
-chhez a nőnek különb és erősebb segítőfo.rrások állnak rendelkezésére.
A női nemíséqnek ugyanis két sarkpontja van, mert itt a feleség sze
repét az anyaság eHészíti ki, az anyai hajlam szublimálására pedig ren
geteg mód adódik. Igen figyelemreméltó - mondja Leuret -. hogy
mindezek az igazságok. amelyeket a klinikai tapasztalások elébünk tár
nak, szinte meqdicsöülésüket találják a keresztény tanításban. Mária
mísztéríuma, aki szűz és mégis anya, lényegében mutatja az utat a kér
dés megoldására.

Ezzel végczhetjűk is. Mert bár a hitnek. is van sok komoly mon
danivalója a férj telen nők számára, mint ahogy azt Albert Plé dornon
kos atya szepen és költői lendülettel kifejti. ezek a tételek már eléggé
ismertek a katolíkus igehirdetésből.

Mihelics VId

,
NAPLO
THOMAS MERTON KONFESSZ/ÖjA

Egy trappista szcrzetes raegtöri hall
gatását. Természe.esen nem azért. hogy
bárkit is vádoljon. hanem hogy, mint
kortárs. közölje kortársaival élete "Val
lornásait". Csak ennyit akar. Csalódni
fog. aki szenzációt várva lát neki Mer
ton önéletrajzának. rnely napjainkban a
legolvasottabb könyvek közé tartozik s
rövidesen franciául és németül is meg
jelenik. Az író ugyanis szinte semmi
ben sem különbözött kortársaitól; min
denestül korában élt, tele a medernek
"negativ öntudatával" s az unalomnak
és az életuntságnak avval az érzésével.
mely századunk első felének nyugati
értelmiséqét jellemzi. S éppen ez a ti
pikus volta teszi oly dokumentumsze
rüen érdekessé "századunk qvcrmcké
nek" ezeket a konfesszíóít.

Thomas Merton művészházaspár

gyermeke; az 1914-18-as világháború
első évében szülctett Dél-Frnacia
orsz.rqban. Még abban az évben Ame
rikába költöztek anyai rokonaihoz,
ahol apja szükös megélhetést talált.
Vallási szempontból a gyermek igen
keveset kapott szüleitöl, jóllehet ilyen
irányú természetes iqénye már korán
jelentkezett. Anyja nem sokra értékel.e
az egyházakat és a rendszeres vallás
oktatást, bár olykor résztvett a kvéke
.rek ülésein. Apja - egy ideig feleke-

zete templomának orgonistája - rend
szeresebb templomlátogató volt. Tőle

nyert a gyermek némi laza és alkalom
szerű tájékoztatást a vallásról. Hat
esztendős korában elvesztette édesany
ját és 1925-ben apjával Franciaország
ba költözött. Megtanult franciául és
beiratkozott a montaubani líceumba,
ahol megismerkedett kora "romlottsá
gával. érzelmi nihilizmusával és lelki
ismererlenséqével" . De márls tovább
vándorolnak: ezúttal Anglia volt a cél.
ahol apja mint festő próbált érvénye
sülni. A klimaváltozás erős szellemi
törést okoz fejlődésében s ez senkit nem
lephet meg, aki ismeri azt a szellemi
nívókülönbséqct, mely a francia liicée
és az angol public school között van.
Az 1928-30-as évek Tamás számára
a klasszikusok és a modern ircdalom
tanulásának évei; legfőbb élményei
Hemingway. Joyce, D. H. Lawrence.
Evelyn Waugh. Céline, Gídc, T. S.
Eliot művei, az akkor még kubista
Chagall, Braque és Picasso képei, a
modern orosz film. René Clair törek
vései. Kritika nélkül olvassa és min
dent, amit olvas, készpénznek vesz;
nem tesz különbséqet rnűvészet és er
kölcs közőtt. D. H. Lawrence művé

szetét például erkölcsi törvénynek te
kinti a maga számára. Amikor vallo-
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másaiban visszatekint életének erre az
Idöszakára. beismeri: ..Így lettem a hu
szadik század tipikus embere. Teljesen
ahhoz a világhoz tartoztam. amelyben
éltem. Förtelmes századom igazi pol
gára lettem. az apokalipszis küszöbén
éltem, ereírn méreqqel voltak telítve és
szinte a halál torkában laktam. Meny
nyire illett reám Baudelaire hires vers
sora: "t-Iypocr,te lecteur, rncm sernbla
blc, mon frere", - "én álszent olva
sóm, - képmásom, - bús fívéreml"

Hosszú és súlyos betegség után apja
is meghalt. Thomas áthajózott New
Yorkba. s belekeveredett egy szerelrní
kalandba, mely a tapasztalatlan ka
rnaszra a rossz álom lidércnyomásával
hatott. Keserű kiábrándulás és a meg
szégyenülés érzése maradt utána,

Európába visszatérve, jóideig a
Rajnavidéket járta. Megbetegszik, kór
házba kerül: tizenhétéves korában már
súlyos lelki válságba jut. szintc teljes
testi és lelki apátiába esik. Idegenül
szernléli az életet és a halált, mert mo
rális értékeiket képtelen felfogni. "A
képek és hasonlatok. melyekkel akkori
lelkiállapotomat érzékeltetherném. köny
nyen mcq.éveszthctnék az olvasót 
írja vallomásalban -. Élt ugyan ben
nem valamiféle gyenge vágy a cselek
vésre és alkotásra. lelkem mégis telje
sen halott volt: üresség és semmíséq.
A természetfeletti rend szempontjából
teljes szellemi ür.'

Ekkor új élmény ragadja meg: Itá
lia. s Itáliában is elsősorban a régi rno
zaikok. Most fedezi fel Krísztust, s ez
a felfedezése olyan ember lelki élmé
nye. aki a vallás ismeretétől távol és
a katolikus hagyományoktól nem érint
ve Krisztust mint "újdonságot" tapasz
talja meg. ..Ez az apokalypsis Krísz
tU53. a marcirok és szeritatyák Krísz
tU53, a szent Jánosok, Agostonok és
Jeromosok kinyilatkoztatásszerű, élmé
nyi Krisztusa. Ez a Krísztus az Isten
és Király." Az isteninek, a numinósum
nak, a mysterium termendumnak ez a
megérzése az egész embert átjárja.
Thomas Mertonnal meqtörténik, amit
általában meqtérésnek, istenretalálás
nak szoktak nevezni. Szeritírást vásá
rol, most olvassa először. Erről később
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így ir: ..Szobámban voltarn. Éjjel volt.
Lámparn égett. Hirtelen úgy tünt fel,
mintha egy éve elhunyt apám lenne ve
lem. Oly erösen éreztem a valósáqban
jelenletét. hogy szinte ércz.ern, amint
megfogja a karomat és beszél hozzám.
Míndez egyetlen pillanat élménye volt,
de ez a pillanat meqqyözö.t lelkern ak
kori nyomorúságáról. Fény villant át
rajtam. mélyen beviláqított lelkembe.
Erős rémület töltött el afölött. amit ön
maqamban láttam. Lényem hevesen til
takozott 3Z ellen, ami bennem élt. Ed;
dig ismereJen sóvárgással vágyott rá
a lelkem. hogy megszabadu!jon attól.
ami eddig elfoglalta. Életemben először

kezdtem imádkozni. Nem ajkammal
imádkoztam. nem értelmemmel és kép
zeletemmel, hanem egész valóm teljes
mélyséqéböl. Imádkoctam Istenhez, akit
eddig nem ismertem, és kértem, eresz
kedjék le hozzám. segitsen levetnem az:
az ezer és ezer liilineset. mely akara
tomat szolqasáqbau tartja."
Ebből az Istenrc-találásból azonban

nem keresett a reális. mindeunapí del
SZámára járható utat és nagy élményét
elég hamar elfelejtette. Cambridgeben
irodalmi tanulmányokhoz látott. Dante
olvasása újra közelhozta a katoliciz
mushoz. Szíve, az a "babiIOJ~i sz ív"
mégis hideg marad. Ebben részük van
Freud. Jung és Adler műveinek is,
melyek igen erős hatást gyakoroltak
rá ...Ha ebben akorszakomban meg
bolondultam volna. a pszichoanalízis
lett volna az oka" - mondja önélet
rajzában.

Carnbrtdqeböl hamarosan ismét visz
szatért Amerikába. "Most készülök át
kelni az Atlanti Óceánon. Jóllehet
Európát a hátam mögött hagytam,
mégis a pokolban érzem magam"
jegyzi meg lakonikusan. Úgy találja.
Amerikát is megfertőzte a modernség
szelleme, ott is a "gyötrö öntudatban"
élnek az emberek. Az értelmiségiek,
akárcsak európai társaik, életcsömörük
igazolását az elfojtott nemiségben vagy
a társadalomban keresik és nundenért
az ökonomusokat és szociológusokat te
szik felelőssé. Amilyen gyorsan megál
lapítják a díaqnözíst, oly gyorsan ég
felületesen készítik el a látszólagos



gyógyszer receptjét is. Thomas Merton
kommunista lesz, de korántsem meg
győződéses párttag, hanem afféle han-
gulati szalónkommunista, s aZZ<l1 a
meggyőződéssel, hogy a társadalmi jó
lét rnunkálásának kell szentelnie magát
es mímdcn tehetsóqét kora roppant
problémáinak megoldására kell fordíta
nia, beiratkozik a Columbia-eqyetem
"Társadalomkutató új iskolájába", szo
ciolóqiával foglalkozik, agitál Franco
Spanyolországa ellen és Szovjctorosz
ország rnellett s egy kommunista egye
temi folyóirat szerkesztöséqében dolgo
zik, de mindebben több a szó, min: a
tett, több az önkultusz, mint a közös
ségért való munka, több a kíábrándult
sóg kompenzálása, mint a valódi sza
ci álí s élmény. Közben szamos olyan
előadást is látogat, amelyek nunden lé
tező tudományágban bizonyos "fölüle
tes tudást" nyujtanak a hallgatóság
nak. A tanfolyamnak már a neve is
jcllcrnzö: Contcmporeru Civllization,
[clenkon Kultúra.

..Jelenkori kultúrank hires tanfolya
ma egy téli délutanon elvezetett a hul
Iah.izba - irja -, ahol az egymás
mellett sorakozó jégszekrényekben a
vízbefulladrak Ielfúvódo.t, elkékült hul
lái közt ott hevertek a bűnös naqyvá
ros más hajótöröttjeinek tetemei. Az
éhenpusztulrak. a megfagyottak, az al
kohol és a kábítószerek áldozatai: a
meqqyilkoltak: néqerek és kínaiak, a
ne.ni kicsapongások elesettjei és az is
meretlen áldozatok, akiket a gengszte
rek öltek meg. Jelenkori kultúra! Íme
azoknak a tetemei, akik a jelenkor kul
túrájába haltak bele!" Keserűség, des
illuzionizmus tölti el a lelkét; fölösle-
gesnek érzi magát a világon. .

