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!\\IRÚL SZtRETNE HALLANI A HIVO?
(Az igehirdetés mai problémái)

A mult év karácsonyán az osztrák Seelsorgeinstitutban több mint
háromszáz ausztriai, tiroli és svájci lelkipásztor tartott megbeszélést az
igehirdetés új formáiról. Tanácskozásaikat a romantikus Bécs nagy upos
tolának. Hofbauer Szent Kelemennek a szellemében kezdték meg; cél
Juk pedig ez volt: megkeresni a módját annak, hogyan lehet és, hoqyan
kell korunkban korszerűen prédikálni, úgy, "hogyan a maqa idejében
Szent Kelemen tette is, kivánta is papjaitól. Az első nap il mai falusi
pasztoráció kérdéseivel foglalkozott és színte , ugyanazok ra a tényekre
mutatott rá, amelyekre majdnem egyidejűen lapunk egy cikke is fölhivta
a fjgvelmet. A parasztság ~ állapitották meg a hozzászólók -- nagy
változáson megy át; vajjon teljes vallási közönybe hanyatlik-e, vagy
pedig az erősen eIavuló szokás és haqyomány-keresztényséqből való
ban öntudatos keresztény hitéletre emelkedik Iel? A falusi pasztoráció
nak ezt a problémát kell szeme előtt tartania s ehhez kell igazodnia
módszereíbcn. a mínél személyesebb vallási élmény és minél megalapo
zottabb vallási tudat kialakításán kell munkálkodnia. A második napot
a városi lelkipásztorkodásnak szcntelték: itt először is azt vitatták meg,
hogyan tud a pap egyáltalán kapcsolatot találni a mai kor emberével. A
prédikáció hagyományos formái mintha kimerültek volna: új, legalább
is a közvetlen rnulthoz képest újnak ható módszerekre van szükséq. Ne
legyen a szeritbeszéd "a pap magánbeszéde" , a lelkipásztor sose feled
kezzék meg a "partnerról" , a hívőről. aki viszont csak akkor illegy bele
a .xlialóqusba". ha érzi, hog~' megértik, vele foglalkoznak, hozzá
szólnak."

A papnak természetesen püspökén. esetleq :~zprzetes-elöljáróiiln ki
vui senki nem adhat utasítást arra, -míröl beszéljen. Prédikációja viszont
csak akkor hathat igazán, ha közte és hallgatói közt m,~gv,m az él bizo
nyos .Jconraktus". melynek előhívásáról. megteremtéséről az osztrák lel
kipásztorok tanácskoztak. Vagyis: a hívőknek igényeik vannak s a pré
dikációnak ezeket az igényeket kell -- vagy kellene -- kielégítenie. De
mík és milyenek ezek az igények? Korántsem áltat juk magunkat. azzal.
hogy valamennyit fölsoroljuk: úgy véljük azonban, él legjelentösebbeket
és legkorszerübbeket sikerült kinyomoznunk és sikerül tolmácsolnunk.
Vtzsqálódásaínkat elég széles körben végeztük, részben szemelves irifor
malódás. részben __ o és sokka]' nagyobb részben -- kiküldött kérdőívek

útján. A kapott válaszok érdekes tájékoztatást nyujtanak nemcsak a föl
adott kerdéseket illetően, hanem egy bizonyos szociológiai szempont
ból is.

l A konferenciákról szóló beszámoló "Das neue Wort" eimmel: F II r C h e
1951. jan. 13.
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A vallásosság "szociológiája".

