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A N·\GYBÖJT GONDOLATVILÁGA

A nagyböjt, liturgikus. nevén Qua
dragesíma, a szent Negyvennap im
már 1600 éves intézmény: a IV, szá
zad harmadik évtizedében már színte
míndenütt ismerik és gyakorolják. Mi
nél régebbi valami. benső lényeqét tel
jes egészében csak akkor ismerhetjük
meg, ha gyökereiben tanulmányozzuk.
A nagyböjt liturgiáját, a mindennapos
külőn míseszöveqeket csak akkor ért
hetjük meg. ha ennek az intézménynek
első századait megismerjük.

1. A szent negyvennap elsősorban a
kiválasztottak (electi) előkészületi ideje
volt. Az üldözések idejében még meg
sem volt a Negyvennap. de már hus
vét víqílíá]a, a szent éjszaka. a ke
resztségnek ünnepe. Három héttel előtt

kezdték el a hit tanulóit, a katechu
meneket előkésziteni a keresztségre.
Bár sokhelyütt egy évig tartott, a tu
lajdonképpeni előkészület ebben az
utolsó három hétben tőrtént. Koránt
sem tartották eleqendönek az elméleti
oktatást. Az elv az volt, hogy "nem
szabad a tanítványoknak mindjárt kez
detben a mély és rejtett titkokról bec
szélní: tanítsák öket erkölcseik javítá
sára. önfeqyelmezésük jobbítására. val
lásos életre s az: egyszeru hit első ele
meire" - amint Orioenes mond]a.
(Hom. in. Libr. Judic. 5. 6.) Nagyon
tanulsáqos az ókeresztény lelkületre.
mit értettek keresztény népeink vallá
sos életen. Az üldözések korából való
egyik ókeresztény forrás így mondja el
ezt: "A keresztséqre beavatandót azok.
akik odavezetik majd őket (a kereszt
szülők). jó bizonyítvánnyal ajánlják.
Tanusitsák. hogy abban az időben.

amíkor tanulták a hitet. betegeket lá
toqatrak, nyomorultakat támogattak.
mínden szemérmetlen beszédtől tartóz
kodtak. dícséreteket énekelték, gyűlöl

ték a hiú dicsőséget megvetették a gó
göt. és az alázatosságot választották
maguknak.' (Can. Híppolyti. Can.
XIX. 102.)

Ha

Mivel a szenr Negyvennap litur
giája a IV-VII. század között kelet
kezett s azóta váltceatlan. ezért a ró
mai liturgiában mai napig szamos he
lyen meqtaláljuk a keresztelendökre
történő célzésoked, Iqy például nagy
böjt III. vasárnapján a statío Szeet
Lőrinc templomában van. úgy rníet a
keresztény ókorban. Ennek a szent
diakonusnak sírj ánál sokszor végeztek
ördögűzést. A keresztelendökön is
többször végeztek az előkészületi idő

folyamán exorcízmusokat. Ezen a
vasárnapon az Evangélium arról szöl,
hogyan űzött ki az Úr Jézus eg,y ör
dögöt, amely néma' volt. Jézus azután
a sátánnak a hatalmáról beszélt. aki
képes visszatérni a házba. ahonnét ki
jött. Ez figyelmeztetés. hogy vigyáz
zanak ..kísöpört és fölékesitett" há
zukra. a megkeresztelt lélekre.- A
Szeritlecke színtén a választottakhoz
fordul és a gyakorlati kereszténységet
sürqeti: ..Kövessétek. mint kedves
gyermekek. az ISten példáját. és élje
tek szeretettel, amíkép Krísztus is sze
retett bennünket... " Különösen arra
kell vigyáznunk: "Ocsmányság. és
semmiféle tisztátalanság vagy kapzsi
ság szöba se jöjjön köztetek... sem pe
díg ostoba vagy kétértelmű beszéd.
ami illetlen, hanem inkább hálaadás".
- A lll. vasárnap utáni hétfán' ~I

Szeritlecke Námánról szól, a sztr kic
rály hadvezéréről. aki ezt a parancsot
kapta a prófétától bélpoklossáqa meg
gyógyítására: ..Menj és fürödjél meg
hétszer a Jordánban s akkor tested
vísszarryerí egészséget és meg tisztulsz " .
"Fürödj meg és rneqtísztulsz": ez a
jelszavuk a keresztelendőknpk is, FJI1!l1ek
a hétnek a péntekjén a Szeritlecke ef
mondja, hogyan Fakasztott Mözes vi
zet a kősziklából: "Úristen! hallgasd
meg. a nép kiáltását és nyisd meg né
kik tárházadat. az élő vizek forrá
sát... " Az Evanqélíum pedig a sza
maritánus asszony története: Iákob
kútjánál ezt mondta neki J~s: ..Mínd-



.aa, aki abból a vízből iSzik, amelyet
&, adok neki. soha többé nem szom
jaztk míndörökké: hanem a víz, ame
lyet Én adok neki. az örök életre szö
kellő vízforrás lesz benne." Ez a szent .
víz az újszövetség kegyelmi áradatá
nak folyama. melynek elindító forrása
él keresztség vize. - A IV. vasárnl8p
utáni szeedén nag,y ünnepség várt a
katechumenekre. a trediiio symboli,

, azaz a hitvallás átadása. A püspök el
árulta a mindig titokban tartott Hit-
vallást. az apostolek ideje óta meg
lévő Hiszekegyet. ElmQndtanekik a
Míaryánkot is és az isteni parancsola
tokat. A míse szöveqe majdnem egé
szében a keresztelendőkkel foglalko
zik. A bevezető körmerieti ének. az
Introitus hozzájuk fordul: "Mikor
majd közöttetek megszentelésre talá
lok. összegyüjtelek titeket minden
földről: és tiszta vizet öntök reátok és
mínden bűnötöktől 'meqtisztítalak ben
neteket." A Szeritlecke olvasmánya
Ezekiel prófétából ugyanezt a szöve
get bövebben fejti ki: a titokzatos
szent viz megtisztítja őket, megtisztul
nak mínden bálványoktól és új szívet
és új lelket kapnak: az Isten lelkét.
Valóra Válik itt majd, amit tömör rő

vidséqqel igy f. g<1lmazott meg Tertul
lienus: ..A vízben meg tisztulnak angyal
segítségével és előkészülnek a Szerit
lélek fogadására". (TertuIJ. De bapt,
6,) Az Evangélium a vakon szdletett
emberről szöl, aki azzal ny"erte vissza
látását. hogy megmosta szernét a Si
loé tavában. "Megvilágosultnak" ne.
vezték a megkereszteltet ls. mert hité
v el sokkal többet látott meg a valódi
világból: a láthatatlan dolgokat. az Is
ten országát. - A IV. vasárnap utáni
szombaton szintén a keresztelendőkkel

foglalkoztak. Már az Intróitus hang
súlyozza a keresztséq tisztító vizét:
"Szomjúhozók. jöjjetek a vizekhez.
rnondja az Or". Az Evanqélíum pedig
Jézus szavait hozza: ..Én vagyok a vi
lág világossága. aki engem követ. nem
jár sötétségben. hanem övé leszen az
élet viláqcssáqa". Hasonló motívum
csendül föl a következő hétfön: ..Az
ünnep utolsó nagy napján megállt Jé:
zus és kiáltott, modván. Lha valaki

szomjazik. jöjjön Én hozzám és
Igyék"., ,

A nagyböjt idejében a keresztséq
szentséqének gondolatkörében a legjel
legzetesebb ókeresztény motivum: a ke
resztség az ártatlanság és egyszerűség

szeniséqe. A víz szent és ártatlan te
rerntmény, azösí, mai napig használt
vizet szentelö praeíatío szerint, Ártat
lan halacskáknak - pisciculi - ne
vezték magukat a keresztények, amint
Tertullianus mondja: ..Mi mint halacs
kák, vízben születünk a ml Ichrysünk
(halunk) Jézus Krísztus szerínt újjá
és nem is üdvözülünk máskép csak
úqv, ha a vizben megmaradunk" . A
lélek ártatlan lesz. mint a galamb.
melynek képében a Szentlélek száll a
megkereszteltre: ..Az a lélek, ki ga
lamb képében szállt le az Úrra. hogy
így is kinyilvánuljon a Szeritlélek ter
mészete. ennek a madárnak egyszeru.
séqe és ártatlansága által, hisz a ga
lambnak még testi értelemben s~s

epéje. Legyetek tehát. úgymond az Ur.
ártatlanok. mint a galambok." ,(Ter
tullianus. De bapt, 3.)

2. Llqyancsak még az üldözések ko
rában a husvét előtti időben, mielőtt,

még a Negyvennap intézménye kiala
kult volna. maqátölértetödö volt a tő

benjáró biinok esetében (peccete cepi
talia: gyilkosság. nyilvánosan ismert
paráználkodás, híttaqadás] a nyilVá
nos vezeklés. Amínt egy -ökeresztény
szónok mondja...a lélek egész töredel
mével iparkodjanak. hogya ré'gi bűnö

ket lelkiismeretük belsejéből, mint va
lami nyilvesszőket kiszedjék. Nem elég
csak. ha ajkuk hegyével mondják:
Vétkeztem. kímélj meg. bocsáss meg
nekem!" [Szt. Caesarius Hom. Z9.)
Míkor a IV. századtól kezdve meg
volt már a Negyvennap. a nyilvános
bűnösök ebben az időben: tartották
meg az egész gyülekezet sztne előtt
vezeklésüket. Szent. Ambrus püspök
buzdítja őket. hogy idejüket jól hasz
nálják ki: ..Akarom. hogya bűnös re
mélje a bocsánatot. kérje azt könnyei
vel, kérje sóhajaival, k-érje az egész
népnek sirása által... Karolja át a püs
pök lábát és csökolqassa azt, könnyeivel
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öntözze, ne bocsássa el, hogy róla ls
elmondja az Úr Jézus: Megbocsáttatik
neki sok bűne, mert nagyon szeretett'
(De paenitentía 1, 16). A bűnbánókat

az ókeresztény egyház a Negyvennap
égész' idejében kizárta a keresztény
gyülekezetből. Voltak helyek. ahol be
sem mehettek a bazilikába, hanem csak
annak pitvarában, a narthexben tar
tözkodhattak. Rómában ellenben bent
lehettek a templomban, de el voltak
különítve a hívek közösséqétöl. Egyes
ré'gi római baztlíkákban még látni le
het a kőpadlóban a lyukakat, ame
lyekbe rudakat illesztettek és függőnlY

nyel választották el a vezeklöket a hí
vektől (J. A. [unqrnann, Die Lateini
schen Bussriten 1932. 22).

