáboz és a hivatás kiválasztásához.
14. Jog a személyes tulajdonhoz, annak felhasználásához és e tulajdon felett

mások jogainak és a közjó szempontjainak figyelembevétele mellett történő

rendelkezéshez.
15. Jog a munkabérhez, amely méltányos életszínvonalat biztosít.
16. Jog a közösségi cselekvéshez, a közösség tagjai javára. (Politikaí jogok.

A szerk.]
17. Jog az ipari, vagy más hivatásbeli szabad szervezkedéshez abból a

célból, hogy az általános közjó és a gazdasági igazságosság elérhető legyen.
18. Jog az állami, vagy társadalmi segítséghez, ha az egyén, vagy a csa

lád szükséget. szenved.

ll. A család jogai

Az egyéni személyiség jogain kívül, a családot, mint az emberi társada
lom össejtjét is megilletik a közösség védelme, erkölcsi és anyagi támogatása.
Bár, miként az 'emlékirat megjegyzi, a család nem az állam érdekében létezik,
attól mégsem független. A család az állam életében igen nagy fontosságú erkölcsi
közösséget képez, amelyet ezért a következő jogok védenek:

1. Jog a házasodáshoz, otthon- és családalapításhoz.
2. Jog a gazdasági biztonsághoz, amely a család fenntartását és függet·

lenségét biztosítja.
3. Jog az anyaság védelméhez.
4. Jog a gyermekek neveléséhez.
5. Jog a család keretein belül a gyermekek kielégítő jólétének bíztosítá

sához. ha az szükséges, közösségi védelem és tám"bgatás segitségével.
6. Jog l'l közösségi intézmények igénybevételéhez a gyermekek nevelése

és gondozása terén.
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7. Jog a kielégítő lakáshoz, amely megfelel a családi élet követelményei
nek és szükségleteinek.

8. Jog az otthon sérthetetlenségéhez, átkutatás tól és jogtalan behatolás tól
való mentességéhez.

9. Jog a közösségben elöforduló erkölcstelen állapotokkal szemben való
védelemhez.

111. Az állam jogai belső viszonylatban

A társadalom legfejlettebb és legfontosabb szervezetét, az államot is meg
illetik bizonyos jogok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy feladatát, a közjó meg
valósítását elláthassa. Az államnak ezek a jogai, az egyéni szabadságjogok
vonalán, mint emberi, illetőleg állampolgári kőtelességek jelentkeznek. Az álla
mot megilleti az emlékirat _szerint a:

1. Jog igazságos törvények alkotásához és azok lelkiismeretes v éqre
haj tásához.

2. Jog bíróságok ielállításához és a törvények betartásának megfelelő esz
közökkel való biztosításához.

3. Jog ahhoz, hogy az állam megkövetelhesse a polgáraitól a körükben
élő kisebbségek tiszteletbentartását.

4. Jog az igazscigos eszközökkel való adóztatáshoz, hogy ezáltal az állam
müködése lehetővé váljék.

5. Jog a magántulajdon használatbavételéhez, ha ezt a közjó megköveteli.
6. Jag az állam népének használható állampolgárokká való neveléséhez.
7. Jog a belső erőszak ellent védelemhez.
8. Jog az egyes személyek, a magánvállalkozások és csoportok feletti

lelügyelethez, ezek irányításához és utasításához. valamint működésüknek a közjó
által szükséges mértékben való korlátozásához.

9. Jog ahhoz, hogy az állam a nemzetközi gazdasági erőcsoportok műkö

dését a saját területén szabályozás alá vesse.
10. Jog ahhoz, hogy az állam általános szükséghelyzet idején olyan esz

közöket vegyen igénybe, amelyek a közjó érdekében szükségesnek látszanak.

lY. Az állam jogai a nemzetek életében

Az egyes államok a világfejlődés mai fokán nem nélkülözhetik a többi
államokkal, a nemzetek közösségével való együttműködést. Ennek elengedhe
tetlen előfeltétele az emlékirat szerint "az egymás iránti bizalom és az adott
szó szentségének leltétlen tisztelete", tehát a szerződések betartásának kötelezett
sége. A nemzetek közötti békés és gyümölcsöző együttműködés érdekében meg
illetik tehát az egyes államot a következő jogok:

1. Jog az önálló léthez a nemzetek közösségén belűl, Jog a nemzeti külön·
állásnak és az állami iüggetlenségnek valamely állam, vagy államok részéről

történő támadással szemben való védelméhez.
2. Jog az állam saját bel- és külpolitikájának szabad megállapításához, az

erkölcsi elveknek és a nemzetközi jog szabályainak figyelembe vétele mellett.
3. Jog a népek közösségében a többi államokkal való jogegyenJöséghez.
4. Jog a népek nemzetközi ezervezeteiben való részvételhez és a nemzet

közi együttműködés előnyeiben való részesedéshez.
5. Jog a népek nemzetközi szervezetének közbelépését kérni, ha valamely

már megkötött igazságos szerződésnek, vagy egyéb megállapodás teljesítését
kell biztositani.