1937 februárjában aztán ismét fordu
lat történik szenemi életében. Egyik
könyvkereskedésben fölfedezi Etíenne
Gílsonnak a középkori filozófia szelle
méröl szóló könyvét. Mint annakidején
Rómában, a nagy mozaíkok szernlélése
kor, most is, ahogy a könyvet olvassa,
egy előtte eddig teljesen ismeretlen
istenfogalomra talál. mely egész eddigi
életét forradalmasítja. "Olyan istenfo
galmat találtam, mely egyszerre meg
qyözö.t arról, hogy a katolikus hít

semmiképen sem egy tudománytalan
korszak bizonytalan és meglehetősen

babonás maradványa. mint eddig vél
tem. Olyan istenfogalomra találtam,
mcly mély, egyszerű, szabatos és
olyan logikus. aminőt soha nem is sej
tettem," Nagy íqyekeze.tcl lát neki a
középkorí irodalom és bölcselet tanul
mányozásának, - Néhány barátjával
együtt, puszta kíváncsiságból. meghall
gatja Marc Van Doren szernináriumi
előadásait Shakespeareról. Ezeken az
előadásokon szamos istenkeresővel ta
lálkozik. valamennyien csodálják a sko
lasztikus filozófia maqasrcndű tudomá
nyos meqalapozo.tsáqát, anélkül azon
ban, hogy mindcnestül magukévá ten
nék ezt a bölcseletet. 1937 novemberé
ben kezébe kerül Aldous Huxley ..Ends
and Means" című rnűvc is, mcly a vi
lág bajainak forrását az élvezetekhez
való sörcsös ragaszkodásában látja.
Huxley az aszkézist, a jóga-gyakorla
tokat és pszihoncchíkát ajánlja ellen
szerül. Thomas Merton Huxley gondo
latai nyomán szorqalmasan forgatja a
keleti misztikusoka., mig végül is rá
eszmél, hogy mindczek az "üdvözitő

utak" csupán zsákutcák. melyek nem
képesek a természet rendjéből a termé
szetfelettihez vezető utat meqtalálni.

Töprengései közepctt William Blake
tanulmányozása hoz számára seqitsé
get. akit immár másodszor, de egészen
más szemmel kezd olvasni. Blake ta
nulmányozása közben lesz tudatossá
benne az a ..tény. hogy az ember csak
olyan világban élhet, melyet az Isten
valósága és jelenléte tölt be". Ebben
seqi.i találkozása egy igazi híndu-szer
zetessel. aki meggyőzi őt arról. hogy
bár India a korlátlan szellemi lehetősé

gek hazája, még ott sem lehet az em
beri szellemnek csupán holmi kalózéle
tet élnie. Ez a "pogány" szerzetcs, aki
a nyugat-keleti intellektuelekkel és iro
dalmárokkal ellentétben valóban a
..meqviláqosodás" útját járta. fordítja
Thornas Merton fiqyelmét a nyugati
misztíka, Szent Ágoston "Vallomásai"
és Kempis Tamás "Krisztus követése"
felé. Mertonban kezdenek feloldódni a
belső kétségek és ellentmondások (dok
tori értekezésén dolgozik és sokat van
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együtt Gilson amerikai munkatársával,
Dan Walschsel) • lényegében azonban
már távol van az Egyháztól. Rendsze
resen imádkozik s a Míatyánkhoz ön
ként hozzáfüzi az üdvözlégyet is, de
ez az imádság még nem ér fel a lelki
újjászületés síkjára, bár sokszor szinte
súrolja azt. Amig egy napon. amikor
-éppen G. M. Hopkins levelei felett el
mélkedik, szinte villámszerűen érinti a
kegyelem. Ép úgy, mint Hopkins: egy
pillanat alatt határozza el magát. Fel
áll. elhagyja a házat és az első

papnak, akivel találkozik, kijelenti:
"Atyám, katolikus akarok lenni".

Meqtérése után egy évvel új kétsé
gek elé kerül. Fölmerül benne a kér

.dés, vajjon nem többre, magasabbra,
nem a szerzetesí életre hivta-e a rend
kívüli módon elnyert kegyelem? Atta
nulmányozza a "Catholic, Enevelope
díá'l-ban az összes szerzetesrendeket: s
ebben a tájékozódásban van valami,
egyrészt megkapóan naiv, másrészt jel
legzetesen amerikai. Mivel a ferenc
rendieket ismeri. először náluk próbál
kozik. Ott hamarosan közlik vele, hogy
nincs hivatása.

Miközben a ferencesek kollégiumá
ban az angol irodalmat tanitja, új terv
érik benne: még egyszer meg akar győ

ződni esetleges hivatásáról. Kentucky
ben, a trappistálc kolostorában készül
éltölteni a nagyhetet és a husvéti ün
nepeket; ebben a teljes csöndben, a vi
lágtól teljes elkülönülten. Isten közvet
len szeniléletében akarja újra megkér
dezni a szívét. Ott azután sosem ta
pasztalt közvetlenséqqel érzi a Szcnt
lélek jelenlétét s a szerzetesek között
mély megrendüléssel éli át a husvéti
ünnepet. "Elcsodálkoztam azon. meny
nyire megváltoztatta és kicserélte a li
turgia ezeket a szerzeteseket, akik köz
ismerten a különbözö államok qyáraí-

LEIBNIZ
Leibniz az a filozófus. akit halála

után is jóval érdemén alul méltat
tak; nemcsak a tömegek előtt, hanem
még a filozófusok között is aránylag
kevéssé népszerű. Születése háromszá
zadik évfordulója alkalmából sem ün-

nak, farmjainak. kollégiumainak és kö
zépiskoláínak egyszerű környezetéből

származnak - irja -. A legnagyobb
hatással egyszerüségük volt reám.
Egyetlen gondolatuk volt: azt cseleked
ni, amit cselekszenek. énekelni, amit
énekelnek. meghajolni vagy letérdelni,
ahogya szertartás előírja. S mindezt a
lehető legegyszerübben, szerénycn, föl
tűnés. tetszenivágyás nélkül. Minden
egészen egyszerű, természetes, pompa
nélküli volt. Nem emlékszem. hogy va
laha is láttam volna valamit, ann any
nyira keresetlen és természetes lett
volna." - A teljes meqqyözödés elnye
réséért a Szeritíráshoz fordul. Talá
lomra felüti és ezt olvassa: Ecce eris
tacens. Ime, hallgatag leszel!

Thomas Merton Vallomásai - mint
egyik német ismertetője. Friedrich Han
sen-Löwe írja róla -, jellegzetesen
amerikai könyv. A filozófiai és teoló
giai fogalmakat nem csak elvontan
közli, de erkölcsi jelentöségükben is ér
tékeli. Az értelemnek és akaratnak, a
megismerésnek és az erkölcsnek ezt a
valóságban átélt harmóniáját a skolasz
tikus filozófia hatásának tulajdoníthat
juk, a skolasztika ugyanis még nem is
merte szív és ész, értelem és akarat
rnodern összeütközését. Gilson és Ma
nitain. meg a hitlerizmus-okozta rryu
gateurópai emigráció munkássága a tu
dományos és lelki elmélyülés új tűzhc

lyeit teremtette meg Amerikában. Szem
ben a "jelenkori kultúra" fölületes
blöff-tanfolyamaival és reklárn-kurzu
saival, a tudomány és lelki élet e fó
kuszai mind nagyobb vonzást qvako
rolnak a dezil1uzionált nyugati ifjúság
elitjére. mely nyugtalanul keresi a vá
laszt az élet értelmének és az ember
hivatásának kérdésére. Ennek a típus
nak a képviselöjét látja Friedrich Han
sen-Löwe Thomas Mertonban is.

nepelrék öt érdemének megfelelően. Mi
az oka annak, hogy ezt a páratlan zse
nit félreísmerrék, aki Aristoteles óta
nem csupán a legnagyobb polihisztor
volt, hanern talán a legmélyebb gon
dolkodó is?



Azt hiszem, hogy ennek egy tárgyi
és egy eszmei oka van. A tárgyi oka
az, hogy Leibniz írásai szétszórtan [e
lentek meg. rendszere apró gondolat
szílánkokból, kisebb értekezésekből.

levelezésekböl, följegyzésekből forrott
egybe. Főműve a "Nouveaux Essais
sur l'entcrulement humain" csak halála
után vagy ötven évvel jelent meg s
akkor már, mikor a filozófiáhan a szen
zualista áramlaok uralkodtak, nem
gyakorolhat ta azt a hatást, amit ko
rában tett volna.

A másik ok Leibniz fílozófiá jának
sajátos természetében rejlik. Naqyjá
ból kétféle gondolkodó van: Az egyik
váratlan. új utat tör, megdöbbentő

igazs':'gokat fedez föl - a másik a
rnindcnkiben zavarosan benne élő sej
téseket rnondja ki világosan. Az első

típus, mint gondolkodási irány eredeti
- a második, aki többnyire ad hoc,
alkalmi gondolkodó, mint gondolko
dási alkat az. Leibniz az utóbbi
csoportba tartozik. A legtöbb emberre
termcszetszcrűen jobban hat a qondol
kodók előbbi típusa, - de én vallom,
hogy voltaképpen az utóbbi tipus a
íeJentékeaycbb. Leibniz gondolkodása
erősen reflektáló jellcqü, rnűveit több
nv.re az alkalom szülte: a "Nouveaux
Essais sur l'cntcndcmcnt humein".«
Locke hasonló című rnűve, a Théo
dicée-t pcdiq Pierre Bayle-nck, az
igen eszes deistanek. a keresztény dog
mákat ért ellenvetései váltották ki. A
reflektáló jellegü gondolkodó általá
ban másodlagosnak tűnik: mcqtörtént,
hogy cqyesek Leibnizet még életében
kompilátornak tartották. Pedig Leib
niz zsenialitása éppen abban a mód
ban nyilvánult meg, ahogyan a külön
bözö, sőt sokszor egymással ellentétes
filozófiai rendszerek igazság-elemeit
egybekovácsol ta. "Ez a rendszer 
írja a '"Nouveaux Essais"-ben
egyesíteni látszik Platont Dcmokrí
tossal. Artstorelest Descartes-al, a
skolasztikusokat a modern qondolko
dokkal. a teológiát és az erkölcstant
az é,.~zeI." "Leibniz összeeqyeztető

természet" - irja Windelhand. És,
bó, rendszere tökéletesen világos, nem
tartozik azok közé a 'gondolkodók kö-

zé, akiknek gondolatai egyetlen durva
formulában kifejezhetők; hihetetlenül
árnyalatos, pókhálószerű finomsággal
szött érvelései - melyek úgy hat
nak, mint egy míkroszkópikus Iény
kép - olyan elmélyedést követelnek.
melyre nem sokan képesek. Úgy qon
doljuk, hogy ez is egyik oka viszony
lagos népszerütlenséqének.