A bűnbánók vezeklése nagyon ke
mény volt. Amint egy IV. századi
egyházatya, Szent Pacianus mondja,
"nem tartották qyönyörűséqnek a bűn

bánatot: akkora fáradságot rakott rá
juk, a test romlását parancsolta nekik;
könnyeik örökösek, állandóak sóhajtá
saík" (Ep. 3.). Ezek a mándennapi
gyakorlatok: "A gyülekezet színe előtt

sírni, az elvesztett 'életet szennyes ru
hában gyászolni, böjtölni. imádkozni.
a földre vetni magukat; ba valaki a
fürdőbe hív, visszautasítant a qyönyö
rűséoet: ha lakomára kér. így kell s7ől

ni: Ez a szerencsések dolga, én vétet
tem az Úr ellen és félő, hcqy örökre
elkárhozom: mínek nekem a lakmáro
zás, ki megsértettem az Urat? A sze
gények kezét szoronqatní, könyörögni
az özvegyeknek, a papok lábához bo
rulni és kérlelni az engesztelő Eqyhá
zat: míndent meg kell kísérelni inkább,
mintsem elkárhozní" (Paraenesis ad
paenitentíam}. Megindító példáját mu
tatja ennek a vezeklésnek Fabiola, ez
a IV. századi előkelő római nő. A ró
mai polgári törvények szerint 'elvált
ledér életű férjétől és az Egyház sze
rint meg nem engedett tilos házasságra
lépett egy másik férfival. Mikor ez a
férfi meghalt, megbánta tettét és nyíl
vánosan búnbánatot tartott mindenki
épülésére. Szent Jeromos mondja el e
vezeklésének történetét. " Ször ruhát
ölött, hoqv tnvtlvanosao, bevallja té
vedését, Egész Róma városa szemlélte,
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hogy husvét előtt a lateráni baziliká
ban a bűnbánóknak rendjében állt; éll

püspök, a presbyterek és áz eqész nép'
vele együtt könnyezett. Haja ki volt
bontva, sápadt volt az arca, kezei
szennyesek, mcsdatlan nyakát meghaj
totta. Mindenki előtt feltárta sebét,
sírva látta Róma; ruhája rongyos volt.
feje födetlen. szája zárva" [Szent Je
romos Ep. 77, 4).

Természetesen csak a nyilvános bű

nösöket közösttették ki, amint a III.
században Origenes tanusítje: ..Ahol a,
bűn nem nyilvánvaló, az olyant nem
vethetjük ki az Egyházból" (Horn. 7.
in Job). Origenes azt tanácsolja a bű

nösnek, hogy jó lelkiatyát keressen.
aki megkönyörül rajta, nem kemcny és
kegyetlen: "l-J<, vétkeztünk. ezt kell
mondanunk: Kínvílvánítorn előtted bű

nőmet és nem rejtem <'I gonoszságo
mat. Ha ugyanis ezt tesszük, h09Y ki
nyilvánítjuk bününket, nemcsak az Is
tennek, hanem azoknak, akík sebein
ket. azaz bűneinket meg tudják gyó
gyitaní, akkor az törli el vétkeinket,
aki mondotta: Ime, mínt a felhőt tör
löm el gonoszságaidat és mínt a sötét
séget oszlatern el bűneidet" (Hom. 17.
in Luc). Látjuk tehát milyen termé
szetes fölfogás volt abban az Időben,

- az imént idézett beszédet 233 után
mondotta Origenes - hogya nagy
bűnöket nem eleqendö csak Istennek
rneqvallaní, hanem meg kellett azokat
vallani a papnak is: ahogy későbbi
szóval mcndották. "fülgyónást'· kel
lett a legrégíbb időkben is végezni.

A nyilvánosan ismert bűnösök mel
lett mások is voltak szép számmal, akik
bűnbánatot tartottak. Ezért az öseqy
ház szokásba hozta, hogy a Negyven
nap idején rninden egyes mísének a
végén külőn imádságot mondjanak a
bűnbánatot tartók fölött. Ezeket az
imákat eredetileg ,,3 bíinnkért" (Ora
tiones pro peccatis) mondották, hanem
rnível a bűnbánat gyakorlataiban csak
hamar míndenkl résztvett. a "nép fö
lött" elmondandó Imádságnak kezdték
nevezni őket (oratio super populum).
Ezek az imádságok a mai napig ben
ne vannak a római mísszáléban, Ere~

detlIeg a hamvazószerda ünnepélyes rt-



tusa is csak a bünhánatot tartók ré
szére voltelrendelve. de.a VII. :;zá
zad óta míndenki hamut hintetett a fe
jére. A naqyböjt egész liturgiáját át
járja a vezeklés és a bűnbánat gon
dolata, ez a motívum a Ieqszembeszö
köbb, Nincsen míseformula a böjt fo
lyamán. amelynek valamelyik kar
éneke. oratiója. vagy szent olvasmá
nya ne' szölna a bűnbánatról. Azóta ls
mindenkinek szükséqe van erre. A ve
zeklés. a böjt, az ,imádság. az alamízs
na gyógyszere a bűnnek. Mindenkire
áll a Gelssieoumben megőrzött óke
resztény imádságok szava: "Isten. mín
den irgalmasságnak és a teljes jóság
nak szerzője, te a bűnök gyógyulását
a böjtölésben. az imádságban és az ala
mizsnában mutattad meg. Tekints ke
gyesen alázatos bünvallomásunkra,
hogy kiket lelkiismeretünk földre gör
nyeszt, irgalmasságod föleqyenesít
sen. "

3. A szerit Negyvennap azután a
IV. század óta egészen kiemelkedő

mödcn az önmegtagadások ideje volt.
Ez az ókorban és a középkorban a
böjt míndenféle fajtája által történt.
Körülbelül ezer esztendeig maradt meg
az a szokás, hogy csak estefelé vették
magukhoz a keresztények a Neqyven
napban az eqyetlen napi táplálékot. A
XIII. század második felében Aquinói
Szerü Tamás tekintélye folytán kezd
ték megengedettnek tartani a kora dél
után [círca nonam) történő étkezést.
Az •.aszketikus önmegtagadások közé
tartozott a. húsételektöl való tartózko
dás is az egész Negyvennap Idején.
Voltak helyek. ahol még ahaIféléket
is kizárták a böjti étrendből. Szent
Agoston ezzel kapcsolatban még arról
is érdekes bizonyságot szolqáltat,
hogy voltak a böjti időben aggályos
keresztények. akik azokat az edénye
ket. amelyeket az év folyamán a hús
ételek elkészítésére használtak. tisztáta
lannak tartották. A nagy egyházatya
figyelmezteti ezeket. hogy a tiszták
nak mínden tiszta; viszont éles szem
mel mutat rá a böjt lényegére. amikor
kifogásolja azok eljárását. "akik úgy
tartózkodnak a hüseledeltöl, hogy ne-

hezebben .elkészíthetö éli nagyobb ér
téka ételeket hajhásznak. Ezek téved
nek, mert az ilyen böjt nem a meqtar
tóztatás vállalása, hanem csupán a
fényűzés meqváltoztatása" (Sermo
209). Ez a nyilatkozat világosan mu
tatja az ókeresztény spiritua!itást: min
den szükkeblü farizeizmustól tartóz
kodni kell; nincsenek 'tisztátalan edé
nyek. dea raffínált fényűzés nem szá
mít böjtnek csak azért. mert húst nem
eszik valaki. Ezen a téren csakhamar
lehetett bizonyos lazulast tapasztalni.
Az V. században egy aszketikus Irö
panaszkodik. hogy egyes emberek tat
tözkodnak a négylábú állatok hüsátöl,
de fácánok. baromfiak vagy más drá
ga madarak húsát élvezik. (P. L. 59.
469.)

Az ókorban a, szeszesitelt összefér
hetetlennek tartották a böjttel és hely
telenitették még a bor helyett használt
édes gyümölcsleveket is. a sorbitiun
culé-ket, melyeknek Keleten ma is
sorbet a neve. magyarul szörp, Szent
Agoston bövebben is szöl erről: "Lát
hatjuk. hogy némelyek a szokásos bor
helyett szokatlan italokat szeretnek:
egyesek almából sokkal kellemesebb
italt sajtolnak maguknak, mínt amít
megtagadnak maguktól a szölöre vo
natkozóan. A Negyvennap megtar
tása igy nem a régi vágyak elnyomá
sa. hanem alkalom új élvezetekre" (P.
L. 38. 1043). Mindezek az aszketikus
gyakorlatok, önmegtagadások az óke
resztény kor szelleme szerint a IV.
században teljesen szabadok voltak.
Aranyszájú Szent János ezt világosan
megmondja. amikor Igy szöl: ..Szokás
rnindenki.nlél, hogy a negyven nap
folytán kérdezgetik egymástól, kl-ki
hány hetet böjtölt; és akkor hallhat
juk. hogy egyik-másik két héten. ís
mét más három héten át. némelyík
mr-q minden héten böjtölt. De mlt hasz
nál ez. ha helyes cselekedetek nélkül
töltjük el a nagyböjtöt?" (Horn. 16:
6.) A szabadság szellemét víláqosan
tükrözi Szent Agoston mondása:
..Negyven napig nem evett Mözes, .a
törvénynek a szerzője: negyven napig
tett Igy Illés. a leqkíválöbb próféta:
negyven napig cselekedett igy az Or
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is, tanulsága levén a törvénytől és a
prófétáktól. . . Mi. ellenben. .akík nem
bírjuk ilyen hosszúra nyujtani a teljes
böjtöt, vállaljuk magunkra legalább
azt, arnire képesek vagyunk. Azaz, bí
zonyos napokcll kívülv amelyeken
kellö okból az Egyház . JJIE:/ll engedi,
h,ogy böjtöljünk, legyünk tetszöek az
Urnak, a mi Istenünknek akár napon
kenti, akár sűrű böjttel." (Sermo 210;
.I?, L. 38, 1052.) Kétségtelenül látszik
itt cl szabadság. szelleme. Vasárnap
nem szabad böjtölni, egyébként napon
ként vagy sűrűn böjtöljön az ember.
Az önmegtagadások önként vélleliek,
nem toroénuben megállapítottak. Ezért
Szent Agoston hangsúlyozza, hogy
bármely ételrekiterjedhetnek: nemcsak
pusztán a húst, hanem "bizonyos.( qyü
mölcsöket és kerti veteményeket em
leget, "akármilyen ételtől tartözkod
hattok , csak emlékezzetek. arra, hogy
szándékotokat helyes mérséklettel meg
tartsátok" (Sermo 208; P. L. 38,
1045).

4. Ami jelenleg szinte eg,yedi11 ural
kodó motívum világszerte a Negyven
nap gondolatában; a mi Urunknak
kínszenvedése, azt megtaláljuk a ke
resztény ókor gondolatvilágában is.
"Illik a mi áhitatunkhoz - mondja
Srent Agoston -, hogy kik a megfe-

AZ ELMULASZTOTT ESTÉK

Több olvasónk intézett hozzánk kér
dést, hogyan oktathatna. ápolhatná a
legmegfelelőbben gyermekének hitbeli
e-lemi ismereteit anélkül, hogy különle
qesebb seqédeszközt kellene igénybe
vennie, A kérdezők között akadt. aki
mqkísérelte rendszeresen feladni és ki
kérdezni az anyaqot, de a tantervszerű

munka során olyan nehézségekbe ütkö
zött. hogy úgyszólván semmi eredményt
nem ért el. Volt olyan is. aki magát
.tehetségtelen nevelőnek. gyermekeit
pedig elfajzott nemzedéknek tltulálta
bosszúságában.

A vallási ismeretek közlésének a
cseledon belül megvan a maga ré@.
jól bevalt és kitaposott útja. Sajnos, az
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szített Úr szenvedésénék ünneplését:
közeledra látjuk. a test vágyainak' el
nyomásával keresztet állitunk tel ma
gunkban, amint ae apostol mondja:
akik Jézus Kríszushoz tartoznak. tes-
tüket keresztre feszítették szerivedé
lyeivel és vágyaival együtt': (Gal, 5.
2i.). A böjt. az ÖDiIlleg,tagadás indító
oka ez legyen tehát; Jézusé vagyunk
s így cl Keresztre Feszítette! eg yütt
kell nekünk is megfesziteni testünket.