6. Jog a népek nemzetközi szervezetének segítségét kérni olyan nehézsé
gekkel szemben, amelyek kényszer hatása alatt kötött igazságtalan szerződé

sekből adódhatnak.
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7. Jog azoknak a szerződéseknek felülvizsgálatát kérni, amelyek már nem
egyeztethetök össze az igazságosságról vallott alapvető nézetekkel.

8. Jog a békés döntöbíráskodáshoz, melyet a nemzetek közössége létesit
avégből, hogy olyan véleményeltéréseket döntsön el, amelyek diplomáciai úton
már nem simithatók el.

9.. Jog a többi államokkal egyenrangú félként való politikai, gazdasági
és társadalmi összeköttetéshez.

10. Jog a föld nyersanyagforrásaiban és piacaiban való részesedéshez olyan
mértékben, amennyiben az az állam népének eltartásához elengedhetetlen.

ll. Jog az állam saját természeti kincseinek, valamint gazdasági erőfor

rásainak az igazságtalan kizsákmányolás ellen való védelméhez.·
12. Jog a népek közössége támogatásának igénybevételéhez gazdasági

vagy szociális szükséghelyzet idején.
13. Jog az igazságtalan üldözés elől menekülők részére menedékhely

adásához.
Eddig szól az emlékirat felsorolása. TÖmör, súlyos gondolatok és elvek

húzódnak meg mínden mondat és minden szó mögött. Az egyes szabadságjogok
fogalmazása elkerüli az illetéktelen beavatkozás látszatát valamely konkrét
állami jogrendszerbe. Csupán bölcseleti és természetjogi elveket ad meg, amely
nek az élő gyakorlatba való átültetése már az egyes államok tételes jogalko
tásának a feladata -lenne. Ehhez azonban az szükséges," hogy ez ismertetett jog
elvek átkerüljenek az Egyesült Nemzetek szervezete által tervbevett egységes
nemzetközi chartába, amely az ember szabadságjogait kivánja rendszerbefoglalni.
Ez a charta, az embert megillető természetes és elidegeníthetetlen alapjogok
foglalata lenne az az alkotmánylevél, amelyre felépülhetne a szabad, békés
államokban élő szabad emberek félelemtől, elnyomástól és nélkülözésektől men
tes demokratikus életformája.

!\:ÖNYVEK
OKERESZTENY EGYHÁZ- Es DOG

MATORTENET. 1. könyv: Ókeresztény
egyház- és dogmatörténet a vallástör
ténet megvilágításában. Artner Edgár.
- (Szent István-Társulat kiadása.]

Artner professzor könyve búgó tárná
kat váj az európai lélek ősrétegei felé;
elvisz abba a korba, amelyben a vallá
sok gomolygó káosza közepett a ke
reszténység megszületik és növekedés
nek indul.

Magyarnyelvű egyház- és vallás
történelmi munkák már voltak a hazai
tudományos irodalomban, - Artneré
az úttörés érdeme, hogy magyarul írott
egyház- és dogmatörténettel állott elő.

EbbeÚ elismerésünk még csak fokozó
dik, ha nem felejtjük, hogy a szerző

ennek a művének megírásában külföldi
katolikus mintákra nem igen támasz
kodhatott, hiszen a katolikus teológia a
dogmatörténet-tanulmányozó protestáns
teológiával szemben főleg a dogmatikát

művelte, s a történeti mozzanatokat az
egyes dogmák tárgyalása során adta
elő.

Artner könyve egyetemi előadásai

ból nőtt ki. De nemcsak tankönyvnek
van szánva, nemcsak kézikönyvnek pa
pok használatára, hanem szemnyito
gató olvasmánynak is a világiak házi
könyvtárába.

Artner célja: megmutatni, miképen
ment végbe a kereszténység tani, szer
vezeti és istentiszteleti téren való ki
alakulása a görög-római művelődés kö
rében. Ezenfelül további vizsgálódásra
is szeretné buzdítani és elindítani az
érdeklődőket. Jól elhelyezett utalások
irányítják az olvasót egyéb (pl. szent
írástudományi, ókeresztényirodalomtör
ténetí, bölcselettörténetí, dogmatikai
stb.] szakmunkák felé, amelyek a szó
ban forgó részletkérdést érdemlegesen
tárgyalják, és bőséges irodalom köz
lése teszi lehetövé az újabb kutatásra
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