Négy falu. egy legújabban Budapesthez csatolt ipari kűlváros. s
maga a főváros volt kutatásunk területe. társadalmilag pedig parasztság.
munkásság és értelmiség. A négy falu négy magyar falu-típus: az egyik
meglehetősen zárt. hagyományai még zavartalan világában élő. vasút
tól, forgalomtól eléggé· távoleső. a fővárostól mintegy kétszáz kilomé
terre fekvő ősi magyar település. A másik míntegy tizennégy-tizenötezer
lakost számláló. nemzetiségileg vegyes. új betelepüItekkel is földuzzadt,
elsősorban földmívelő falu vagy inkább talán faluváros. A harmadik kis
helység. széles tanyavilaggal s elég közel a határhoz. A negyedik már
beleesik Bedapest suqárkörébe, lakosai részben íöldniívelök, részben
gyárba járnak, részben a pestkörnyéki falvak közismert kereskedő vagy
..kofa" paraszt fajtájából valók. Szellemileg többnyire a forgalomból ki
eső zárt községek a leqkonzervatívabbak, ezek élnek leginkább a rnult
ban. ezek élik ~ mondhatnók - ma is a multat tovább. mindaddig.
amíg a gazdaSági-technikai átszervezés hirtelen föl nem ébreszti öket.
A nagy lélekszámú. gyarapodó falu-városok rendszerint frissebbek. ér
deklödöbbck, pezsgőbbek, több életükben a mozgalmasság, tájékozódá
sukban a fürgeség; igényesebbek és gondolkodásukban önállóbbak
A határmenti községek általában szintén frissebbek s éberebbek. már
földrajzi. illetve politikai helyzetüknél fogva is; épp úqy, mint a főváros

hoz vagy nagy ipartelepekhez. gyárvárosokhoz közel Iekvök, melyekben
a földmívelő és a gyárbajáró. a röghöz tapadó s a rögtől már elszakadt
ember életformája. mentalitása a legsajátosabb vegyülékben él. kölcsö
nös eqvmásrahatásban, egymás kölcsönös alakításában.

Ez a képlet vonható le a kapott válaszokból is. A tipikusan ..régi"
falut még nem érte el, lelkét még nem kavarhatta föl a modern kor nagy
átalakulási folyamata. Elégedetten él vallási hagyományai közepert.
föltétlen bizalommal papja iránt; problémái. kétséqeí, különösebb igényei
nincsenek. Arra a kérdésre. mí érdekli őket. mít szeretnének hallani. túl
nyomó többségben azzal válaszoltak. hogy fölsorolták azokat a témákat.
melyekről plébánosuk az utolsó hetek vagy hónapok folyamán prédi
kált. "Én mindent kívánok hallani. amit a plébános úr mond és azt nem
szeretem hallani, amit más beszél" - írja kedves naívsággal. de jellem
zően is az egyik hívő. egy harmincegynéhány esztendős napszámosasz
szony. Valamivel nagyobb önállóság és határozottság. bizonyos szemé
lyes és korszerű igények jelentkezése észlelhető az "átmeneti" tipusú köz
ségekben: érezni a válaszokban. hogya falu látóhatárán már megjelen
tek a nagy világnézeti problémák s hogya lelkek. ha olykor talán még
csak ösztönösen bár. keresni kezdik a vallási életnek azokat az új for
máit. amelyekbe a régi formák és keretek fokozatos meqszűnése kÖzben
az örök értékeket átmenthetik s megőrizhetik. Ami végül a várost s a
városban a munkásságot és ifjúságót illeti: ott nyílt, komoly. felelősség

teljes szembenézést tapasztalunk a problémákkal. Szinte minden egyes
soruk "a hívők nagykorúságát" tanusítja. Világosan látják helyüket és
szerepüket az Egyházban; nem elégszenek meg a paszív odatartozással.
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hanem aktiv munkát akarnak végezni: ragaszkodnak hozzá. hogya pap
sággal közösen. de a papi hivatás és hivatal teljes tiszteletben tartásá
val építsék Isten országát. Nekik fáj a legjobban t . ha azt tapasztalják.
hogy eqyík-másík pap nem érti meg őket. életüket. helyzetüket, ha heni
találja meg velük a kapcsolatot. ha az életen kívül reked vagy valaminő

az övékén. a mai emberén kivüli élet formái és mentalítása közepett.Iég
üres térben tengődik. ök azok, akik benne élve a mában és benne élve
az Egyházban, tele vannak segitő szándékkal. jóindulattal. buzgósággal
és - egy kis türelmetlenséggel is. ..A gyakorlati (azaz életszerű. nem
pedig elvont irány felé kellene ösztönözni papsáqunkat. vmert különben
kátyúba kerülünk -- írja egy budapesti munkásnö -. Prédikáló pap
jaink közt nem egy akad. aki a, régiből kikopva, de az újat még nem ta
lálva, kiüresedetten megy föl a szószékre s ő is. meg a hallgatóság is
csak kínlódnak Alapos összefogásra. eqyűttdolqozásra van szükséq."