Igy válik valóra a szentáqostoní
szö: "A megváltás egyszer történt
meg egyszer s míndenkorra, hogy éle
tünk megújuljon. De rnínden esztendő

ben mcqünnepeljük, hogy eszünkbe
jusson. .. Alázatosnak kell lennünk:
erre tanit bennünket Krísztus alázata,
hiszen engedett halálával a qonoszok
nak. Fölmagasztal mínket Krísztus ma
qassáqa, aki a jókat megelőzte a feltá
madásban." (Sermo 206.' P. L. 38.
1011.) Bs hogy míért a Negyvermap
ideje alkalmas leginkább az önmeqta
qadésokra, Szent Agoston így magya
rázza: Akkor kell böjtölní, amikor a
násznéptől elvétetett a Völeqény.
Ezért qyakorolunk önmegtagadásokat
az Ül' szenvedésének ünneplésekor. hi
szen ilyenkor gyászolunk. mi, akik fiai
vagyunk JéZU&IJak, a szépséqes Vő

legénynek.
Radó Polikárp

elmúlt évtizedekben igen sok otthon
ban elhanyaqolták és nem egy helyen
egészen el is felejtették már. A leg
több családapa és családanya azt hitte,
elegendő, ha gyermekét vasárnap
templomba küldi, a többi a pap dolga.

Kétségtelen, hogya pap .munkáját
a napi munkában fáradozó apa és
anya csak nagyon kevéssé tudja pó
tolni. A társadalom alapintézményei
tudják eg,ymást támoqatní, de nem tud
ják helyettesíteni. Van azonban a hít
beli ismeretek oktatásában feladat.
amelyet a családnak nemcsak el lehet.
de el is kell végeznie.

A család sajátos feladata a vallási
ismeretekkel kapcsolatban, hogy elmé-



Iyítse, megtöltse melegséggel. közelebb
hozza a gyenneki sztvhez, és feldí
szítse emberi színekkel. Épp ez az.
amit a családon kivülí nevelés csak rit
kán és kevéssé tud megadni. A gyer
mek szívéböl a templomi nagy élmény
IS a család meleqének hatása alatt kél
ki. A család tudja megadni a gyer
meknek azt a csondes és rnélyrenató
érzelmi belállítottsáqot, amely egész
életére megtartja a természetfeletínek
és pályája későbbi szakaszában is
szüntelen sarkalja. hogy hitbeli isme
reteit egyre mélyítse és bövítse.

Ennek az érzelmi nevelésnek a rnöd
szerel olyan eqyszerüek, hogy a leg
szerényebb körűlmények között is
meqvalósitható. és semmiképp sem fa
rasztóak a szülökre, hanem épp ellen
kezőleg. jutalmul őket is Felüdítik és
felemelik.

Minden katolíkus családban újból
he kellene vezetns az esti olvasást.
ahogy' azt óseínk tették évszázadokon
keresztül. Annyira fontos volna ez.
hogy magának a lelkészkedő papnak
is érdemes figyelmeztetni rá híveit, ha
lelki, különősen pedig ha nevelési
ügyekben fordulnak hozzá tanácsért.

Az első, amit e téren minden kato
likus család számára ajárilani. lehet: a
Secntirés olvasása. ha nem naponként.
legalább egy-kétszer hetenként. Fél óra
még a legelfoglaltahb családban is
akad a lefekvés körül, amike'!" valaki
il szülök, vagy a felnőtt családtagok
közül elő tudja venni a szerit konyve
ket. hogy felolvasson belőlük egy-egy
részt a gyermekeknek. Öt-hat éves
gyermek már megérti, örömmel hall
gatja az evangélium elbeszélő. eserné
nyes részeit, sőt a tanításokból is a
példabeszédeket és a rövidebb része
ket .: A felolvasó felnött csakhamar ta
pasztalni fogja. rnílyen szépséqek bon
takoznak ki a szerit szöveqböl kis hall
gatói lelkében, akik órákig el tudnák
hallgatni a Megváltó életének és taní
tásainak történetét. Annyira. hogy új
ból és újból meqísmételtetík, majd vá,
Jogatnak benne, most ennek, most an
nak a résznek az újraolvasását kérik.

Ugyanezt lehet elmondani az Ószö
vetség eseményes részeiről is. A íelso-

rolasok. törvénymaqyarázatok, zsoltá
rok,· az elvoeeabb részekmég.kifáraszt
ll\k öket, de ezek között is akadnak
passzusok, melyeket el lehet, sőt el kell
olvasni nekik. Természetesen sokk függ'
attó], hogyan olvas a felolvasó. Aki
ben varn hozzá szív és hajlam es való
ban szepen tudja olvasni a szent szö
veqeket, gyermekeit nemcsak a biblia
elbeszélő részéhez tudja egész életükre
hozzákötní. hanem hozzászoktatja őket

ahhoz is, hogyamélyebb értelmet ke.
ressek benne.

A másik doloq. amit ugyancsak
ajánlani kell minden katolikus család
nak, a Szenick életének olvasása, már
kevesebb helyen valósítható meg. mert
kevesebb a hozzávaló könyv. Sajnála
tos, hogy szamos szent-életrajzban ke
vés a leíró ·és sok az elmélkedő rész.
A qyermekek pedig, akiket Jézus sza
vain keresztül a lege1vontabb teológiai
igazságok is meg tudnak fogm vala
miképpen, más könyveknél az elvont
elmélkedések alatt rögtőn szörakozot
tak lesznek. Mintha érzékeny lelkük
ösztönösen megérezné, melyík a Szerit
lélektől ihletett hang és melyik az egy
szerű emberi szö. A szentek életéből

elsősorban az esemény, az epizód köti
le a kis hallgatókat, ezért ajálnllatos
eleinte ezeknél megmaradni az olva
sásban. Szükséq volna mínél több
olyan életrajzra. mely valóban élet.
rajz, sok elbeszélő résszel és kevés, de
annál tömörebben meqfoqalmazott, a
mindennapí emberi esernérryekhez hoz
záalkalmazott tanulsággal.

A Szentírás és a szentek életének
olvasása azonban egymagában nem
elég. Érzelmileg kétségtelenül kiműveli
a gyenneket és olyan mélyséqeket
nyit meg lelkében. mint senuni más ne
velési módszer vagy eszköz. Vannak
azonban olyan vallási ismeretek. ame
lyeket betéve, szöszerint kell tudnia
minden karolíkus hívőnek. Ezekröl
hiába hall a gyermek a templomban
vagy másutt,' akár hittanórán is, csak
akkor maradnak meg, benne szöszerínt,
ha állandóan ismételi és felmondja
öket.

.Hadd sorolj am fel közülük a leqfon-
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tosabbakat. (A. felsorolás rendje nem
jelenti a fontosság sorrendjét):

1. A szentmíse beosztása, állandó ré-
szeinek legfontosabb szöveqeí,

2. A Hiszekegy.
3. A tízparancsolat
i. Az Anyaszentegyház öt páran

csolata,
5.. A hét Szentséq.
Ezeket a gyermek és késöbb a fel

nőtt hívő annyit hallja, hogy valóban
jól ismeri öket, Vannak azonban olyan
tudnivalók, parancsok. ímaszöveqek,
amelyeket ugyanígy kellene tudnia
raíaden hívőnek. de kevésbbé vagy
egyáltalán nem ismeri. szöszerínt meg
egyáltalán nem tudja őket.

Ilyenek például a lIlJYolc boldogság.
a szeretetparancs, az isteni és d sar
kalatos erények, az irgalmasság testi
és lelki cselekedetei, a Szeritlélek hét
ajándéka. a Iöbűnök, égbekiáltó bű

nök, a Szeritlélek elleni és ídeqen bű

nök, ésa Szentolvasö titkai. A Szent
Keresztút Allomásai.

Ezek állandó ismétlésére legalkalma
sabb az esti imádság ideje. mikor js
egybekapcsoljuk ezeket az imával.
Nem lehet mínden családban mínden
este végig mondani a fent felsoroltakat.
Egyáltalán felolvasásban csakúgy,
mint az ismétlésben ajánlatos a Józan
rnértéktartás. A szülönek meg kell ta
lálnia a legalkalmasabb pillanatot, ami.
kor megkezdi a felolvasást. bele kell
illesztenie a míndennapí életbe mínd az
olvasást. mínd az imádkozást; mert
akinek nincs más eszköze, mint az erő

szakolás. a hajszolás. megöli a család
ban az áhitatot, álszenteskedésre visz,
aminek az lehet a következménye,
hogy mihelyt a gyermek kikerül a Jám
hor· mezbe öltöztetett zsarnokság alól,
jó ideig vallásgyűlölö lesz. Éppen ezért
az a leghelyesebb. ha a szülö a szo
kásos esti imádság után mínden nap

más és más részt mondat el, .vaqy
mond el együtt a felsorolt tudnivalók
közül, A legtöbb szülö, aki megkíVánja
gyermekétől, hogy imádkozzék. együtt
van vele az imádság alatt. Meg tudja
tehát ítélni. hogy mikor mi a helyes
mérték, Mindíg a minöséqen legyelll a
hangsúly és ne a mennyíséqen. Ezért
például a rózsafűzérnél jó ideig. vagy
egyáltalán meqeléqedhetünk, hd mín
den titokhoz csak egy üdvözlégyet
mondanak el.

Mindezek a szerény eszközök termé
szetesen nem pótolhatják a pap vagy
a hitoktató munkáját. De mindenkép
pen a magasabb vallási müveltséq
alapját jelentik. Az alapok pedig bár
milyegyszerűeknek látszanak is. nem
hanyaqolhatök el.

Az a szülö, aki elfelejti felhasználni
gyermekei estéjét. hogy megmártsa
őket a mennyeí szépséqek és igazsá
gok üdítő vizében, mínden alkalommal
külön alkalmat mulaszt el Isten orszá
gának építésében, gyermekei és a maga
üdvözülésének munkájában, Viszont.
aki le tudja győzni fáradtságát, ide
qenkedését, csakhamar tapaszaini fog
ja, mennyí szépséget ád az isteni ke
gyelem ezekhez az egyszerű médsze
rekhez. És mennyí segítséget! Ha szá
raz, iskolás mödszere kkel akarjuk
"belevern:i" gyermekeinkbe a hit isme
reteit, rníndíq számíthatunk rá, hogy
bármennyire is szöszerínt tanulják
meg és tudják azokat, csakhamar el
felejtik. Az érzelmi műveléssel elmé
lyített, a legfontosabb tudnivalók ál
landó Ismételtetésével. imádkoztatásá
val egybefoglalt ismeretek azonban
maradandóak, sőt szin~e együtt növe
kednek' a fejlődő lélekkel. mert maguk
köré krístályosítják a többi ismeretet
is és irán vit ják lépéseit az ösvényen.
mely szűk ugyan. de az örök igaz
ságba. szépségbe és jóságba vezet.

Sinkó Ferenc

NÉHANY SZÖ A FALUSI LELKIPÁSZTOR
Új PROBLÉMÁIRÓL

A Vigilia 1951 januári számában rö
vid írás vetette föl a falusi lelkipász
torkodás mai problémáit. Az alábbtak
ban ezzel kapcsolatban szerétnénk ne-
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hány, gondioljuk nem időszerűtlen és a
falu szellemétől nem távolálló nehézsé
get megvitatni.