Leibniz metafizikájára leginkább
Aristoteles hatott és középpontiában az
erő fogalma áll. Amig Descartes dua
lizmusa rnerev Válaszfalat vont anyag
és szellem közé; az anyag lényegét a
kiterjedésben. a szellemét pedig a
gondolkodásban találta meg; Spinoza
pedig a világot egyetlen szubsztancia
modusainak tekintette - addig Leib
niz az erőben, az energiában fedezte
föl a szubsztancía végső mivoltát. A
mindenséqet végtelen számú szub
sz.ancíák, individuális, lelkes öntevé
keny hatóerök, a monaszok alkotják.
Ezeknek amonaszoknak alapfunkciója
a képzet, melynek világossági foka a
létezök hierarchiája szerint különbözö.
Az anyaqnak képzeteiről nincs tudo
mása, az anyagban a lélek alszik, a
növényben a lélek álmodik, az állat
ban már érez, az emberben érez és
tud, tökéletesen viláqos képzetel pedig
egyedül a leqíöbb monasznak, Istennek
vannak. A mindenséqnek ebben az ér
telmezésében eltünik Descartes merev
dualizmusa, mely leülönben is alkal
matlan volt arra, hogya test és a
lélek kapcsolatát kíeléqítően meqrna
gyarázza.

Minden monasz az egész világ tű

körképc, de a monaszok nem közle
kedhetnek egymással. "a monasznak
nincs ablaka", - hanem közöttük
előre megállapított összhanq, harma
nia preestebílita uralkodik. A harma
nia precstebilíte szabályozza a test
és a lélek viszonyát is; ezek úgy vi
szonylanak egymáshoz, mint két óra,
melyek oly ügyesen vannak szer
kesztve, hogy tökéletesen egyformán
járnak. anélkül. hogy egymásra hatna
nak. A lélek mindig gondolkodik, gon
dolkodás nélküli állapot a lélek szá
mára éppoly lehetetlen, aminthogy az
anyag nem lehet abszolút nyugalom-
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ban. "Minden szubsztancia írja
Leibniz a .Nouoeeux Essais"-ben 
amely egyszer tevékenységben van,
mindiq abban lesz, mert minden be
nyomás megmarad benne s csupán
más új benyomásokkal keveredik ösz
sze. "A léleknek egyszerre vegtelen
sok kis, észrevehetetlen nem-tuda.os
~agy félig tudatos képzete van. (,.Pe
tites perceptions:"}

Nem nehéz észrevenni, hogy Leib
niz ezekkel a gondolataival micsoda
távlatot nyitott a lélektan számára.
Korában ö látta meg először a lelki
életnek azt a "folyam-jellegét", me
lyet a mai lélektan is vall; a lélek
állandó mozqasban van, a képzetek
benne szünetlenül keverednek és rnó
dosírják cqymást. A lelki életnek ezt
a szemléletét az asszociációs lélektan
sokáig háttérbeszorito.ta s csak a
XIX. század végén újította fel Bergson.
A .ipet.tcs pecccptions" fogalmának
bevezetésével pedig Leibniz nem ke
vesebbet tett. minthogy il tudattalan
fogalmát megalapozta, bá, a tudatta
lan freudi bgalma sokban eltér a
Leibniz jelölt:> ú.tól.

Egyébként alig van a tudománynak
oly ága, mclyet Leibniz ne terméke
nyített volna meg, s melyben nézeteit
- legalább Iöbb vonásaiban - ne
látnák igazolva. Mint tudjuk, a mate
matikában nevéhez fűződik az irifine
tizirnális szúrnítás, a gondolkodásnak
ez a csodálatos forradalma, melyet
Newtontól füqqctlenül és vele csak
nem egyidőben fedezett föJ. A mai fi
zika felfoqásá.ól sem. járt nagyon
rnesszc, mikor az anyag lényeqét az
erőben, az energiában látta; a bioló
giában il vitalista irányzat köszönhet
neki egyetmást s az összehasonlítá
nyelvtudomány gondolatának is lökést
adott, mikor kimondotta, hogy a né
pek eredecére és multjára semmi sem
derít jobban víláqossáqot, mínt a nyel
vek összehasonlító tanulmányozása.
Több kisebb találmány is Leíbníztöl
ered: például a számológép, mellyel
már nemcsak összeadni. hanem sza
rozní és osz-tani is lehetett.

Vannak gondolkodók, akiknek a
sokoldalúsáp ártalmára van, szellemü-
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ket szétszórja. Leibniznél más a hely
zet, rnivcl ő minden tudományban me
tafizikájának, a dinamikus individua
lista-pluralis.a spíritualízrúusnak, a
központi gondolatát érvényesítette:
pozitiv fölfedezései mintegy· igazolták
filozófiáját. Vajjon pusztán véletlen
lenne-e, hogy a "vég~elen kicsi" fo
galma Leibniz matematikajában és lé
lcktanában, illetve filozófiájában. oly
fontos szerepet játszik? (Eqyrészr az.
infinetízimális számítás véqtc.en kicsi
mennyíséqeí - másrészt a lélek vég
telen kicsi, észrevehetetlen képzetel. a
"petites perceptíons."]

Leibniz szellemének kincsei közül
sok még ma is kiaknázatlanul hever
- más nézeteit pedig kisértetiesen
íqazclva látjuk: egy-egy odavetett
me;]jegyzé:;ében felfedezések rejlenek.
"A bolygók tömcqeí a napban '.oit,ú
benne s onnan szakadtak ki" - ír ia
az 171O-ben megjelent Théodicée-b~ll
jóval il Kant-Laplace elmélet előtt.

Ugyanott olvashatjuk: "Az élölérr, ú
alakja preformálva van a csírákban".

Ebben a rnűvében, a Théodicéc-ccti
azt az ismert té.elér fejti ki. mclyct
Voltaire. az egyébként naqyszcrü
Candide-jában, oly végzetesen félre
értett, hogy "ez il világ a legjobb az
összes lehető vilánek között". Pierre
Ba ylcr.ck Jelel arr.7 az örök k:rdécre.
hogy "La ben végtelenül jó és hatal
mas, akkor honnari van I:1égis a r0::;SZ
a világban?" Leibniz a problcrnát sze
kott gazdag és meggyőző arqurncntu
maival cldja meg.

Másik fontos munkája a számtalan
problémái Iölvetö .Nonoeeux Essais
sur lcntcndement humain", (melyet
sajnos oly kevesen olvastak) Locke-al
polemizál. A mü dialóqusokban írá
dot: ez a forma meqfclelhetec; Leib
niz vitázó jellegü gondolkodásának is,
mely a legkisebb Ielmerülhetö ellenve
tést is számításba vette. A vita egyik
sarkalatos pontja a velünkszületett
eszmék kérdése. Locke tagadta. hogy
lennének velünkszeületett eszmék, sze
rinte ismereteink egyedüli forrása az
érzékek révén a tapasztalat. Ez rel
szemben Leibniz azt állította, ho;]y
egyes eszmék, mint a matematikai,



,geometriai és erkölcsi fogalmak igenis
vclünkszületettck, ezek mint díszoozt
ciók kezdettől fogva bennünk va~nak.
"Nihil est in íníellectu, quod non fue
rit in sensu" - mondotza Locke. Ami
hez Leibniz hozzátette: nisi ipse intel
leetus.

Legyünk bármilyen filozófiai állás
ponten. akkor is csodálnunk kell Leib
nizben a gondolatok mélyséqét és pre
cizitását. érvelnek bőségét és arnya
Iatossáqát. lojális viatkozási módsze
rét és mindenütt jelenlevő cthilc:u ma
gatartását. Hasonlitsuk ÖSS:C a kora
beli filozófusokkal, Locke-al. Spínozá
val. Hcbbcs-al: s akkor úgy találjuk.
hogy ezeknek tárgyi tudásban, a látór
kör szélességében és gondolati po
tenciában magasan fölötte áll. Bármi
hez nyúlt hozzá. biztos intuicióval ta
pintott ZI probléma velejére: az a be
nyomásunk. hogy eszméi benne kez
deUSI fogva, azt mondhatnók ..érzéki
leg" készen voltak és később szédüle
tes tárgyi tudása lcbetövé tette'. hogy
ezeket az eszméket vilácos formába
öntse...Mínden manasz az egész világ
tükörképe", De úgylátszik az ő lelke
sokkal de"",bben tükrözte él világot.
mint a ..többi monasz".

Pascal megkülönbözteti a szellem
..geometriai" és "finom" tipusát. Leib
niz ezt a két típust egyesítette magá
ban. Tökéletes francía stílusában ösz
szeolvad a rnértaní pontosság a költői

színesséqqcl: az éles meqkülönbözte
rések, a konkrét példák és metaforák,
3.Z irodalmi vonatkozások, a történel
mi anekdoták és kuríózumok, a me
rész. de megalapozott utópiák és az
elmésséq kedvelésével. Nagyon téved
nénk, ha Leibnizben valamilyen me
rev, ..szakállas" filozófust látnánk;
minden precizitása mcllctt közérthető.

..cmlx-r:": irásal érzelmi légkört sugá
roznak. H" összeverjük például Kant-al
- akire c~'yébként. Iöké.it WoH köz
vetitésével hatott -. Kant mennyivel
.vszakszcrübb" és egyben homályo
sabb! S úgy vélem. hogy a kanti pro
blematika több kérdése Leibniz filozó
fiájában -- legalább potenciálisan 
meg van oldva, Leibniz némel' volt.
-de semmi sem volt benne a német

szellem belső hasadásából. nyugtalan
kavargásából (nem véletlen. hogy fő

műveit franciául írta). bipoláris. fel
oldhatatlan ellentétekkel tusakodó jel
leqéböl: élet és szellem antinomiája 
ellentétben a későbbi német qondolko
dokkal - nála még nem jelentkezik.