A két világháború színte forradalmi



<'italakulást hozott falvaíok vallásos
-életében, Már az elsö világháború
után meqkezdödött a falusi dolgozók
városba. föleg a, fővárosba való özön
lése. A munkaterek és munkavíszonyok
'nem egyszer százkilométeres távolsá
gokba sodorták a kenyérkereső család
tagot (többnyire az édesapát, de sok
szor az édesanyát is); a falu fiatal
sága néha •.csapatba" tömörülve ment
el egy~9íY jó keresetet biztosító rnun
kahelyre. Az idegenben töltött hosszú
idő tágította a látókörüket. meg.ismer
tette őket más vidékek és városok la
kosaival; felszakadt a röqhözkötöttséq
nek és a faluból nősülésnek sokszor
bizony egyáltalában nem áldásos ha
gyományossága. Megszületett az a
"kétlaki ernbertípus"• aki a földet is
müvelte, de .Jroltszezcnban" valahol
ipari munkát is végzett. Mindez oko-
sabbá értelmesebbé. életrevalóbbá tette
a falusi lelkeket; de a híveiért aggódó
lelkipásztornak a jó mellett a fejlődés

rossz oldalát is meg kellett látnia.
Már maga, az a tudat, hogy hiveit

[s többnyire éppen azokat. akikért a
leginkább aggódik: az Ifjúságot és a
fiatal házasokat) ritkán látja otthon;
hogy idegen, talars közömbös vagy ép
pen vallástalan környezetben kell tud
nia övéit; hogy talán falujukban soha
nem tapasztalt bűnöknek és csabitasok
nak vannak kitéve: mindez súlyos
gend a papi lelek számára.

Vajjon mílyen a lelkiviláguk ezek
nek az immár csak "ünnepi falusiak
nak", akik csak a szombatesti tömött
munkásvonaton vagy autóbusron jut
nak haza. hogy hétfőn kora hajnalban
ismét visszatérjenek munkahelyükre?
'Számíthat-e rájuk a falusi templom, a
falusi egyházközség, a falu egész
szakrális élete? Tudnak-e lelkiekben
továbbra is falusiak lenni. vagy pedig
áttörik a falu hagyományának zártsa
gát?

Kérdésünk nem olyan eqvszcrű,hogy
azonnal válaszolni lehessen, rá. Kétség
kívül nagyon sokat jelent az a lelki
tartalom. atp,it hazulról visz maqával
a falu jától távol dolqozö, Milyen öröm
sok plébánosnak. mikor eqv-eqy mesz
<zi munkahelvröl meqirják neki az ot-

taní lelkészek. hogy munké9l!itnind
vagy legalább nagy~ elvégez
ték karácsonyi vagy husvéti gyónásu
kat. áldozásukat! Sajnos. azonban nem
mindíq ilyen rózsás a helyzet. Van-.
nak. akiknek a munkahelye túlságosan
mcssze esik a templomtól. vagy nincs
lehetőséqük rá. hogy megfelelő. bár
nem ünnepi. de nem is munkaruhában
térdeljenek a gyóntatószékbe- vagy ál
doztatórácshoz. Már pedig a mély lel
kületű katolikus falu ezt a templomi
illendőséget nagyon beleqyökereztette
az emberekbe. elsösorbao éppen ha
gyományokhoz való ragaszkodásával.
Van azután olyan falujától távol dol
gozó hivő is. aki megszokott környe
zetéből kiemelve Idegennek érzi ma~t
a templomban. tdeqennek az ismeret
len hivek között és jó idő eltelik. mig
bele tud zökkenni a vallásos élet e szá
mára szokatlan kerékvágásába.

Ami az otthoni bellleszkcdést Illet},
ez általában alig állhat többől, mint a
közösségqel együtt hallgatott isten
tíszteletböl, nevezetesen a szentmíséböl
és a litáníából: ez az utóbbi azonban,
főleg a férfiak számára. már elvesz
tette vonzó jelentöséqér, legalább is
abban a régi. hagyományos alakjában,
ahogyan faluhelyen majdnem mínde
nütt véqzik. Várakozáson felül sike
rült viszont több helyen meqkedvel
tetn~ a férfi dolgozókkal a mind nép
szerübbé váló esti rniséket. Altalános
tapasztalat, hogy bizony sokszor ma
radt 'el a kötelező vasárnapi szentmise
hal1gatás a gyengébb ruha vagy a tá
vol dolgozó színte elkerülhetetlen ün
nepnap délelőtti munkája miatt. Ezek
az esti mísék azonban falvakban azt
az időt haszniiiják ki. amelyet teljesen
a nyugalomnak és a pihenésnek. vagy
vallásosabb családok a közös olvasmá
nyoknak és elbeszélqetéseknek szán
nak. Ez utána délutáni vagy kora esti
órákbari bemutatott szentmíse után
még mindig bőven juthat idő a haladó
szellemű falu új szörakozásaíra: rno
zira, ,összejövetelre, előadásokra.

Nehezebb kérdés ennek a réteqoek
a szentséqí ,élethe való aktiv bekap
cselása. Faluhelyen, ahol többnyire
e~"IY, legföljebh ké't pap van (de ak-
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kor egyikük a szomszéd filiálidat lá
togatja. pasztorálja], nehéZ. a szent
gyó.tJ.ást. ésá1doZlást úgy rendezni és
rendszeresíteni, hogyeza dolgozó re.
teg gyakran éljen a szentséqekkel.
Színte nem is kívánhatunk mást. mint
,hogy il husvéti és a karácsonyi időben

az Ur asztalánál lássuk öket.
Hangsúlyoznunk kell. milyen nehéz

séget jelent a pasztorációban az a
tény-. hogy ez' a várossal. más vidé
kekkel ismerkedő falusi réteg átalakul
gondolatvilágában. életszemléletében és
viláqnézetében. Mikor hallgatóink kö
zött ök is ott vannak, lényeges köve
telmény. hogy rájuk is tekintettel le
gyünk szentbeszédeínk témáját. idö
szerűséqét és gyakorlatiasságát ílle
töen, Mondanívalőnkar nundenképen
úgy kell összeallítanunk. hogy az ide
genben dolgozó egész hétre való lelki
táplálékot vihessen magával. de falu
ban maradó híveink is rneríthessenek
erőt belöle otthoni munkájukban. Szerit
beszédeink tárgyában és Iolyakorlati
következtetéseiben tehát gondolnunk
k-ell azokra is, akik már oem a hagyo
mányos keretek közott élnek. sőt úgy
kell felvérteznünk öket. hogy vallási
és' erkölcsi felíoqásuk az otthontól el
szakadva is hívő kereszény maradjon.

Lássuk most azoknak a problémáit.
akik nem kényszerülnek. arra. hogy a
falut elhagyják, annak életéből hosz
szabb-rövidebb időre kiszakadjanak:
lássuk azokat. akiknél még valóban a
"hagyományosság" az uralkodó té
nyező s akiknél a vallás színte any
nyit tesz. mint megmaradni il régi ke
retek. a régi életforma. a rég:i világné
zet mellett.

Sajnos.. meg kell állapítanunk, hogy
míg a városokban a hitélet eddig nem
tapasztalt. módon elmélyül. addig falun
többnyire még bizony a külsöséqek
köntösébe öltözik. Hogy anagy ünne
peken a lányok fehér ruhát öltenek. a
felnöttek pedig "első ruháikat" veszik
fel; hogy fogadalmi ünnepekről (s me
lyik falunak ne lenne?) elmaradni
.szinte kiáltó vétekszámba meqy: hogy
ünnepnapokon és ünnepkörök szerint
ugyanazokat az évszázadek óta be
idegződött szokásokat vagy haqyomá-
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nyokat ápolják: sokfalusi előtt bizony
'még mindig leginkább el; jelenti azt.
hogy "én vallásos vagyok", Sokszor
tapasztaltam eddigi lelkípásston mü
ködésem alatt, hogy anagy konzerva
tivizmus.' amely egyes hívok lelkében
színte egybeforr a vallással. az elöíté~
letek annyí-annyí qátlásat hozza Fel
színre, hogy ezek mínden újítással. a
korszerű Ielkípásztorkodás minden új
fogásával ídeqenül, értetlenül. sót oly
kor talán egyenesen ellenséqesen áll
nak szemben.

Sót, tovább menve: íelkíséqben, asz
kézisban is nehéz új utakra térn! és a
régit elhagyva. a pápák és a lüktetö,
új katolíkus világ irányítását meqvalö
sitani. Korántsem akarom a magyar
falusi hívó •.lelkí nagykorúságát'" két-- .
ségbevonni. úgy vélem azonban, )6
pár évtizednek kell rlteInde. míg a falu
eléri a város jelenlegi vallásos színvo
nalát. Vannak biztató kezdeményezé>
sek és kísérletek; de tegyük fel a kér
dést: vajjon éppen ezek az újítások és
falun alkalmazott vallási mödszerek
nem alkalmazkodnak-e majd islllét egy
új falusi haqyományossáqhoz, és nem
foqnak-e, talán más irányban. de mégis
csak formális hagyománnyá fejlődni a
falu életében?

Vegyünk egy példát. A legtöbb ma
gyar faluban örvendetesen emelkedik
az elsőpénteket végzők. föleg asszó
nyok és leányoknak a száma. Kétezer
lélekszámú község emben néqy-ötszázan
áldoznak első pénteken. Vajjon nem
kopik-e egyszer majd ez is puszta szo
káshagyománnyá? Nem kell-e minden
örömünk ritellett is erősen figyelmez,..
tetni híveinket, hogy a szentáldozás
csak akkor válik életünkben is hatha
tössá, ha egész szürke hétköznapunk
olyan. ahogyan kívísszük lelkünkben
Krísztust az életbe? Nem kell-e a mu
tat6s szám mögé nézni és azt is vízs
qálni, vajjon nem csak egy új ..szo
káshaqyomány" alakul-eikí, mely sze
rint nem is valamirevaló az. aki ennek
vagy más hasonló vallási gyakorlatJ

nak nem tesz eleget?
Néhányezres közösségekben a ha

gyományt véqleqesen kikapcsolni bajo
san lehet, Talán átalakítaní. megjavi-



taní inkább" de meqszüntetní éstelje~

sen gyökerestölkiirta,nii. még iparoso
dásnak índulö fahlsi életünkben is.
hosszadalmas és fölösleges lenne. Itt
kell megint a faluval együttérző lelkí
pásztoroak egyéni beszélgetésekben.
gyóllitatásban. igehirdetésben rendsze
resen arra törekednie. írányítanía, hogy
míndaz a felvett és átvett szokás meg
örökség, mely akár a várostól. akár a
lelkipásztor közvetítésével a beáramló
lelkímozqalmakböl nyerte eredetét és
akar terebélyesední, valóban élő és
öntudatos legyen.

Vessünk egy pillantást végül azok
nak a falusi családoknak az életére.
amelyek megoszlanak: ahol egyik rész,
vagy legalább is 'a kenyérkereső távol
van, a másik pedig még éli tovább a
falu ré'g'i hagyományokkal telt életét.
Felvetődik a kérdés: vajjon melyik fél
hat a másikra? Bizonyára szivósabb
lesz a faluhoz ragaszkodó qondolko
dás: de ha jó irányítást és helyes élet
szemléletet kapnak, az ilyen életkö
zösséqeket éppen a beáramló új hatá- ,
sok fogják életerőssé és lüktetövé ten
ni. Hisszük, hogy korunk lelkipásztora

~ ijed meg ettől a látszólag nehezec
egy nevezőre hozható közösséqtől, OO~

nem ellenkezőleg: szerétetteljes irányí
tásával és személyes ráhatásával ki
egyensúlyozza a nehézséqeket, letom
pitja az éleket .és hasznos lelki ener
giává változtatja a felgyülemlett era
ket:.