De - kérdezhetik rnennyiben
aktuális ma Leibniz? Még ha - felel
jük - Leibniz közvetlen tételei, filo
zófiai és tudományos nézetei meghala
dottak lennének is. - akkor is aktuá
lis célkitűzéseiben és módszerében.
Az cqyetemesséqre, mind a tudomá
nyok, mind az élet. valamint a tudo
mányok és az élet egymásközti egysé
gére való törekvés vezette Leibnizet.
A loq.kában Aristoteles loqíkájat újí
totta fel ('S Iejlesztette tovább s a lo
gika és a matematika abszolút bizo
nyosságát akarta érvényesiteni a ke
vésbé bizonyosnak látszó tudományok
ban is: az erkölcstanban. a jogtudo
mányban és a filozófiában. A ..scien
tia generalis" . egy nemzetközi tudós
nyelv lebegett szeme előtt, egy általá
nos enciklopédia. mely híva.va lett
volna az ismeretekből minden tévedést
és félreértést kiküszöbölni. Lehet. hogy
ez a terv a tudományok mai feiJett
ségére alkalmazva kissé túlrnerésznek
látszik. - de szándéka. mikor mind a
tudományok, mind a gyakorlatr élet
sokféle jelenségei egység felé törnek.
ma is aktuális. Leibniz nemcsak a filo
zófia. hanem az; élet egyéb területein
is ..összeegyeztető rerrnészet" volt. A
haladás gondolata. később a XVllL
században a filozófia szenzualísta
áramlatához kapcsolódott. De Leibniz
müködése arról tanuskodík, hogy néha
az idealista racionalizmus is képvisel
hette a haladást; Leibnizet a világbé
ke. a vallási türelem és más haladó
eszmék hevítették. Fiatalkorában dip
lomáciai küldctésben Párizsban járt.
XIV, Lajost törekedett németországi
és hollandiai háborúitól eltériteni 
sajnos. sikertelenül. Később Bossuet
vál levelezést folytatott a karolileus és
a protestáns Egyház eqycsítéséröl. Ál
talában aliq 'Iul t kerának számottevő

tudósa és államférfia. akivel ne állott
volna kapcsolatban.
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S főként időszerű tudományos möd
szere: a tapasztalat által állandóan el
lenőrzött racionalizmus; racionalizmus.
melyet akisérletek. számtalan tény
egybevetése s a legkisebb részlet el
nem hanyagolása támaszt alá. "Omnia
percepi atque in anima mea peregi" 
idézi összefogó nagy művében, a
"Nouveaux Essais'i-ben Vergiliust.

"A tapasztalat azt jelenti az értelem
nek. mint a bizonyítás a számtaní mű

veletnek" - írja. egy a tudományok
fejlődéséről szóló tanulmányában.

Ebben a rövid cikkben persze csak
nagyon hiányosan és vázlatosan is
mertethettük Leibnizet. Még várat ma
gára a gondolkodó. aki majd méltán
jellemzi nagyságát.

Kosztolányi Ádiim

SZEN7 JEROMOS UTÓDA AZ A TOlvIKORSZAKBAN

A szentek között csak egy volt. akit
kortársai némi érzékenységgel vádol
hattak: Szent Jeromos. a Vulgata fordí
tója. Tény az. hogy amióta a világ áll.
a fordítókat soha sem méltanyolták
eléggé. hát még ha a Szeritirás fordítá
sáról volt szó, amikor aszöveghűség

tekintetében egészen különleges köve
telményekkel lépnek fel és a művet szi
gorú bízottság 'vizsgálja felül! Csoda-c
akkor. ha Szent Jeromos késői utódja.
Ronilld Kviox angliai katolikus püspök
napjainkban megjelent bibliafordírása
körül olyan nagy vihar kerekedett.
hogya püspök külön könyvben vála
szol támadóinak és védi a maga iga
zát." A vihar érthető. mert Knox való
ban forradalmi tettet vitt végbe. ami
kor modern nyelvre ültette át a teljes
Szentírást, az angliai katolikusok tudni
illik négyszáz év óta ugyanazt a stan
dardizált hibliát használtak: a Douay
féle fordítást. amelyet Chailoner püs
pök a XVIII. században .anodernizál t" .
Mínrhoqy azonban Angliában a hagyo
mány szerint a Szeritírást mindig a két
száz év előtti nyelvre kell lefordítani.
Douay angolsága nem Shakespeare ko
ráé - az túlságosan modern lett vol
na! , hanem jóval archaikusabb.
Nagybritanniában négyszáz év óta a
Douay-Challoner fordítást tartották a
jó angol próza míntaképének és a Vul
gata szószerinri fordításából szülctett
mesterkélt héber-latin-angol idióma,
amit "bibliai anqolsáq'i-nak hívnak. rá
nyomta bélyegét a hétköznapi nyelvre

* RonaId Knox : On Englishing the Bible.
(Burns Oa tes, London, 1949.)
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is. Érthető tehát bizonyos konzervatív
körök mcqrökönyődése a Knox-Iéle
biblia fölött. amely a mai élö angol
nyelven szelaltatja meg Szent Pált és
az Ószövetségben is csak az okvetle
nül szükscqcs. diszkrét archaizmusokkal
él. Maqánolvasmánynak még csak meg
járja - mondják, - de elképzelhetet
len. hogya mcqscokott, mcqszcntelt ki
fejezések helyett ezeket az újakat hasz
nálják a Iíturqíában vagy a pr éd.ká
cióban. Mire Knox humorosan meg
jegyzi. hogy éppen az a cél. hogy a
biblia maqánolvasmánnyá váljék és a
katolikusok ne csak a szeritbeszédek
böl és a liturgiából ismerjék a Szerit
írás egy-egy töredékét. Az angol kato
likus liibliabizottsáq, mclyben helyet
foglalt Knox ellenfele, Mr. Bird is. aki
"dignifi'2d" stílusban lefordította a zsol
tárokat. nagyvonalúan elfogadta 270 új
szöveqct, miuíán Knox indítványára
előbb egv próbakiadást eriqedélyczctt,
amelyhe~' hozzászólott az e'~ész anqol
közönscq. Nagybritannia knoxístákra
és antíknoxistákra bomlott, de véqül is
a Nihil Obst3t-t,11 ellátott, clcqán• bib
liapapiren nyomott zsebkiadás elindult
diadalútjára. és könnyen lehet. hogy
korunk egyik bcst-scllere lesz. Nem
szokatlan látvánv, hogyaJordoni
buszban Vél (lY földalattin egy szerelö,
gépírókisasszony vagy egyetemi hall
gató elöhúzza zsebéből a "kis knoxot",
hogy Dávid király zsoltárait va jy az
Apokalípsztt olvassa.

A Knox körüli viták elvi szcrnoont
ból is rcr-dkívül tam-lsáqosak és nem
csak a hívöket és hivatásos bibliafor
dítókat érdekelhetik. hanem mindenkit,



aki Iordttassal foglalkozik, ezért sze
renesés gondolat volt Knox püspök
bibliafordításról irt nyolc esszéjét
könyvalakban is kiadni. A kis könyv,
amelyben Rcnald Knox francia szelle
messé qqel íüszcrezctt angol humorral
válaszol támadóinak, --- nem utolsó
sorban a konkurrens Mr. Bird-nek 
nagyon élvezetes olvasmány. A könyv
részben a mülordítás mühelytítkait
tarja tel, részben a bibliaforditás spe
cialis nehézségeivel foglalkozik.

A fordítás alapelveit három pontban
foglalja össze: a fordítás legyen hű,

érthető és - olvasható. Többször hi
vatkozik Hílaire Belloenak a fordítás
ról irt tanulmányára, amelynek elveit
maqúéva teszi. A fordító leqelsö köte
lessége - mondja -, hogy míelött az
átültetéshez fogna, leül és azon töp
reng, rnit is akart mondani az eredeti
szöveg szerzöje. De ez még nem elég 
teszi hozzá Knox, - azt is ki kell de
ritenie. hogy miért akarta mondaní.
amit mondott, mcrt különben a forditó
nem tudja, mit kell a szövegböl kiemel
nie. Ezután il következo kérdést teszi
Id magának: azt, amit ez az idegen
szerzö ~3j;lt nyelvén mondott, hogy
kellc::'2 az én anyanyelvemen kifejezni?
Kncx piispök szerínt egyébként a for
dítónak tulaj-ionképpen csak egy taná
csot lehet adni, és az is negatív: rnín
dent csináihat. csak szóról-szóra ne for
ditsen. .nerr az okvetlenül rosszra ve ...
zet. sőt a hatás sokszor egyenesen ko
rnikus. (A szellemes püspök maga is el
szórakozik azzal, hogy bizonyos rnon
datoka. szeról-szóra fordit le idegen
nvelvre.] Ron"ld Knox egyébként vál
lalja a vádat, amit számtalanszor a fe
jéhez vágtak: hoqy túl szabadon bánik
a szöveqqcl. olykor hozzátesz. máskor
körülirásokkal él, egyszóval magyaráz
és nem Iord.t. De vajjon van-e ford i
tás maqynrúzás nélkül, - veti fel a
kérdést az illusz tris bibliafordító.

A továbbiakban a következő taná
csot adja: nem ekg egy-egy mondat
ponos értelmét visszaadni. hanem
ügyelni kell arra is, hogya fonal.
amely a szövcqen végigvonul, a fordí
tásban is érezhető legyen. A fordító

.nak eg':,;: anyagát jó] át kell tekinte-

nie, azért jobb, ha a Szentírást nem bi
zottság, hanem egy ember fordítja. A
bizottsáq ugyanis előre meqállapodík,
hogy ezt és ezt a szót mindíq igy és igy
kell fordítani, ami Knox szerint nagyon
helytelen, rnert ugyanaz a szó külön
bözö helyeken mást és mást jelent, s a
szavak nem nemzetközi fízetöeszkö
zök. amelyeknek értéke változatlan.
Ami az eredeti szöveq ritmusát és ze
néjét illeti, azt csak bizonyos fokig le
het visszaadni, annak is simulnia kell
az anyanyelv természetéhez. Az eredeti
interpunkcióhoz nem lehet és nem is
kell ragaszkodni.

Az elsorolt elvek még irodalmi mű

fordítás terén is elég merészek, hát
még ha bíbhafordításról van szó] Az
eddigi angol fordítás félénken raqasz
kodott a szöveqhez, és a Douay-bíblía
élvezhetőség szempontjából nem esett
messze a diákok által használt "puská~

tól", amely Vergilius vagy Cicero szó
szerinti fordítását adja. Knox iróníku
san megjegyzi. hogy a Szentirás-fordi
tás célja nem az, hogy segitségével a
Vulgátaból megtanuljunk latinul. Az
Eqvház napjainkban egyre sűrqeti a
Szcntíras olvasását. de vajjon hány ka
tolikus olvasta el a tel jes biblíát "ma~

qánscorqalombói"? A püspök olyan
fordítást akart adni, amelyet úgy olvas
sanak el. mint egy eredetileg angolul
írott könyvet és nem egy szakemberek
számára készült tanulmányt. Mikor a
fordításhoz fogott. igyekezett. efelejteni
míndcn eddigi angol bíbliaszöveqet és
úgy olvasni a Szcntírást, mintha elö
ször látná. Az eredmény nem is maradt
el: kritikusai ugyancsak meqtámadták,
hogy miért "változtatott" annyit az
"eredeti" szövcqen: mintha az volna a
jó fordító, aki mennél többet plaqizál'
Douay-Challoner-szövegböl! Szemére
hányták, míért nyúl hozzá a régi, meg-
szel.telt Iormulákhoa, pedig Knox a li
turgiába átment formulákat, vagy
olyan szöveqeket, mint a heqyíbeszéd,
Krísztus hét szava a Keresztfán, stb.
érintetlenül hagyta, bármilyen rosszul
ford itatta is öket annak idején Douay.
Egyébként - teszi hozzá a püspök, 
ha az angol katolikusokat a bíbllaszö
veqekböl levízsqáztatnák, nagyon ke-
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vesen tudnák betéve. "a régi. meqszen
telt formulákat!" (Ezzel kapcsolatban
lehetne arról is vitatkozni, hogy mi he
lyesebb: ragaszkodni a sztereotíp, te
hát lélektelenné vált formulákhoz." vagy
pedig új formába öltöztetve új oldalról
világitani meg az ismert igazságot.)

Arra a kérdésre, hogy az Újszövet
ségben miért nem archaizál (egyes kri
tikusok szerint egyenesen "zsurnaliszti
kai stílust" használ). Knox azt vála
szolja, hogy az archaizálás ma nem
hat. a müqótika és a prerafaelizmus
száz év óta kiment a divatból. Ö arra
törekedett. hogy az olvasó azt képzel
je, huszadik századi szövcqct olvas:
nyelve egyébként nem kimondottan
.unodern". inkább időtlen angol nyelv.
(De vajjon van-e időtlen nvelv?) Az
újsáqtróstilus vádjára azt feleli. hogy
ennek is meqvan az előnye: az újság
író megérzi cl nyelv tendenciait. ezért
a zsurnalísztastílur a jövő csiráit rejti
magában, tehát aki a mai zsurnalisztika
nyelvén ir, legalább száz évvel tovább
lesz olvasható. Knox azonban semmi
esetre sem helyesti 'E amerikai biblia
fordításokat. amelyek az Öszövctséqe.,
például a Gencztst, a leqmaibb nyelvre
ültetik át. ami bizonyos ironikus szí
nézetet lop a szöveqbe. Igy például az
angyalt követkcztesen hirnőknek. "mes
senqer'J-nek fordítják, ami a messenger
boy-ra emlékezteti az embert. Humo
rosan idézi a derék amerikai fordítót.
aki Eleazar-ral kapcsolatban. amidőn

az Izsák számára Mezopotámíában fe
leséget keres, successiul trip-ről beszél;
ez a kifejezés teljesen helytelen
mondja Knox, - rnert egy repülőgép

ből kiszálló sanfranciskói busincssman
üzelti útjára gondolunk. nem pedig
Krisztus előtt hat évszázaddal szokásos
teveháton való utazásrn.

A Szenrírás fordításúnál nemcsak a
régies vagy nemrégies nyelv haszná
lata. probléma. -- amit Knox aránylag
könnyen meooldott, - hanem a szöveq
hűség követelménye. ami színte legyőz

hetetlen akadályokat qördít a fordító
elé. Ahogyan a Szentatya is megálla
pitotta. a mai fordítónak elsősorban a
Vulgatát kell szem előtt tartania. De a
Vulgata szintén fordítás. a Septua-
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quinta nevű görög szöveq latin íordí
tása. A Vulgata is homályos olykor.
mert Szent Jeromos sem mindiq találta
fején a szöget és latin kifejezései nem
rníndiq megfelelőek. Ezért tanácso, a
görög szöveqet is tekintetbe venni, 
mondja Knox. Növeli a nehézséae ket.
hogyaSzentirás íróinak anyanyelve
arámi volt. a görögöt pedig csak úgy
beszélték, mint valami eszperantót. te
hát az eredeti gondolat három nyelv
rétegén áthatolva, sokszor olyan suqár
törést szcnved, hogy rekonstruálása
nem kis gondot okoz. Ehhez járulnak
még a stiláris nehécséqck: a keresztény
ség első századaiban a teológiai termi
nológia még csak kialakulóban van,
akkor még olyan szavak, mint hd, ke
gyelem. stb. nem voltak szamos zsinat,
egyháztanító és enciklika által kicsi
szolt terminus technikusok: a fordító
sohasem tudja, mikor kell azokat a mai.
azorosan vett tcolóoiai 6rtctcmben,
vaqy a régebbi. táq, I~épies értelemben
használni. Külön nehézség a sok z.ndó
idióma. amelyeknek szinét és erejét a
(jörög és latin változat már erősen le
tompitotta. és értelmét homályossá
tette. bi70IlYOS zsidó qesztusok és szo
kások előttünk teljesen ismeretlenek, és
mai európai nyelven legfeljebb körül
irássai fejezhetöle ki.

De a legnagyobb nehézség a profC

ták Iordüása. akik tudvalevőleg extá
zisban beszéltek, ez az állapot pedig a
közérthetőséget nem segiti elő. A kortár
sak míndencsetre előnyösebb helyzet
ben voltak. mínt mi, rnert ismertek a
körűlményeket, amelyek között a jöven
dölbek elhangzottak. Knox az ószövet
ségi, szöveq átültetésénél még arra is
törekszik. hogy attessék rajta az új
szövctséqí értelem, ami a korabeliek
számarn ismeretlen volt. ezért esik ki
sértesbe. hoqv a Télck '/:l\JY ige szót
naqvbetűvel írja.

Knox püspök munkája kétscq-
kivül úttörő munka vol'. de alapo
san c'1 is végezte; <:I nonUn1 prctnntur
in ennum elvét komolyan veve, kilenc
évia dolqozott rajta. Amit eqv-cqy szö
jelentése fölötti töprcnqéséröl feljegyez,
rendkívül tanulságos rnindcn műlorditó

számára. Ilyen szó a justus. arnelvet



a legtöbb bibliafordítás mánden alka
lommal igaz-nak ad vissza. Knox sze
rínt mást értettek rajta a zsidók. 1Ill[JJt
a keresztények: az Öszövetséqben jus
tus az; az ember. akinek dolga Isten
nel kapcsolatban rendben van. vagyis
aki tartja a vallási törvényeket és szer
tartásokat stb. Igy pl. a farizeusok jus
tus-nak akarnak látszani, vagyis olyan
embereknek. akik Istennel rendben van
nak. A keresztények szájában viszont
a justus szó megigazult embert jelent.
Amikor Pilátus Krisztusra azt mondja,
hogy justus, akkor ártatlant ért rajta.
A kérnek. akiket a papi fejedelmek
Krísztus meqf.qyelésére küldtek, magu
kat justus-nak. vagyis tisztesséqesek
nek tettetik. Herodb Keresztelő Szerit
Jánosról azt rnondja, hogy esőt küld
jókra (justi) és rosszakra (itt tehát a
justus jót jelent). Amikor a Szeatrrás
Szent Józsefet justus-nak nevezi. tisz
tességes embert ért alatta. Zakariás és
felesége. Simeon. Arimatheai József
szintén justus, ami ezúttal prófétai ké
pességű embert jelent. A véqítéletnél
justus az. aki Isten jobbjára kerül.
vagyis ak.t Isten elfogadott. Hasonlóan:
sokféle _értelemben használja a Szerit
írás a justitia szót.

Számos zsidó idióma helytelen értel
mezése is homályossá. sőt bántóvá te
heti a bibliaszőveget; erre Krox például
hozza fel a kánai mennyegző jelenetét.
amikor Szűz Mária figyelmezteti Jézust.
hogyanásznépnek nincs bora, mire az
Udvözttö, a legtöbb bibliafordító sze
rint, kissé nyersen azt feleli: "Mi kö
zöm nekem és neked. ó asszony." A
zsidó nyelvhasználatban Knox szerínt
Jézus válasza annyit jelent, hogy
"hagyj magamra, asszony". A bűnös

szö a zsidóknál sokszor pogány rómait
jelentett. tehát lehetséges, hogy Krísz
tus nem "a publikánusokkal és bűnö-

sökkel" étkezett. hanem publikánusok
kal és pogány rómaiakkal.

Az Öszövetséqet eredetileg is héber
nyelven írták, tehát itt nem zavarja az
értelmet közbeiktatott idegen nyelv. a
fordító szerepe azonban itt sem köny
nyebb, tekintve. hogy szines keleti
nyelvről van szö, Minthogy a zsoltá
rok költői művek is. szószerinti fordí
tásuk Knox szerint barbárság. A zsol
tárok modern nyelvre való átültetése
természetesen nem jelentheti azok pro
Ianízálását, amire Knox a francia
Rcuss-fordításból idéz egy kir ivó pél
dát: az egyébként tudós francia fordító
a "Nigra sum, sed formosa"-t így ül
tel át: "Je suis brunette. mais je suis
[olie" • míáltal a zsoltárt egy slágerdal
színvonalára sülyesztí.

Az élvezhetőség tekintetében, ame
lyet eddig a legtöbb angol bibliafordító
elhanyagolt. Knoxot igazán nem érheti
vád. Fordításának szépséqét még Bird
is elismeri. csak azt hányja szemére.
hogy sokszor körülirásokkal él és hoz
zátesz a szöveqhez, amit különben a
püspök nem is tagad. (Természetesen
csak azt teszi hozzá. ami a szöveqbe
beleértendő, de a mai olvasó számára
homályos.} Egyébként szép ritmusos
prózábant írt zsoltárfordításat megtalál
ják a helyes közcputat a költői szabad
ság és a szöveqhüséq, az archaizálás
és a modern nyelv közott. Ezen a té
ren is úttörő munká t végzett. Szcnt
Jeromos bizonyára jóakaratúan nézne
késői utódja erőfesaíteseit, aki meqszív
lelte a mcsternek a Makkabeusok tör
ténetét befejező (és az eredeti görög
szövegböl hiányzó) mondatát: .Eeqen
tibus, si semper exaetlls sit sermo non
erit gwtus", ami maqyarul körülbelül
annyit jelent: "fordíts szabadon, ha azt
akarod, hogy olvassanak".

F. K.

D/jNYERTES FRANCIA REGÉNYEK
A francia irodalmi élet elég rnozqal

rnas volt az elmúlt esztendőben annak
ellenére. hogy kimagasló értékű szép
irodalmi mű egy sem akadt az egyéb
ként szép számmal megjelent könyvek
között, Viták és véleménykülönbségek

azonban annál inkább akadtak, főkép

pen a szokásos évvégi d.jkiosztások
körül.

Az a mű, amely talán a legnagyobb
figyelmet keltette és néhány nap előtt

az irók ötvenezer frankos nagy-

281



díját kapta. Luc Estang, ismert költő

és irodalmi kritikus ..Les Stíqmates''
(A megbélyegzettek) cimű regénye.
Mint előtte már annyian - főleg fran
dák és angolok - Estang is a papi
lélek egyik problémáját boncolja.