A lelkipásztor, a .sokszor agyóndol
qozott, holtrafáradt pap látja. mert le
hetetlen illlCm látnia, hogy "igére vár
a nép", mégpedig az új és korszeru
kereszténység új arcának meqvtláqíté
sára. Éppen ezért kell még nagyobb
példaadással, még nagyobb önfegye
lemmel. még nagyobb, aldozatkészséq
gel állnunk hiveink elé, hogy napjaink
korfordulóján ne legyen maqárahaqv-.
va a lelke. A pap legyen az a meny
nyel orvos, aki transzformálja az el.
lentétes erőket és úgy vezeti bele öket
hiveinek és az egész Egyháznak a vér
keringésébe, hogy abból még bösége-,
sebben áradjon míndenkíre az az "is
meretlen természetfelettiség" (P. Plus).
mely lombos fává növeli a halhatatlan
lelket az örök élet kertjében.

Kormos Ottó

TERMELÖCSOPORTOK A KERESZTÉNY
KÖZÉPKORBAN

Mindenki tudja, hogya kapitalista
gazdálkodás csak egyik fejezetét je
lenti az emberi történetnek. Feltételel.
amelyek szükséqessé tették, csak las
san bontakoztak ki, s maga a tökeér
dekü gazdálkodási forma is hosszú ala
kuláson ment át, amig eljutott d mai
monopol-kapítalízrnus válíajáiq. Euró
pának azokon a részein pedig, ame
lyek kívül estek a római birodalom
határain, vagy ahol a római birodal
mat északról és' keletről jött népek
váltották fel. ott meg éppenséggel ké
sőn szilárdult meg a termelőeszközök

re, főleg a földre vonatkozóan az
egyéni maqántulajdon. Ezeken a tája
kon ugyanis az őslakos. illetve az
újonnan betelepülő népek [cqrend]e
kózvetlenül tudott hazzákapcsolódni a
kereszténységhez, s így nem fejthette
ki hatását az a római jog, amely a tel-

jes és korlátlan rnaqántulajdon állás
pontját vallotta. Ez a legfőbb oka an
nak, hogy szinte az egész középkoron
át a szűkséqleiiedezés elve tudott ér
vényesülni a gazdaságban. összhanq
ban a keresztérryséq ama tanttásával.
hogy a földi javaknak és a föld gyü
mölcseinek mindenki számára biztosita
n/ok kell az emberhez mélté ""!cgélhe~

tési. Aminek közérthető következmé
nye az, hogy a termelés eredményeit
bármilyen termelési rend mellett is
míndaddíq közösöknek kell tekinteni,
amig míndeneqves ember élethez való
igénye kieléqitést nem nyert.

Nagyon figyelemreméltó ebből a
szempontból. hogy a középkorí Euró
pában sűrűn, találkozunk olyan terme
lési formákkal is. amelyek messze a
multba, egészen a társadalmasodás
kezdeti időszakába nyúlnak vissza. A
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~gától adódó. természetes szövetke
~s formái ezek. amilyenekre míaden
hizonnyal a halászatból és vadászatból
416 embercsoportok kényszerültek rá
leg~lőbb. Skócia. Irorszáq és Izland
ma is virágzó halász-szövetkezetei tö
retlen vonalban őrzik ezt az eredetet.

Egészen különleqes helyet foglalnak
~I a keresztény középkor termelési
szervezetében azok a mezógazdasági
közösségek. ..commtmautés aqrícoles"•
amelyeknek oroszlánrészük volt dZ ö.~
erdöktöl boritott Franctaorszáq cívilí
Zálásában.Az első feljegyzések a XI.
századből emlitik öket, a XII. század
ban már tömegesen müködtek és csak
cl XVI. században sorvadtak el, ami
kor a királyi hatalom. visszatért a la
tin hagyományokhoz s újból bevezette
a római jogot amely a közséq! és tar
tományi önkormányzatok megfojtásával
a központosító törekvéseknek is ked
vezett. Egyes félreesöbb helyeken
azonban még a XVII. és XVIII. szá
zadban is voltak ilyen mezögazdaságl
közösségek. különben nem foglalkoztak
volna velük az akkori jogászok.

Több parasztcsalád. olykor tizenöt
húsz' is, alkotta ezeket a közösséqeket.
A föld, amit az uratlan területekből

művelés alá fogtak. az erdöséqektöl
elhödítoetak vagy a rnocsarakböl kl
száritottak. a közösség együttes tulaj
donát képezte. amelyet nem lehetett a
tagok között felosztani. A keresztény
szabadság-eszmének meqfelelöen azon
ban. amely egyébként is jó talajra ta
lált az ősi törzsi szabadságokban. ez
a társulás a teljes önkéntességen sle
pult. Aki úgy gondolta, hogy másutt
jobban megélhet, szabadon léphetett kl
belőle és távozhatott onnan. A közös
ség életét hallgatólagos szerződés sza
bályozta. amelynek lényeges elemeit a
"hagyomány írta körül. A közösséq igy
nagyobb nehézségek nélkül, rugalma
san tudott alkalmazkodni az idők SQ.

-rán felmerül ö űjabb szükséqletekhez is.
A .közösség élén a tagok által válasz
tott {önök állt. Ö osztotta be és irá
nyitotta a munkálatokat s ő képvíselre
harmadik személyekkel szemben a kö
zös.~, "X. et ses compertconnlers"

HiC

..,.... "X.. é:l. az ö részestársaí" - e;r; volt
il közösség hivatalos megjelölése;.

A . legérdekesebb mo:z;l!!lIllIát, hogy
nemcsak a megművelt föld tartozott
együttes tulajdonba, hanem a .ssorcsan
vett személyes használati tárgyakon ki
vül általában sem Ismerték ft magán
tulajdont. A termést nem osztották
széi és a továbbadott fölösleg ellenér.
tékét is a közösséq jószágkéSzletéhe
utalták. ..A társult tagok mínden ja
vát egyetlen tömegnek tekintették, _
írja A. D. Bancel - amelyböl az ősi

erkölcsök egyszerüségében éltek vala
menoyíen. Csak a kenderből és a
gyapjúból kaptak külön részt a csa
ládok, hogy tetszésük szerint dolgoz
hassák fel azt ruhának és háztartási
holmínak, s kaptak ,időnként valami
kis pénzt is. hogy személyes stüksé'g
leteikről gondoskodjanak."

Egy XVI. századi [oqász, Guy
Coquille, nagy dicsérettel szöl az ál
tala meglátogatott mezöqazdasáqt kö
zösségek belső életéről. Akárcsak a
korabeli ipari mester-céheknél, itt ls a
keresztény ünnepek együttes meqülése,
a keresztelők, névnapok. esküvők és
temetések együttes rendezése jelentet.
ték az; összetartozás legbensőbb köte
lékeit. "Ezekben a közösséqekben 
mondja Coquílle - szeretík és becsü
lik a gyermekeket, noha azok még
semmit nem tudnak végezni. mert a
jövö biztosítékát látják bennüle Be
csületük van a javakorbeli emberek
nek, ennél. nagycibb. mtttél derekessb
ban dolgoznak. De megbecsülik at öre
qeket is. mlnd taJnácsalk míatt, mind
pedig azért. mert emlékeznek ar
ra, amit azok cselekedtek. Minthogy
Igy mínden korcsoport megvan náluk.
olyanok. mint egy polítíkaí testület.
amely a nemzedékek egymást váltásá
ban birja maradandóságának Zálogát."

Ezek a mezöqazdasáqí közösséqek
tehát magas fokban valóra váltották

, a szabadság. egyenlőség és testvériség
keresztény követelményét. jóval előtte

annak, hogy' ugyanezeket a .követelé
seket a francia forradalom is világgá
kiáltotta. Az előbb elméletben hirde
tett, majd gyakorlatba átvitt fejedelmi



abszolutizmus ugyanis elsöpörte köz
ben a gazdasági önkormányzatokat is.
a kapitalizmus pedig a szükséqletfede
zés elve helyett a tőkeérdeket tette
meg a termelés legfőbb ruqöjává.
Semmi kétség. maga a folyamat tör
ténelmi szükségesség is volt. A régi
termelési kereteket szét kellett Iesztte-

AZ ÁLLATOK ÖSZTöNE

Az állati ösztönök problémája egyike
az élők vílágával foglalkozó termé
szettudomány legérdekesebb. legkülön
legesebb és ma még legtöbb rejtélyt
magába záró kérdéseinek. Hiszen ma
~áJnak az ösztön fogalmának a meg
határozása is rendkívül nehéz. - nem
is beszélve megmagyarázásáról - an
nak ellenére. hogy az ösztön megnyíl
váriulásának és müködésének a terrné
.szettudósok által hosszú idő óta és jól
megfigyelt példái sok ezerszámra álla
nak rendelkezésre.

Enriek a bonyolult problémának
nyujtja átfogó képét H. W ohlbold is
mert biológus ..Az ösztön csodája" ci·
mü könyve. amelyben a modern termé
szettudomány leqújabb, széles körre'
terjedő megfigyelései és kísérletei alap
ján igyekszik fényt derítení ezeknek a
.kérdéseknek számos homályos pont
lára.

Mi az ösztön? - veti fel a kérdést.
Zoológusok és állatpszichológusok
nemzedékei törték ezen a fejüket és
minden megoldási kísérlet véqered
ményben az állat lényegének két el
lentétes megitélésére vezethető vissza.
Mert az ösztön kérdése önmagában
sohasem oldható meg. A kérdés lé
nyege abban van. mínek tekintjük ma
gát az állatot. Az egyik oldalról
ugyanis emberiesiteni. a másikról me
-chanízální, gépnek tekinteni akarták az
az állatokat.

Az e!sőmegoldási möd úttöröje
Brehm volt, világhírűvé vált és a
maga nemében valóban kiváló munká
jában. ..BppeD' annyi qőqröl, rnínt esz
telenségről tesz tanuságot az ember
irja Brehm -, ha mínden magasabb

niök az új termelési eszközöknek. De
hogy a változás szocíális, majd politi
kai téren éppen azokat a következmé
nyeket váltotta ki. amelyeket jól isme
rünk. abban közrejátszott az is, hogy
a hangadó társadalmi hatalmak gon
dolkodása elszakadt a kereszténység
szellemétől.

M.V.

értelmi képességet a saját maga szá
mára igényel és az állatoknak csak a
tudattalari ösztönt hagyja meg, csak
sejtéseket a megismerés helyett." Ezek
kel a jószándékú szavakkal számtalan
állatbarát érzelmi szükséqleteit elégí
tette ki. Abban az időben valóban azt
hitték, hogy a rnéhek és hanqyák ta- .
nitják és oktatják a kicsinyeiket és be
vezetik őket a nagy méh- és hangya
államban elvégzendő feladataik rejtel
meibe.

A darwinista fejlődéselmélet az an~

tropomorfízmust messzemenöen támo
gatta. Hiszen ha nemcsak az emberi
szervezet, hanem a lelki és szellemi
élet is a létért való harcban, tenné
szetes kiválasztódás útjáin fejlődött ki
kezdetleges csírákból. akkor az emberi
lélek is csak fokozatilag. nem pedig
elvileg különbözhet az állatitől. Akkor
az ember legmagasabb s.zellemd képes
ségeinek is meg kellett lenniük az ál
latban és csak növekedhettek a fejlö
dés folyamán, Ez a felfogás a darwi
nizmus részérol lootos előfeltétele volt
a materialista-mechanikus természet
szemleletnek.