Vajjon az egyházi rend szentséqé
nek felvételére irányuló hosszú elöké
szület is kitörülhetetlen bélyeget hagy-e
a lélekben? Az utatveszteitt pap halá
láig viseli-e lelki sebének Iorradásait?
Ezeket a kérdéseket veti fel a regény.
Höse hibás jellemű. kellemetlen és el
lenszenves ember. egy sikerületlen pap.
Theodore Valentin. Közvetlenül pappá
szentelése előtt hagyja ott a szemínáríu
mot, anélkül. hogy cselekedetét kellően

meg tudná indokolní. Egyszerűen meg
hátrál a rá váró hivatás nagysága elöl.
Ez a belsö bukás. elégtelenségének ez
31 fájó érzése homályos bosszúvágyba
csap át. Önmaga helyett Istenre harag
szik, töle akar valamilyen elégtételt ki
csikarni. Valentin azonban még vétkei
ben is középszerű ember, Rue de Tur
bigo-i üzleti irodájában - mely egyéb
ként az ö vezetése mellett hamarosan
tönkremegy - komoly munka helyett
felfedezi. hogy nagyszerű énekes le
hetne; de ezt a kisérletét is félben
hagyja. Megházasodik. jegyesével haj
dani gyóntatója. Lorraíoe atya adja ösz
sze. aki abban reménykedik. hogy ez
a házasság egyensúlyba hozza majd
volt növendékének a jó és rossz között
bukdácsoló értelmét. Hiú reménykedés.
Valentin hamar megúnja Ieleséqét: lá
nyával. Anne Marie-val nem törödik,
újból beleveti magát az érzéki örö
mökbe. Feleséqe rövidesen meghal. kis
lányát anyai nagyszülei veszik gondo
zásba, Valentin eladja üzleti vállalko
zását és Párizs egyik külvárosában 'ke
res munkát régi barátjánál. Chamard
nál. a gyárosnál. Ezt a kétes jellemű

gyárost egyszer kimentette valamiféle
piszkos ügyének következményeiböl s
most óvatos zsarolással sikerül tőle

gyárában állást. kapnia, Lakást bérel
egy munkások által látogatott szállodá
ban, a Merész Kakasban és ezzel éle
tének egész színterét a nyomorúságos
külvárosba helyezi át. Tizenhat hónap
eseményét pergeti le az író ahotelhoz

282

tartozó csapszék és az olcsó SZállodai
szebak sivár légkörében. A világváros
emberi selejtjének jól rajzolt alakjait vo
nultatja fel: Mme Poujade-ot, a bár tu
lajdonosnöjét, aki mulya férjét minden
aljasságra ráveszi; Rodolphe bácsit és
feleségét, Emilienne-t, ezt a furcsa ván
dorkomédiás házaspárt; fiukat, a tisz
tességes Antoine-t; a kis Mme Fussy-t,
az áruházi elárusítönöt, aki titkon Ro
dolphe barátnője, - és a többieket,
csupa elcsúszott, erkölcsileg laza típu
sát a világvárosok egy bizonyos társa
dalmi ré.eqének. Am az író annyit fog
lalkozik homályos kalandjaikkal, hogy
a figyelmet nagyon is elvonja főszerep

lőinek történetétől. E kétes és tiszté
talan figurák közö.t mozog Théodore
Valentin kiálló szemével. Buddha-hom
lokával. Csúnya és mégis vonzó férfi,
aki prédikátori zengésü hangjával kicsi
karja vonakodó hallgatóinak egyetérté
sét. Ahová beteszi a lábát, leigázza
akaratával a többieket. Chamard üze
mében nélkülözhetetlenné válik. a gyá
ros bizalmasa lesz. úgy rángatja az em
bereket, rnínt bábjátékos a bábuít. A
Merész Kakas ivójában rneqszervezí a
sztrájkot, hogy utána, mint a gyár sze
mélyzetí osztályvezetöjének, egyszeriben
nagyot emelkedjék a tekintélye. Ez az
emelkedés azonban nem akadályozza
meg abban, hogya léha Mme Fussy
nek felhajtója ne legyen. üzelmeitől

még lányának, Anne-Marienak cl ha
lála sem tudja eltéríteni. A regény be
fejezése mégis valamiféle gyözelmet
bíz.osít ennek a visszataszító ember
nek: Antoine-t. akinek jelenléte zavarja
öt a fiú anyjával, Ernilienne-nel foly
tatott szerelmi viszonyában, ráveszi,
hogy Iratkezzék be a Saínt-Waudrille-í
szernínáriumba. Istentöl várja, hoqy
pappá segitse Antoínet, akit ö, Valen
tin vezetett hozzá míután maga nem
akart vagy talán nem tudott azzá
lenni.

Ennyi a regény ..rneséje". Sötét, he
lyenként riasztó és vísszataszttö. Az
olvasónak minduntalan arra a Luc
Estangra kell gondolnia. aki mint a
"La Croix" irodalmi kritikusa, nem
egyszer hirdette a katolikus iró lelki
ismereti kötelességét: állástfoglalni a



bűnös világgal szemben. Hányszor ve
tette fel irodalmi krónikájában a pro
blémát, hogyan lehet és kell összeegyez
tetni a társadalom sokszor szemérmet
Ienül közszemlére tárt bűneinek meg
mutatását azzal a kötelezettséggel, hogy
másokat meg ne botránkoztassunk? Luc
Estangnak, a reqényírónak, ezt a pro
blérnát kellett volna megoldania. Nehéz
volna azt mondanunk, hogy ez valóban
sikerült is neki. Szemlátomast vigyáz
ugyan a kényes jelenetek megírására,
nehogy szavaival a megbotránkoztatás
határát súrólja. Mégís túlságosan gyak
ran vezeti történetét ilyen buktatók
felé. A naqyváros züllöttséqét és töké
letes elpoqanyosodását természetesen
rt moralista szemével nézi, regényének
légköre azonban ettől nem válik élvez
hetőbbé.

André Rousseaux a "Les Stíqmates">
ról írt tanulmányában a könyv mély
igazságát abban a kettösségben látja,
amelyben "az ember. aki szembefordult
Istennel", oda van láncolva egy Isten
nélküli társadalomhoz. "Ebben a mo
dern világban veszedelmes jelentöséqű

eredmények jelzik. mivé lett az a ter
mészet. ahonnan kiűzték a természet
fölöttit. "

A regény mondanivalójának ez az
értelmezése érzésünk szerint helytálló.
Egy másik neves kritikus, Robert Du
Parc viszont az ,,~tudes"-ben azt írja:
a könyv lényege furcsa és ellenszen
ves hősének jellemében rejlik. Honnan
ered az a varázs. amely ebből a közép
szerű, bűnös, néha egyenesen gyűlöle

tes emberből kisugárzik. lenvüqözí kör
nyezetét és leköti értleklődésűnket? Ki
ez a Theodore Valentin, félresikerült
pap-e, akinek vétkeiben valahol mé
lyen elrejtve ott pislákol még egy
szíkra elhagyott papi hivatásának
szentséqéből, vagv csupan romlott em
ber? Az egyházi férfi nem úikeletű sze
replöje a francia irodalomnak; Míchon
neau kanonok igy ir erről az irodalmi
típusról: "Ez a jelző: eouhézi, egyút
tal némi kenetteljessécet. kissé ünnepé
lyes méltósáqot, édeskés és lekötelező

modort jelent, különös keverékét a te
kintélynek. óvatossáqnak, leereszkedő

jóindulatnak, félénkségnek és jómodor-

nak." De éppen mert ez a leirás kissé
mindegyikre ráillik, nem kellett volna-e
Luc Estangnak elfordulnia a sablonos
magatartás Ieírásától, amely nála már
csak sokszorosítást jelent? Valentin si
ma fellépése, képmutató fecsegése, meg
vesztegető hangja: mindez olyan, mint
egy elcsépelt olajnyomat.

Luc Estang hőséből renegátot for
mál, aki kitörölhetetlen bélyeget visel.
Igaz. a reqényíró míndent megtehet te
remtő Iantázíájának munkájában, mégis
kell valami valószínűséqnek is lenni
alakjaiban. Valentin azt a benyomást
kelti az olvasóban, mintha soha nem
lett volna komoly hivatása a papi pá
lyára. Persze a hivatás néha egészen
különös módokon jelentkezik és kivonja
magát az analízis lehetősége alól; kü
lönbözö, néha ellentétes lélektani for
mákat ölt és csak tapasztalt gyóntató
ismerheti fel jelentkezését; s az értelem
sokféle maqyarázatot adhat meqíndo
kolasára: például azt. hogy az illető

lelke üdvösségét kivánja biztositani,
szívesen szolgálja Istent, mások lelkét
akarja irányítani, és így tovább. De
lehetnek a léleknek ennél mélyebb in
dokai is; az a vágyakozása például.
hogy fenntartás nélkül átadhassa ma
gát Istennek: Akivel életében egyszer
rnisztikus találkozása volt. Nincs igazi
hivatás e tudatos Isten felé fordulas
nélkül.

Théodore Valentin azonban, ami
lyennek Luc Estang ábrázolja. soha
nem találkozott Istennel. A regény
négyszáz lapján nincs egyetlen sor,
amely egy ilyen találkozásnak legalább
a lehetőségére utalna. A hős sivár,
emelkedettség nélküli életében egyetlen
egyszer sem jelentkezett a misztikus hi
vás, a földöntúli megbizatás titokzatos
meqérzése. [ózam, üzletszerü számítás
vezette annak idején a szernínáriumba,
pappászentelésenek napján pedig mé
lyen szunnyadó jobbik énje volt az, aki
az ünnepélyes díszben pompázó székes
egyházból, megdöbbent püspökének szi
ne elől, gyóntatójának kétségbeesésére
kiűzte a templomból. Am ebben a jele
netben is mintha hamis romantika rejtőz

nék. Az életben az ilyen elhatározá
sok korábban és nem az utolsó pilla-



natban születnek, halkabban és nem
ilyen drámai szinpadiassággal nyilat
koznak meg.

Valószínűtlen Valentin lelkiatyjának.
Lorrain páternak szerepe is. Ne vette
volna észre azt, ami az olvasó előtt

már a regény elején világos: hogy Va
lentin nem papnak való? Még ha el is
bújt szemináriumi életének külsőséqeí

möqé, a tapasztalt gyóntatónak meg
kellett volna látnia, hogy ezt a lelket
nem érintette meq az elhívatás kegyel
me. Lorrain atyát késöbb utól is éri az
önvád és szemrehányásokat tesz magá
nak. amiért a habozó növendéket a
papi pálya felé irányitotta.

A szemínáríumból kilépő Valentínt
bizonyos sátáni vonásai a bűnök egész
sorára jelölik ki: "Míalatt Párizs felé
robogott vele a vonat. azt gondolta:
Isten elfordult tölem; de megmaradnak
számomra az ernberek. Ebben nem vi
gaszt keresett. hanem új hivatást. A
fontos az volt. hogy kitöltse a lelké
ben tátongó űrcsséqct és benépesítse a
csendet. A kislklott pap rnost már a te
remtrnénvcknck akarta szentelni magát
lsten helyett. de más okból. mínt saját
űdvösséqónr-k eléréséért. Nem mondott
le az emberek meghódításáról. csak
más eszközökkel. más célok érdekében
akarto véghezvinni."