A természettudomány Brehm ideje
óta végbement hatalmas fejlődéseazon
ban kimutatta ezeknek a nézeteknek a
helytelenségét. Kimutatta. hogy az ál
lat sem nem gép. sem nem ember. 
jobban mondva nem az ember karika
túrája. Az állat - állat és semmi
egyéb. Nem csak primitívebb. hanem
más, mínt az ember.

Emberi szempontból nézve. az álla
tok nagyon kevéssé intelligensek.
Olyan problémákkal. amelyekkel miIni
den qyerrnek játszva megbirkózik. még
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a legmagasabb emlősök is legtöbbször
tehetetlenül állanak szemben.

Másrészt viszont még igen alacsony
fejlettséqű állatok is nagyon sokszor
rendkivül okosan cselekszenek. sokszor
okosabban. rnínt az ember. Különösen
ha az élet. elsősorban pedig a faj fenn
tartásáról van szó, a leqalacsonvabb
rendű állatok is képesek az előrelátás

nak és az értelmes cselekvésnek való
ságos csodáira.

A bölcseséq és tehetetlenség közt 'e
látszólagos ellentmondás könnyen meg
oldható. Az állatok ostobák és tanács
talanok - mlndíq a mi szempontunk
ból nézve a dolgokat -. ha 'először
qondclkodníok kell. hogy mit csíoálja
nak és hogyan viselkedjenek. de "oko
sak". sokszor az embernél is okosab
bak. ha csak ösztönösen cselekszenek.
Ezért az ösztön a tulajdonképeni kul
csa az állati léleknek.

Mi hát az ösztön? Darwin szermr
..az agy öröklött mödosulása". Az em
ber egyéni élete során a tapasztalatek
által okosabb lesz - vagy legalább is
kellene, hogy legyen. Meqtanul]a, ho
gya:n alkalmazkodjék a lét szükséqle
telhez és követelményeihez és igy jut
el a "célszer,Ü" cselekvés képesséqé
hez, Alacsonyrendű állatok ellenben
legtöbbnyire egyáltalán Diem' qyüjthet
nek tapasztalatokat. De a faj sokat
megtanul az évmilliók folyamán. Azál
tal. hogy mindig ugyanazokat a ta
pasztalatokat szerzí, bízceryes qondcl
kodásí szokásokra tesz szert, amelyek
mintegy láthatatlan nyomokat hagy
nak az agyban. Igya darwinizmus.

Ez az elmélet érdekes lehet, de ne
héz elképzelná, hogy az ösztönök fej
lödése a valösáqban, hogy is történhe
tett. Joggal mutattak rá. hogy rész
ösztönök vagy ösztön-töredékek célra
lanok és az illlatnak inkább ártanának.
mint .használnának. Az ösztön segitsé
gével az állat létfontosságú célok el
érésére képes. Létfontosságú cél. 
ezen' va-na hangsúly. Ha az ösztön
felmondja a szolqálatot, kimondja a
halálos itéletet az egész faj ra. Ha az
ösztön, valaha nem volt meg, .az állat
nem létezhetett. Az állattal együtt. ve
le egyidejűleg készen és tökéletesen
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meg kellettt lennie az ösztönnek ls.
Nézzük ezt egy példán,

Egy amerikai pálmalílíom, a yucca
szaporodásátei:JY kis lepke. a yucca
moly teszi lehetövé. amely a bepor
zást végzi el. A yucca virágai csak
egyetlen éjszakán virulnak. Hogy a
yuccarncly éppen ezt az egy éjszakát
választja ki a beporzásra, már egy
magában is különös, Minden yucca
fajtának megvan a maga külön lepke
fajtája. A lepke nősténye belemászik
a virágba. a ragadós hímport leszedí a
porzóról. kis golyóvá. labdaccsá for
malja és elröpül vele egy másik virág
hoz. amelynek bíbéjére ragasztja. A
beporzás ezzel megtörtént. NeH1 vé
letlenül történik. hanem a lepke teljes
gondossággal hajtja végre. De ezzel
még nem fejeződött be a tevékeny
sége. Átszúrja a magház falát és be
lehelyez 3-4 tojást. Ezekből csakha
mar kibújnak a hernyócskák. amelyek
a magokból táplálkoznak. A meqter
rnékenyítés következtében összesen kb.
200 mag képződik, és minden hernyö
megeszik belőlük mintegy huszat. Ad
digra már annyira fejlődött. hogy 
a magház átharapása után - saját
készítésű fonalán leereszkedik a föld
re és begubózik. A íentíekböl követ
kezik, hogy a hernyök legfeljebb a
magok felét eszik meg. Legalább száz
megmarad. Ha a rnolylepke több to
jást rakna a maqházba, a nagy gond
dal véqrehajott megtermékenyítésnek
nem lenne semmi értelme, merr magok
képzödnének ugyan. de a hernyók
felfalnák. l\ yuccanövény kíhaína. a
molylepke hernyóí kiirtanák a Iejlö
désükhöz szükséges növényt és ezzel
saját fajukat is. Az események tehát
olymódon kapcselődnak eqymásba,
ahogy kell, hegy mínd a növény, mind
a rovar Iennmaradhasson.

A lepke és a növény ~ leya!ább
is a meqtermékenyítésscl kapc-clatos
jclenséqek közben - egy orqamzruust
képeznek, Az állati. szervezctben is
úgy rnűkődnek együtt az egye~ szer
vek, ahogy a lét Ienntartásáhoc szük
séqes,

Lehetetlen feltételezni. hogya. yucca
valamikor a molylepke nélkü] élt. mig



az egyszer véletlenül ráakadt a virág
porra. Egy másik moly talán ezer
év. utáo véletlenül átvitte a hímport
egyik virágról a másikra. Ha mtllíárd
és mílliárd moly rossz helyre vitte
volna, míg végre egy rátalál a he
lyes cselekvésre, addigra a növény és
vele együtt a moly is már régesrég
kihalt lenne.

Az a felfogás. hogy a faj lassan
kint megtanulja a neki hasznos cse
lekvést, hogy tehát az ösztön az
egyedek tapasztalatainak öröklött ösz
szesséqe, könnyen ad abszurdum vi
hető. Lássunk csak egyetlen eg yszerű

példát: a csukának nem könnyü mun
ka egy tüskehalat felfalni. Eg'észen
különlegesen kell meqíoqnla, rnert ha
úgy rag adná meg, mint bánnilven
más halat. a' tüskék a torkába .ikad
nának, zsákmányát se lenyelni, se ki
adni nem tudná, bele kellene pusz
tulnia a jó falatha. Ösztöne megóvja
attól, hogy ezt a halat helytelenül
fogja meg: mínden csukának el kellett

pusztulnia, amely ezt egyszer meqtet
te; de akkor már nem lehetett alkalma
kellemetlen tapasztalatát az utódaira
á törökiteni: mert ha kímúlt, nem tu
dott már szaporodni.

Ugyanez az eset az összes többi
ösztönökkel is. Ezer és ezer példán
mutatja be W ohlbold az ösztönök
csodálatos működését és megjegyzi,
hogy a mai állattan az ösztönök meg
alkotását és működtetését ugyanazon
erők hatásának tulajdoni tja, amelyek
az állati szervezet növekedését, cél
szerű szerveínek kifejlődését és a mín
dig változó körülményekhez való al
kalmazkodását teszik lehetövé.

Egy ismert klimikus szavai szerínt:
..Az ösztönök célszerűséqe, messzíre
ható célírányossáqa, sőt értelemszerű

séqe ugyanannak a nagy építőnek a
szellemére vezethetök vissza, aki meg
alkotja az élő természet formáit, aki
a madaraknak könnyü tollruhájukat. a
teknősöknek kemény páncéljukat aján
dékozta."

O.A.

AZ INDIÁN ÖSMUVELTSÉGEK EREDETE

A két nagy amerikai kontinens. a
déli és az északi őslakosairól jelentő-

ségükhöz viszonyítva ritkán és keve
set beszélnek a történetírók. A
mult század derekaíq szinte teljesen
hallgattak róluk. Akkor kezdtek fog
lalkozni természet- és néprajztudósok.
ogeografusok és vallástörténészek kuta
tömunkája nyomán az indián öskultú
rákkal. Azóta - hogy csak néhányat
említsünk a legismertebbek közül 
Humboldt, Bollaert, Costa, Courty,
Posnansky, Prescott. J. Huxley, W.
Schmidt, Koppérs és mások tárták fel
ezt a színte klmeríthetetlenül gazdag
anyagot. A történetírók azonban, akik
általában nagyobb jelentőséget tulaj
donítanak a politikai és gazdasági
élet, háborúk és kormányformák külsö
változásainak, mínt a látszólagos ese
ménytelenség mögőtt érő és ható kul
túrfolyamatoknak, még ezekután is
elég gyéren foglalkoznak ezzel a kér
déssel. Jellemző példa Nevius és

Commager északamerikai történet
könyve elöszavának e néhány sora:
..Amerika átugrotta a történeleifi első

hatezer évér s hirtelenül éretten jelent
meg a történelem színpadáo... Színte
gyermekesen naiv kijelentés, ha meg
gondoljuk, hogy azok alatt az ..átuq
rott" ezredévek alatt keletkezett, érte
el teljes kifejlődését, majd pusztult el
az aztékok, inkák, maják és irokézek
csodálatosan gazdag müveltséqe.

Az indiánok müvelödéstörténetével
fcqlalkozö tudósok mintegy száz éve
vitatkoznak rajta: vajjon itt az Atlanti
és a Csendes-Oceántöl körülzárt, tel
[esen önállóan, minden más hatástől

mentesen fejlődött műveltséqről van-e
szö, vagy pedig a történelemelötti
ídökbers és a történelmi idők hajnalán
más műveltségek ösztönzései is érték-e
az índíán vallásokat, szokásokat, épí
tészetet és müvészetet, egyszóval
míndazt, amí egy nép kultürkíncsét
jelenti?
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Alexander von Humboldt szerínt a
rnexikói aztékok, perui inkák és a yu
katani maják művészetí emlékei oly
megdöbbentő hasonlóságot mutatnak a
keletázsiai népek - főként a hinduk
és a kínaiak - öskorí művészetével,

hogy az összefűggés kétségtelen kö
zöttük.

A XII. század második felében buk
kant föl az a vélemény, hogy az ös
korban az ázsiai szárazföldről a kes
keny Behrinq-szoroson, vagy az ak
kor esetleg még összefüggő szárazföl
dön át szrbériai vadászok vonultak át
és telepedtek meg az amerikai konti
nensen, ahol azután sok ezer eszten
dön át minden külsö hatástól elzártan
és védetten fejlődtek és egészen sajá
tos művelödést teremtettek meg, rnely
nek ·legmagasabb fokát a mexikói az
ték és a délamerikai maja kultúra je
lentette. Különösen Amerikában ra
gaszkodtak ehhez a felfogáshoz. Mi
utáln a "vad és' müveletlen" indián ős

lakosságat sikerült a "civilizációval"
csaknem teljesen eltüntetní és a rezer
váctök mcsterséqes keretei közötti ár
nyékéletre szorttani, az amerikaiak
rnintha ráébredtek volna arra. mit je
lentettek az indián ösmüveitséqek, s
valamiféle nemzeti féltékenységgel
kezdték bizonyqatní az amerikai szá
razföldek történelemelőtt kultúráínak
minden hatástól mentes öseredetíséqét.

Az elmult negyedszázad bőséges

ásatási anyaga azután egyre több rést
ütött ezen az elméleten. A feltárt kő

balták. horgok, szerszámok. zeneesz
közök, fegyverek, a közösséq életét és
vallását szabályozó feljegyzések és
hagyományok meglepö azonosságokat
mutattak a hindu, kínai és csendes
óceániai sziqetvíláq hasonló emlékei
vel, A bambusznádból készült, vadá
szathoz használt, többágú fúvócső

például mind egyszerű, mind művészi

diszitésű formáiban egyaránt megtalál
ható az északamerikai indiánoknál. a
Maláji-félszigeten, Indonézia sziqetein
és a· Dél-Amerika őserdőiben élő in
dián törzseknél. Egyes példányokon
még a díszítések vrajzai is megegyez
nek. Találtak olyan őskori szövöszé
keket is, melyek bonyolult szövöszer-
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kezetének és festési rnódszerének azo
nossága lehetetlenné teszi a feltevést.
míntha veqyméstól távoleső vidékeken,
egymástó] függetlenül találták volna
fel őket. Az északamcrikaí és alaszkai
törzsek pompás Iaraqású tctemoszlo
paihoz meqlepöen hasonlóak azok,
amelyeket legújabban Kínában, Indo
néziában és il Melanéz-sziqeteken .fe
deztek fel; eredetüket a régészek KJ'. e.
2500-2000-re teszik.

Mé!g feltűnőbbek a megegyezések
Mexíkö. Közép- és Délamerika eseté
ben. Itt egyes korszakok művészeti sti
lusa annyira azonos a Kr, e. 650~

200-ig Kínában uralkodó stílussal.
hogy szinte úgy tekinthető, nairit cn
nek gyarmati ismétlődése. A különbsé
gek nem nagyobbak, mint il francia
olasz-német gotika, vagy az olasz
francia-német reneszánsz között. A kí
nai sárkányt, mínt jellegzetes jelet
rnínd Mc xikóban, mínd Peruhan meg
találták. A különbözö indián kultúrák
meg a brahma és buddhista szobrok
és építészeti emlékek közott fennálló
hasonlóságok szintén Hqyclemremélrök.

A megegyezések és azonossáqok
egyebütt: a mitoszok. az állaruberen
dczések, 3Z asztrológiai tudás és il

rendkivül bonyolult naptárszerkezetek
területén is meqtalalhatók: minteqv
hetven évvel ezelőtt Edward Tylor an
gol etnolóqus pedig rámutatott a hindu
pachisisi-játék és az ösmexíkóí patelll
játék tökéletes azonossáqára.

Az indián öskultúrák azonban nem
csupán Ázsiával és a Csendes-Oceár;
szigetvilágával állnak rokonságban,
hanem az egyiptomi és afrikai törté
nelernelőtti műveltséqqel is. Erre vo
natkozóan színtén gazdag és meggyőző
anyag áll ma már a tudósok rendel
kezésére. Legszembetűnőbb a piramis
építészet, melynek emlékei nemcsak
Egyiptomban láthatók, hanem Mext
kóban és San-Salvador szigetén is.

Xocsípillí-ístennönek Mexikóban ki
ásott s az ottani múzeumbarn őrzött'

szobra fölött még ma is vitáznak a
régészek; sokan nem amerikai. hanem
egyiptomi eredetűnek tartják. A San
Salvador szíqet! ásatásoknál napfényre
került szebrocska pontos mása a l<)z-



ismert alaku egyiptomi mumía-szobor
nak. A Palenkeben talált dombormű

vön látható Tau jel azonos az egyip
tomi hajók jellegzetes jelével. Szám
talan mexikói szobrocskán fellelhetők

az ősegyiptomihoz tökéletesem hasonló
hajviselet, nyakék, papi melldíszek. A
bebalzsamozásí mödszer szintén azo
nos az eqyíptomíval: a belső részek
eltávolítására ugyanazokon a helyeken
vágták fel a testet, a konzerválásra
ugyanazokat a nővényí és ásványi
anyagokat használták. még a preparált
tetemet körülpólyázó lenszalagok is
egyformák.

Megegyezik a két kultúra az isten
császárság gondolatában is. Az egyip
tomiak szerint a fáraó isten és csak
véréből való nőt: testvérhugát veheti
feleségül: az inkák feje pedig a meg
testesült napisten s ugyanolyan kö
töttséqek alatt áll, rnint a fáraó.

Mivel magyarázhatók ezek a hason
lóságok Kelet-Ázsia, az índíán-kultú
rák és Egyiptom, Afrika között? Ki
elégítheti-e a mai embert Alexander
Humboldt magyarázata, mely szerint
"az azonossáqok és megfelelések gyak
ran az emberi szellem közős termé
szetéből erednek"? Aligha. Ez a hipo
tézis sok problémára ad ugyan vá
laszt, ám ugyanakkor sokat megoldat
lanul hagy. A teremtőnek, a világ kor
mányzójának, az élet és halál urának,
a jutalmazónak és büntetőnek, egy
szóval az Istennek keresésére irányuló
igyekezet különféle meqrryilatkozásaí
valóban az emberi szellem e' közös ter
mészetéből, illetve katolikus felfogás
szerínt az egész emberi nemnek szóló
öskinyilatkoztatás kollektív tudatából
fakadnak, A halottak eltemetésének
módjai, a túlvilágba, mint folytatásba
vetett hit szintén a végesbe belenyu
godni nem akaró emberi szellem' azo
nos meqnyilatkozásaí. Dc hogy föld
rajzilag távolesö népek rokon vagy
azonos épitészetí és müvészetí formá
kat, díszítő elemeket, szokásokat, egész
ségügyi és egyéb szabályokat alkal
maznak, az már nem az emberi szel
lem közös természetéből fakadó szük
ségszerű azonosság.

Okai felöl a tudósok ma is élénk vi-

tában állanak. -Sokan azt állitják, hogy
a világrészek között valamikor, több
százezer, esetleg míllíó évvel ezelőtt.

szárazföldi összeköttetés állt fenn. tgy
a népek aránylag könnyen érintkez
hettek és vehették át egymás művelö

dési eredményeit. Ennek a nézetnek a
hivei sztvesen hivatkoznak bizonyos
állati leletekre mint megtámadhatatlan
bizonyítékokra. Ha nem fogadjuk el a
szárazföldi összeköttetés hipotézisét~
mondják -, mivel magyarázhatjuk
meg, hogy Venezuelában kardfogú
tigris-agyarakat, Natehez (Északame
ríka) mellett barlangi oroszlán-marad
ványokat. Kansasban és Mexikóban
az utóbbiban kétezer méter maqassáq
ban tevecsontokat. Florídában,
Equadorban masztodon-elefánt-csontvá
zakat, Kolumbíában ugyancsak kétezer
méter magas fennsíkon egész rnaszto
don-temetőt találtak?

. Vannak azután régészek, történészek
ésetnológusok, akik a világrészek egy
más közötti érintkezését az őskorban

a tengereken képzelik el. Az eqylpto
mi műveltséqet szerintük föníciai hajó
sok vihették az amerikai indiánok közé.
hiszen Rio de Janeiro közelében 840
méter magasan egy szíklalapon Iöní
ciai ékírást. az Azori sztqeteken Iöní
ciai pénzeket, Palerikeben. a Tttíkaka
tó rnellettí ősrégi tíhuanakuí romváros
ban és máshol is négereket ábrázoló
szobrokat találtak.

Díodoros Krisztus előtt mintegy Iél
századdal azt írja. hogy Nagy Sán
dor a föníciaiak legyőzése után paran
csot adott egyiptomi helytartójának.
Ptolemaíosnak, foglalja el a GibraItá~
ron - akkor Herkules Oszlopain 
túl lévő föníciai kikötőket. Hogy CIlI-

nek az ókori biintető-flottának mi lett
a sorsa, nem tudjuk. Azt mindenesetre
jelzi, hogya nagyszerű hajós nép a
mediterrán rnűveltséqet általunk nem
sejtett távolságokra vitte el.

Élénk hajózás állhatott fenn a tör
ténelemelőtti időkben a keletázsiai és
az indián népek között is. Arról meg
lehetősen bíztos tudomásunk VMli, hogy
India és Kína hajóépítési tudása már
az ősidőkben igen fejlett volt; így el
képzelhető, hogy az ázsiai beltenqe-



rekröl q Csendes-Óceán végtelennek
tetsző vizére is kimerészkedtek. Erről

egyébként buddhista zarándokok több
ezer éves feljegyzései is tanúskodnak.

A kínaiak rendszeres összeköttetése
Középamerikával Kr, e. 3OO~t61 mínt
egy Kr. u. 300-ig tarthatott. Ettől
kezdve valöszínűleq Hátsó-India és

. Indonézia hajósai folytatták Kína sze
repét, Ezek a népek ebben az időben

vették át a hinduízmust és a buddhiz
must. A Yukatan-Iélszíqet maja épít
kezéseíben olyan sajátosságok mutat
keznak. amelyek Kambodzsában Kr. u.
XI-XII. században dívatoztak. éppen
ezért a rendszeres érintkezésnek Ázsia
és az indiánok között legalább Kr. u.
12oo-ig kellett tartania.

Ezek után .annyi mindenesetre bizo
nyosnak látszik, hogy az indián kul
túrák mind az ázsia]. mind a medíter
rán s főként egyiptomi kultúrával kap
csolatban álltak. Ezen túlmenőenazon
ban az is megállapítható, hogy mé
lyebb történelmi értelemben tulajdon
képpen mínden magas színvonalú ősi

műveltség eqyetlen nagy eqyséqnek a
része volt. Ez az ősi "anyaműveltség~'

a Közel-Keleten - szurnir, babiloni,

V ERD!

Giuseppe Verdi Itálíája a Risorgi
mento sokrétű. forradalmaktól hevített
földdarabja volt. A lombard kapitaliz
mus meleqáqyában, Milanóban már
gyárkéménryek sora emelkedik. Tosz
kána elefántcsonttornyában "multjukra
borulnak" a kor emberei s délen.
Nápoly-Szíctlíában még feudális me
revséqükben élnek a középkorí intéz
mények. Verdi 1813-ban születík Par
ma mellett, azon a vidéken, mely ma
is a J.eg,forradalmibb mödon képviseli
az olaszsáq szocíalís törekvéseit. Nem
volt csodagyerek. Helyi kismesterek.
templomorgonista s egy kisvárosi me
cenás segítsége juttatja húszesztendős

kora körül a zenei Mekkába - Míla
nóba. Am a Konzervatoríum terme nem
nyílik meg előtte. igya Scala egy kl
tiinö korrepetitorától - Barezzítöl --
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szemita. egyiptomi földön - született,
valószinűleg Krisztus előtt négy-ötezer
évvel és innen terjedt át már a törté
nelmi időket meqelözöen Európába. In
diába, Kelet-Ázsiába és Amerikába.