Az életpálya hirtelen és qvökcres
meováltoz,,,t3~"l valóban f('],r1ézhet lelki
válságot. Valentinnél különb jellemek
is elveszitették már ilyenkor envensú
lyukat és beletévedtek valamiféle ha
mis vétkesséq iszapiába. Ilven lelki kr í
zis mcojclenité ee valóban komoly téma
lehet az írá kezében. Luc Estang azon
ban úgy állítja be Valeritint. mint re
ncqátor. alrit él végzetszerű bosszúállás
vágya vezet. A rcoénv szőveqe is alá
támasztia ezt a hatást. mikor igy jel
lemzi öt: ..Volt szernlnartsta. aki már
közvetlenül felszentelés előtt állott.
akinek fején ott marad a kenet .- tu es
sacerdos in eetcrnum - és meccsalt
hivatásának kitörölhetetlen bélvene."
Holott az írónak nem szabadna elfelej
tente. hcov az Eqvház a szemináriu
mokat 1'.< novictátusokat nemcsak tanul
mányi előkészületnek. hanem próbaidő

nek is szánja. Helytelen, sőt lényeges

hiba tehát ilyen súlyos itéletet kirnon
dani azokra. akik felszenteltetésük előtt

levetették reverendajukat. Inkább sze
renesés fordulat, ha azok. akik papi hi
vatásuknak nem tudnának becsülettel
megfelelni. még idejében megválnak
attól.

Valentin kísérlete az első perctől

kezdve bukásra volt ítélve. Ennek
végső okát hosszú évek mulva kislá
nya adja meg. amikor azt mondja ap
járól: "Nagyon szerencsétlen..; Hogy
miért? Mert nem szeret senkit." Akinek
pedig ennyire üres és kiszikkadt a lelke.
okosan teszi. ha felhagy az olyan hi
vatással. melyben az odaadás a leg
főbb követelmény.

*
A számtalan kisebb-nagyobb jelentő

ségű francia irodalmi dí j között kétség
telenül a Goncourt-díj a legtekinté
lyesebb. Mióta Edmond Goncourt meg
alapitotta akadémiáját. annak tagjai
évről-évre alapos megfontolások után
döntik el; kinek és melyik műnek ítél
jék oda a kitűntető díjat, noha a Gon
court-díjas mű ennek ellenére sem tük
rözi mindiq híven a kortársak irodal
mi kultúráj'át és ízlését.

Az 1949. évi díjosztás lellemzö pél
dája annak. amikor részben nyiltan,
részben a kulisszák mögött összecsap
nak az ellentétes vélemények. A Gon
court-akadérnisták közül ugyan csak
eqy - mint később kiderült Roland
Dorqeles, a "Croix de Boís" (Fake
reszt) írója _.- szavazott nyolc tagtár
sának jelöltje. Robert Merle ellen. iro
dalmi körök azonban még most is vi
tatkoznak afölött. vajjon MerJe bril
liánsan dramatizált élményregénye 
rnondhatnók rccénnyé szélesített ri
partja - a "Week-end a Zuydcoote"
(Hf'tvéqe Zuvdcoote-ban}. vaqv in
k;'ihb Louis Guilloux "Jell de Patience
(Türelemjáték) círnű valóban kiváló
fl'of'nye érdemelte-e meq a francia iro
dalmi díjak hierarchiájában előkelő he
lven álló Goncourt-díiat. Vannak. akik
Robert Merle művét. a Dünkírchen
elötti és utáni apokaliptikus idők ese
rnénveínek ernlékét tartják többre, mí
vel lenyüoözöen élményszerű és Igaz.
Mások kifogásol ják megírásában a



minden és mindenki iránti tiszteletlen
séget; mert akár a háború halottjairól.
akár egy asszony becsületéről van szö,
Merle egyforma frivolsággal beszél
róla. Sokan vannak azután, főképpen

az irók között, akik Guilloux hatalmas,
nyolcszázlapos regényét magasan az
előbbi fölé helyezik. Kétségtelen, hogy
Guilleoux könyve (mínt e kitűnő író va
lamennyi regénye) nem könnyű olvas-
mány, a szakértök szerínt viszont vi
tathatatlanul az év "nagy" regénye, s
ezért a lcqkítüntetöbb dij illette volna
meg. nem pedig a Théophreste-Peneu
det-féle. amellyel síettek legalább "vi
qaszdíjat" szerezní számára.

Robert Kemp, korunk egyik legtekin
télyesebb francia kritikusa a "Les
Nouvelles Lítteraíres" decemberi szá
mában egyébként meqlehetösen élesen
bírálja az akadémiaták működését: "A
Goncourt-díj bírálóbizottsáqa - írja.
- sokat ad kiterjedt befolyására. Azt
akarja. hogy megkoszorúzott íróinak
mentöl szélesebb olvasóköre legyen és
rnűveík a legszerényebb könyvtárocs
kákba is eljussanak. hirdetve a díjki
osztó akadémia nevét. Ezért idegen
kednek a nehezebb mondanivalojú és
súlyú, valamint a drágább könyvektöl."
Bármint legyen is a dolog, Merlc
könyve a best-seller listára került és
valószínűleg gazdaggá teszi majd író
ját. a Lycée Pasteur tanárát.

A már emlitett Roland Dorqeles re
génye. a "Croix de Boís" szintén há
borús regény, de méq az első világ
háborúból. Érdekes összehasonlítani
vele húsz évvel "fiatalabb" társát.
Merle művét. Míg Dorqelés regénye
realisztikus és alakjait a katonák szo
kott nyers modorában heszélteti, addig
Merle már a verizrnusba csao át és
szereplőínek párbeszédeit jóval zsíro
sabbá teszi annál, semhogy könnyedén
meg lehetne emészteni. Óriási a különh
ség a két reqény katonáinak szelleme
között is. 1914-18-ban is felismerték
a háború értelmetlenségét, de tisztessé
ges gondolkozásuk visszatartotta öket
attól. hoqy az ellcnséqqel külön [átsz
mába kezdjenek. Teljesítik hát a köte
lességüket. folytatják a háborút és
bec&Ü1ettel folytatják, Merle francia ka-

tonáiból viszont már húsz esztendő

pesszímízmusa és csalódása beszél.
Semmiben sem hisznek, legkevésbbé
pedig abban, hogy egy háború. bármi
lyen háború, bárki által megindított,
bárki ellen folyó háború jogos lehes-
sen. Minden hiábavaló és értelmetlen.
A halál is. Sokszor mintha Sartre és
és Franz Kafka szelleme lengene a
könyv lapjai fölött.

A Femina-dijat Mme Maria Le Har
douin "La Dame de Coeur" (A szív
dáma) círnű regénye kapta. Aki már
olvasott olyan nőirót, aki biztos szem
mel meglátott, erőteljes vonásokkal
megrajzolt valóságos emberi vagy tár
sadalmi problémákról írt könyvet, an
nak bajos Maria La Hardouin valószí
nűtlen fordulataíróI és elromantízált
alakjairól jót mondania. Nem is be
szélve arról, mennyire időszerűtlennek

érezzük a főúri kastélyok dúsgazdag
dámainak és a szerelemtől hol meqqyő

qyulö, hol elhalálozó vérszegény leány
káinak történetét.

Gilbert Sigaux "Les chi ens enraqés"
(Veszett kutyák) című regényének is
meglehetősen erőltetett a témája. Az a
feltevése. hegy Franciaország egy dik
tátor uralma alá kerül és három forra
dalmár küzd il zsarnokság ellen. Lelki
ismeretükre hallgató bátor emberek
szercpelteté se az író becsületére válik.
minden egyéb azonban. amiről ir, és
ahogyan ir, ugyancsak messzire esik a
valóságtól. Nyilván a könyvnek ez a
hiányossáqa okozta. hogy a Szövet
ségközi-díj bírálóbizottsáqa csak egy
tucatszor megismételt szavazás után tu
dott többséget felmutatni Síqaux köny
ve javára.

Ha visszagondolunk az egy év előtt

díjazott francia irodalmi alkotásokra.
megnyugvással állapíthat juk meg. hogy
a tavaly még többséqükbcn erőszakkal.

vérrel, halállal és szcxuálís problémák
kl! >Cqhdko;:C\ rr qénvckct másféle kér
désekkel f0nblkozók váltották fel.
Egyedül a Goncourt-di[as Robert Merle
maradt ezen a vonalon. A többiek szá
mára az életnek icenis van értelme és
célja, érdemes küzdeni és hinni benne.
s ez már magábanvéve is biztató jel a
francia regény jövőjét illetően. H. A.
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NECCHI CSODATLAN ELETE

Húsz esztendő még az egyént életé
ben sem túlságosan hosszú idő. Sem
mikép sem olyan hosszú. hogy ma
gunkhoz mínden tekintetben közel ne
érezzük a húsz évvel ezelőtt elhúnyt
Ludovico Necchi-t, aki a katolikus em
berszeretet és tudományosság egyik leg
nemesebb képviselője volt. Hogy
szenttéavatási pere míként áll, nem tud
nók megmondani. Bizonyos azonban.
hogy szenttéavatására már három esz
tendővel halála után. 1933-ban megtet
ték az első lépést saját egyetemi tanár
társai. tisztelő barátai és az általa ke
zeit betegek százai. A ferences Gemelli
atya. a milanói katol.kus egyetem
nagyhírű alapítója és ma is rektora. aki
meqtérését köszönheti Necchinek. úgy
nyilatkozott róla, hogy ö a modern kor
laikus apostolainak eszménye. Gondol
kodásban és műveltséqben, rnaqatartás
ban érs cselekvésben egyaránt.

*
Ludovico Necchi 1876-ban született

Mllanóban. Apja hitetlen volt. anyja
pedig egyenesen azon dolgozott. hogy
kiirtsa fia szívébö a hitet. amelyet két
szeretö nagynénje ültetett el és ápolt
éveken át. Az olasz állami iskolák szel
leme sem volt kedvező a vallásos fej
lődésre. Gemellí, aki osztálytársa volt
Necchinek a parini líceumban. előadja.

hogy a történelmet. ezt a talán leg
fontosabb tárqyat, egy hitehegyott
szerzetes tanította. aki nem rnellözött
semmit, ami árnyat vethet az Egyház
ra. A bölcselet 'tanára tervszerűen pró
aált növendékei lelkében minden hitet
lerombolni. Az irodalom tanítására is
az "antiklerikalizmus" nyomta rá bé
lyegét. Az a hét esztendő azonban,
amedd.q Necchinek a palini líceumban
kellett maradnia. termékeny visszaha
tást is szült lelkében. "Amikor keserűen

kellett ráébrednem arra - írja később,

- hogy míndaz, amit vallási dolgok
ban tanultam, itt csak nevetség tárgya
és élc ek középpontja. parancsoló köte
lességemnek éreztem, hogy mirulennel
tisztába jöjjek." Mindermel tisztába
jönni! Brtékes és meqsztvlelendö SZ131-

vak. amelyeket Necchi egész életének
mottójává tett meg. Innen a tudásváqy
halladan felfokozódása. a lázas tanulás
és olvasás. amely kiterjedt a hittudo
mányra és az egyháztörténelemre is.

'*
Necchit hajlamai a bölcselet es a

történelem s különösen az irodalom fele
terelték. Lelki vezetője. Meitiussi je
zsuita atya azonban. aki szenvedélye
sen átérezte a kor igazi szükséqletét.
arra buzdította az ifjút. hogy szentelje
tehetséqét a természettudományok mű

velésére, fgy iratkozott be- Mecchi
1896-ban a páviai egyetem orvosi ka
rára. ahol a professzorok nyiltan hir
det.ék, hoqy nem hisznek lélekben.
még kevésbbé Istenben. mert semmi
sem létezik. ami nem esik bele az ada
tok. a tények és a kísérletek egyedül
lehetséges rendjébe, Necchi azonban
csak annál szorqalrnasabban tanult és
képezte magát. Szellemi vezetője lett
katolikus diáktársainak. akikkel együtt
a gyakorlati kereszténységet is ápolta.
Rendszeresen időt szakitott arra. hogy
mint a Szerit Vince-konferencia tagja.
látogassa a nyomortanyákat. gyógyítsa
a szegény betegeket, pénzt és élelmi
szert gyiijtsön nekik s a vigasztalás és
reménység szavait intézze hozzájuk.

Naplójába akkoriban azt írta: "A
szeretet szent parancs. keresztény köte
lesség. amelynek hirdetésébe akkor sem
szabad beleíáradnunk, ha nem hallgat
nak reánk. A szelid Jézus még erre is
példát adott,"

*

Huszonhat éves korában, 1902-ben
kapta meg Necchi orvosi oklevelét.
Fclmerűlt benne a kérdés, hátha mégis
a papi pályára lenne hivatva. De
többnapos lelkigyakorlat után arra a
döntésre jutott. hogy neki a közönsé
qes és rendes élet formát kell választa
nia, amelyben a keresztény ember ha
sonlóképpen megszentelódhetik, mert a
kötelesség, bármilyen természetű is a
meqszentelödés eszköze. "Végered
ményben - nyugtatta meg öt Mattlum,



- a jót és a kötelességet nem mono
polizálhatják a papok és szerzetesek.
Annyira igaz ez, hogyg az orvosok és
betegápolók lekalább hatvan szent pat~

rónust számlálnak a paradicsomban."

*
Még önkéntesi éve alatt meghivást

kapott Necchi a svájci Fribourg ka:o
likus egyetemen Ielátlitandó anatómiai
tanszékre. Elfogadta, de haladékot kért,
hogy kellöképen felkészülhessen a reá
váró nagy feladatra. Tanulmányainak
kíeqész.íésére Berílnbe utazott, ahol
reggeltöl estig dolgozott az egyetem
bonctani intézetében. A még nem is
harminc éves fiatalember óriási eröle
szítéseket tett, hogy teljesen ura legyen
az anatőmiának. de egyre több aggo
dalma támadt. Felfgogása az egyetemi
tanár hivatásáról annyira emelkedett
volt, hogy hosszú tusakodás után le
mondott a tanszékről.

Visszatért Mílanöba, ahol orvosi
gyakorlatba kezdett. 1905-ben megnő

sült. Feleséqe, még mint menyasszony,
meqkérdez.e egyszer töle: mit tart a
legnagyobb bűnnek? "Az őnimádást",
- felelte Necchi. Mí tenné a leqbol
dogtalanabbá? "Ha másoknak szeave
dést okoznék," S a vágya? "Béke az
otthon falai között s kis küzdelem a
tűzhelyen kivül - a jóért." Nászút he
lyett Lourdesba zarándokolt el a fiatal
pár. A házasságból három gyermek
született, új kötelessqeket hárítva
Necchíre. é

"Gyöngeségnek és vétkes elnézesek
nélkí.l kell a gyermekek javát munkál
nom - írta naplójába -, főként lelkük
javát, mert arra születtek is, hogy tisz
tán a természet rendjében éljenek. a
kegyelem, amelyet a keresztségben
nyertek, a természetfölötti rendbe
emelte öket." Az édesapa legfőbb fel
adata Necchi szerint annak meqmuta
tása, hogy miként szentelhetik meg á
munkát, az örömet és a szenvedést.
"A vallás nem lehet olyan gondolati
tevékenyséq s olyan cselekedet, amely
eqyszerűen más működési körök szélén
helyezkedik el s amelynek nincs kap
csolata az egész családi élettel. Ellen
kezően. a vallásnak kell áthatnia és

megszabnia az egész családi élet üte
mét. Szükséqes, hogy a keresztény csa
lád a katolicizmus igazságát lássa mín
den kérdés gyökerében és mélyséqé
ben. Heyles, ha a gyermekeket elöké
szr.jük az életre. De az is szükséqes,
hogy gondolataikat ráirányítsuk azokra
a legnagyobb problémákra, amelyeknek
megoldásától függ az emberi élet jelen
töséqe és minden értéke."

*
Amikor Egyházának vezetöi arra fel

szólí.ották, vállalta Necchi a közéleti
kötelességeket is. Elnöke lett a többi
közott az olasz katolikus népszöve.séq
nek és az Actio Catholica egyházme
gyei szcrvezetének. Világnézeti és po
iitikai ellenfelei is tisztelettel hallgatták.
Míkor ennek titkát kérdezték ölet, ezt
felelte: "FegyelmezeL idegekkel és nyu
godt lélekkel meg kell várni, mig a töb
biek kibeszélték magukat. Azután, mi
helyt lehetséges, szót kell kérnünk.
Kezdjük mindjárt a megtámadhatatlan
elvek és alapigazságok leszöqezésével,
majd pedig ezekből vonjuk le sziqorúan
a következtetéseket. Hatásuk alól sen
kisem térhet ki."

Az orvosi, kórházi és közéleti elfog
laltságnak meglet, az a haszna, hogy
Mecchí még legszakszerübb irásaiban
sem elvont. Különben is meg volt győ

zödve arról, hogy a tudomány minden
önállósága mellett sem öncél, hiszen az
emberi és nem vethet fel semmi olyon
nagy problémát, amely végeredmény
ben ne birna vallási érdekkel, előbb

utóbb neütköznék rá valamely termé
szetfölötti igazságra s igy az egész ke
reszténységre, mint doqrnára, erkölcsre
és életformára, amelyben az emberi lét
egyedül nyer magyarázatot.

Amikor Gemellí meqszervezte Mílo
nóban a ka .olíkus szabadé gyetemet,
Necchi a leíró lélektan előadását vál
lalta, mint azét a tudományét, amelyet
a pozíIvízrnus leginkább próbált fel
használni az embernek Istentől való el
távolítására. Ebböl a szabadegyetem
bői nőtt ki az első világháború után a
milanóí Szent Sziv egyetem, amelyen
Necchi átvette a biológiai tanszéket.
"Az igazí tudomány - mondta nem
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nem egyszer hallgatóinak - bizonyos
sággal Istenhez vezet. Semmisem loqi
kusabb s igazabb ennél. Abban a tár
gyilagos konstrukcióban, amelyet az
emberi értelem felfedez a világminden
ségben, az egész természet Istennek, az
alkotónak kezenyomát tükrözi s igy az
ő természe.es kinyilatkoztatását szol
gálja. Ebben az értelemben az igazi tu
domány, akár mély tartalmúnál. akár
végső célszerűségénél fogva szent jel
leggel bir."

A tudománynak ezt a szent jellegét
kell átéreznie a keresz.ény orvosnak is,
"Amikor odamegy a beteg ágyához 
oktatta Necchi hallgatóit, - eqészitse
ki az értelmet a meqér.éssel, a tudást
a szereettel, a foglalkozást a hivatás
sal. Esnélkül az orvos csak mcsterem
ber. Az orvosi hivatás azonban nem
csak szent, hanem megszentelö is, mert
az orvos mindabban a fájdalomban,
amely tőle enyhülést és vigasztalást
vár, a kereszten függő Isten szenvedé
seinek halvány mását látja meg. Külö
nösen a Ioqyaékos öntudatu, szeren
csétlen teremtések és a qyóqyítha.arlan
betegek qyötrödéseí viszik közelebb a
keresztény orvost a keresztrefeszített
Úr misztíkumához. Ezeknek szenvedése
ugyanis olyan probléma, amely kíelé
githetően csak akkor oldható meg, ha
tekinte.ünket felemeljük a vigasztaló
kereszthez, amely egyedül tud értéket
adni a fájdalomnak. A keresztény or
vos, ha igy közeledik ezekhez a qyó
qyíthatatlanokhoz, nemcsak önmagának
lelkét szeriteli meg, hanem a fájdalmat
még e betegek számára is termékeny
nyé teheti lelkiekben, olykor pedig még
fizikumuknak is javára fordíthatja."

Maga Necchi elsősorban azokkal a

betegekkel foglalkozott, akiket a társa
dalom általában elhanyagol: az örök
lött gyengeelméjűekkelés a fogyatékos
képességűekkel. Tudományos publiká
ciót nem kevesebb, mint 2180 ilyen
gyermekre vonatkozó vizsgálatairól ad
nak számot. A tanuvallomások válto
zatos sorra emeli ki, hogy mosolygó
és bátorító nyugalommal. vigasztaló
együttérzéssel, elnézéssel és szeretettel
kezelte ezeket a szerencsétleneket.
Egyik kis betege mondta róla: "Végre
találtam egy papát."

•
"Kész vagyok akár rákban is meg

halni - mondotta egykor Necchi egyik
barátjának -, kész vagyok, mert a
test legnagyobb fájdalmai meqszentel
tet.ek Krisztus testében." S amit akkor
szinte megérzett, valósággá vált. De
nem szólt róla senkinek. Még négy
nappal halála előtt is meqtar.otta egye
temi előadásait és 27 beteget látott el.

"A római katolikus apostoli Szerit
egyházban halok meg - olvassuk vég
rendeletében -, a legteljesebb hűség

ben és engedelmességben a pápa iránt.
Megbocsátátst kérek mindazoktól, aki
ket megbántottam, s meqbocsá.ok rnínd
azoknak, akik engem bántottak meg.
Feajánlom Istennek életemet s elfoga
dom kezéből a halált mindazokkal a
körülményekkel, amelyek kísérik, Ké
rem Istent, hogy abban a pillanatban
teljesen megbánhassam bűneimet és tö
kéletesen belenyugodjam legszentebb
akaratába."

Sirj ának márványtábláján ma a név
alatt egyetlen cím van: "Ferences har
madrendi", S oda van vésve a kérés
úgy, amint végrendeletében meghagyta:
"Imádkozzatok lelkéért!"

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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