Ha azonban míndezt összevetjük az
ösnépek és a mai primitív népek val
lásának hasonlósáqalval. lsten-képük
kel, a világ és az ember teremtéséről

alkotott foqalmaíkkal. egy hajdani
"aranykorról", majd bűnbeesésről való
elképzeléseikkel; ha meggondoljuk. hogy
etnolöqusok megállapításai szerínt
"a1iok a népfajok. amelyek, úgy lát
szík, valóban az emberiség legrégibb
állapotát őrzik, nem a legdurvábbak
és nem' a legkevésbbé szegények er
kölest fogalmakban", akkor csak
meqerösítve látjuk azt a fölfogást.
amely az emberi müvelödés első nagy
korszakát abban az igen magas fokú
ősi kultúrában sejti, amely csak bízo
nvos erkölcsi és történelmi katasztrő

fák következtében rendült meg s zűl

lött le arra a kezdetleqes fokra. ame
lyen ma egyes vad népek tenqödnek.

Mínt R. Rother írja: "Mentöl átfo
góbb összefüqqésekben látjuk a dolgo
kat, annál helyesebben látjuk öket".

Halász Alexandra

maqánútcn tanul. Huszonhat éves
(Rossíníhez s Bellíníhez. mérve már
színte túlérett). amikor hosszúnevű

első operál elsöbbíkét, az Oherlo-t
meqlátja a Scala. valóban világotje\ent6
színpadán. A siker éppen csak rokon
szenvet jelent, de Verdi már hozzá
tartozik a fiatal "háziszerrok"-höz.
Mig vígoperáján dolgozik, a sors ke
mény ütésekkel kopogtat ajtaján. Rö
víd egymásutánban elveszti fiatal fele
ségét s két gyermekét:· két esztendőbe

kerül. amig fel bír újból emelkedni 
a Scala egy impresszáriójának ösztön
zésére - lelki válságából. . Új müve:
a Nebucco, melynek kirobbanó síkere
után rövidesen a Lemberdok, majd az
Ernani következik a Scala színpadán.
Ezek az ízqalmas lfIegyvenes eszten
dők. amikor Itália tucatnyi államábaa



egyszerre remeg meg a föld. A Végig
szántó forradalmak maguk is telve
vannak regényes színekkel és fordula
tokkal. így érthető, ha Verdi izzó és
forradalmi lendületű népkórusai ki
áramlanak az utcára, barrikádok mö
qül, vasasnémetek lópatkócsattogása
közepette csap fel a Nabucco-, vagy az
Ernaní kórusának egy-egy lelkesítő

strettája: Verdi, a fiatal varazslö a
zene bűvös fegyverével nyeri meg a
Iorradalomaak a tömegeket.

Milyenek ezek a koraí drárnák? A
mondanívalö túláradó bősége. éles
kontrasztok. szerényebb mesterséqbelí
tudás - a blráló iszemszöqéből nézve,
de a valósággal démoni őserő széttöri
a müfa] szükebb korlátait, szerenesés
pillanat ez: a zenedráma eqybeolvad a
születö új.egység,es nemzet egyetemes
szivdobbanásával. Ríkítö hatások, el
ragadtatott szenvedély, rémdrámának
beillő szöveqkönyvek még csak növe
l1k a V erdr-müelsö szakaszának áram
Iását és erejét.

A mester életműve ritka s színte rej
télyes meglepetésekkel teljes: ilyen
tiszta, ennyire emelkedő művészí evo
luclót csak nagyon keveset ismer az
európai szellem története. A német ze
nebírálók nyomáru ..eklektíkusnak" bé
lyegzett Verdi -az erős hatások.
fércmű-szöveqkörryvek, utcára vitt kó
rusok mcstere lassan közeledik
negyvenedik esztendej éhez s túl il
mezzo cammino-m, - szüntelenül tisz
tul, belső élmények világit ják meg mű

vét, emberibbé., bensöséqesebbé•. mes
térségbelileg sokrétübbé lesz. Felszívja
magába a párisi nagyopera naqy tech
nikai haqyománvaít, Meyerbeer örö
két. de ugyanakkor, amikor figyelem
beveszi a Francia stílust. emberileg és
müvészetében is mélyséqcsen, elemileg
olasz marad.

A -szöveqszcrüböl a tiszta..zeneibe
való átállása míntha egybebékítené
Rossini és Meyerbeerellentétes stílu
sait: igy születík meg a ..közép-períö
dus", melynek gyors egymásutánban
következő három állomása a Rigoletto,
a Trubedur és a Tra viete: Már ezek
..naqyoperák" maguk is: a kifejezés
eszközei bővülnek, egyre több új elem

jelentkezik a Verdí-színpadon. Elmé
lyül a kifejezés élménykészséqe, li Tra
víatában lernond a kosztüm külsőséqeí

ről, korának polgári tragédiáját igyek
szik a lírai stílus eszközeivel meqele
veniteni. Az emberi profil élesebb lesz,
szereplöí lélektani csilloqást kapnak.
Rigolettóját akkor írja, amikor Európa
szerte elfojtják a forradalmak fáklyá
ját -az 1851-i premier mélyséqes til
takozás. a zsarnoki önkény villanásaí
val szemben, a születö ..második csá
szárság" qyanus ragyogása közepette.

Ríqoletto negyedikfelvonásának né
qvese, a Trubadur börtöejelenete s a
Travíata végső kífejlése jelenti Verdi
nagyopera-stilusának művészi csúcs
eredményét. Még míndenhatö a melö
dia, a drámai cselekmény ínkább csak
"cifra szolqa" (a Trubadur most meq
ismert filmváltozata vet csak nléimi
fényt e legrosszabb szöveqkönyv át
hatolhatatlan szövevényeíre ). keret a
korabeli közönséqízlés nemzetközé kí
vánsága szerint, Férfíkorának delelője

ez, alkotókészsége egyenletesen erős.

Szamos új rnű látja meg az Opera
szmpadát - közöttük leqérdekesebb a
zenei elemeiben nyuqtalaoítöan új rno
tivumokat szerepeltetö Alarcosbál. A
korabeli kritika bizonytalanabbul fo
gadja a Végz~ 'Hatalmá-t és a Don
Carlos-t: különös mödon, ennek az
utóbbi Verdi-drámának komor és meq
rázó traqíkuma csak a mi korunk szá
mára teljesedett ki.

E periódust Aida zárja le.' Születése
maga ís mintha új müfa] lenne, az
örök-béke korabeli értelmezése szerint
létrehozott kompccíció. A kontinense
ket elválasztó s a népeket eqvbeölelő

Csatorna meqnyitása császárokkal s
festölen rendezett fellahokkal. az eze-r~

egyéjszaka külsőséqei között - ez á
kairói keret. melyben először hanqza
nak fel az Aida akkordjai. Zenei drá
mája itt oly lehetőséqekre bukkan•.a
zenekar. kórus s .az énekesek oly di
menziókban számvalnak. melyek ösz
szezúzzák a műfa] addig ismert korlá
tait. A drámai elem hatalmasra nő, az
emberi realizmus ábrázolásának mély
séqét az ének ihletett bensősége fokoz
za. A melódia merevsége feloldódik.
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hömpölygő déltává szélesül. Már nem
szakad el a szöveqtöl, hogy öncélú fel
sőbbségét jelezze. Még nem kezdődik

meg ugyan a.,Melos" és a "Par/an
do" végső egybeolvadása, mint a Fal
staffban - de a kortársak szemében
úgy jelentkezik a kairói bemutató.
mint a hatvanéves mcster fejlődésének

legfelsőbb állomása.
Amikor már az évtizedek óta elhall

gatott Rossini 1868-ban befejezte éle
tét - Vetdi azzal a kéréssel fordult
az ol<:s~ zenek ölrök'-öz. hogy eov 11'q'/

szabású Misse in Requiem-nek kollek
tív munkájával fogják egybe hódolatu
kat a XIX. század olasz operájanak
e halhatatlanja elött, Ö maga a Libera
tétel megírására vállalkozott, A terv
ből nem lett semmi, de a bussetoí San
Bartolomeo-templom egykori pót-orqo
nlstája nagy operai bemutatóinak szü
neteiben csendben és sztvösan kezdett
dolgozni a Requiem.-en. Amikor Ales
sandro Man'ZOni, az egységessé vált
Olaszország legnagyobb regényirója
tSH-ben befejezi földi. életét - a mi
Janói Dóm hetedfélszázados csúcsívei
alatt felcsendül először a Requiem. E
mü váratlan indulatok, viták. bírálatok
forgószelébe kerül: terhére róják. hogy
szétvetí az egyházi műfa] korlátait. vi
lágias. sőt operai eszközökkel nyúl a
kegyeletes témákhoz. Am kortársainak
legjobbjai. közöttük Brahms is - úgy
tekintik e művet, rnínt a század egyik
legnagyobb. lángész-ihlette alkotását.

A Missa in Requiem s a röviddel
ezután következő Simone B:JccaJflenra
mintha lezárta volna e nagy zeneköltő

töretlen életművét. Hetvenesztendős

lett. fáradt. magányos ember. Wagner
emelkedő világhírének árnyékában in
kább már csendesedő félmult, Am éle
tének e szakaszában lép mel1éje ifjabb
barátja. a költő. kompónista s - szö
veq-könvvírö, ArTigo Boiio, ez az alá
zatos lélek. a Mefistofeles opera felejt
betetien szerzö]e, Ez a művelt és ér-

zékény szellemi társ a kertjének csend
jébe vonult s nyilván kissé sértett Ver
dit Shakepeare költői nagyságának elő

vetitésével ~~rkén:i \':\j"'o. ~:;",i<lid

tos alkotóperiódusának megkezdésére.
Hetvenes éveinek ez a váratlan. belső

fejlődéstörténete egyike a legizgalma
sabb studiumoknak (érthető, hogy
Werfelt is ez ihlette n:eg,). Mindaz a
mesterséqbelí tudás, melódía-bőséq, az
eszközök szrnte végtelen gazdagsága.
amit Ielqyüjtött közel hat évtized alatt.
- most párosult a legnemesebb tar
tózkodás kifejezésével. a lélek-jellem
zés s a sokrétü előadásmód nagy egy
ség éve l. Igy szulctík meg a féltékeny
ség marcanqcló, egyéni drámájának
hőseként a tragikus Othello és igy
emelkedik ki az elfeledettnek vélt, do
nizettís zenei bohózat elmélyült, tragi
kus csillanásokban is gazdag válfaja.
azaz egyedülálló opera buffa, melyet
Fals.taff jelez. Míndkettönél az akció
elválaszthatatlanul összeforr a zenével.
lefoszlík minden konvencionális máz
róla• az aqqastyán színpadán meqszö
lal a legtisztább perlendo. mely valaha
is érzékeltetní birta egy operai cselek
mény realízmusát.

Falstaff első előadása 1893-ra esett.
amikor a rnester betöltötte nyolcvana
dik életévét. A kortársak ~ a wagneri
égbolt tükrözése között, - aligha ér
tékelték a maga [elentöséqébeoi Pedig
eza mü a maga bonyolult. nyugtalan
színeível, felcsapó hahótájával. traqi
kus villanásaival mindazt az emberi
tartalmat belesüríti e zenei komédiába.
ameddig egy nagy lélek él.ete alko
nyáig eljuthatott. Szeltd öregség, me
lyet szüntelen jótékonysága s egy
egész nemzet aggódó szeretete vesz
körül s legutolsó évei harmonikusan
záródó néqy vallásos zeneműve: a
Dante-ínspírálta Laudi alle Vcrgine,
Ave Maria, Stabat Mater és Te Deum
fogják végső harmóniába Giuseppe
Verdí gazdag életét.

Passuth László
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