Pap és hívek "közös munkája",

A levélíró nyomban gyakorlati javaslattal is szolgál arra nézve, mí
lyen lehet ez az ..együttdolgozás" . ..A prédikációk korszerűvé alakítá
sának legfőbb föltétele - állapítja meg: - a papság kerüljön minél köz
vetlenebb kapcsolatba a hívekkel. Ezért legyen bátorsága új utakra lépni
és a hivektől kapott kérdések, hozzászólások alapján építse föl beszé
deit." Míssztót, konferenciát. beszédsorozatot akarnak tartani? A pap le
hetőleg egy-két héttel előre közölje ezt a hivekkel. megjelölve a soro
zat. konferencia. misszió tárgyát s kérje a hívek hozzászólását a témá
hoz. Ha például a családi életről lesz szó, nyilatkozzék róla

"az apa. az anya. a gyermek. kiskorú és nagykorú fiú és lány. a jegyes
pár. a naqyszülö, a rokon. a családok életét kivülről szernlélő jóbarát,
mindenkí, akinek a családi élettel kapcsolatban van. Röviden közöljék•.
mire nem kaptak eddig választ; hogyan látják a családi élet válságának
megoldását. szerintük hol van a hiba. miböl keletkeznek a házastársak
közti meqhasonlások, a testvérek közti szakadások. rnitől oly fojtogató és
túlfeszített a családi légkör. miért a gyermekek nagy tiszteletlensége. ke
gyetlensége s általában a szülöí tekintély hanyatlása. rniért 3' szülö türel
metlenséqe, meg nem értése a gyermek iránt, milyen hatású egy rossz
családi élet a rokonsáqra, szornszédokra, az egész társadalomra: hol van
és melyik az a pont, ahol a családtagok értelme nem képes megoldást ta
lálni. és így tovább. A gyóntatószékben minderre felelni nem lehet. Bs
tekintve. hogya dolog általános érclekü., hasznosabb. ha az egész kö
zösség hallja a feleletet. Segitsenek ezért a hivek a papnak, hogy jó és
alapos rnissziót végezhessen. Imádkozzanak és dolgozzanak együtt. hogy
ne csak egyesek. hanem mínden jelenlévő a maga családi posztján meg
találja az eligazodást. A hozzászólást a templom valamely középponti ré
szén vagy akár a sekrestyében elhelyezett uruába dobják, természetesén
névtelenül" .

Ne mínösítsük e ..laikus" hozzászólast se naivnak. se illetéktelen
nek. A legfontosabb tényezőnek, pap és hivek közötti kapcsolat megte
remtésének olyan útjaira -mutat rá. amelyeket a modern pasztoráció kül-
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földön itt-ott már ki is próbált egyáltalán nem eredménytelenül. A Seel
sorgeinstitut emlitett konfernciáján egy neves osztrák városi lelkipásztor
beszámolt róla. hogy újabban szentbeszédeit hívei közremüködésével
dolgozza ki. oly rnódon, hogy előzőleg megbeszéli velük a témát: azt.
hogy vele kapcsolatosan mínő problémáik vannak, miről szeretnének
hallani, milyen viszonyban van a tárgy gyakorlati életükkel. és így to
vább. Egy másik fölszólaló, igen népes parókiájú városszéli lelkész. ha
sonló módon jár el. Kisebb egységekre osztotta föl plébániáját. mínteqy
háromszáz-ötszáz lelket számláló kis ..kerületekre". Mindegyiknek van
egy ..diákonusa", akinek az a föladata. hogy időnkint megbeszélje a hi
vekkel, rník a problémáik. közvetítse az igényeket a pap felé. állandó
kapcsolatban tartsa a lelkipásztort a nyájával. Még pedig lehetőség sze
rint a többséggel: a közönyösökkel is (akik mintegy jó kétharmadát al
kotják a hivek összesséqének, legalább is az adott esetben). hogy így <\
pap. aki végeredményben értük is felelős Istennek. módját lelhesse an
nak, hogy az ő lelkükhöz is hozzáférközzék. Mert ~ mondja a fölsze
talló - ..e közönyösök számára a lelkipásztorkodás egészen új formáit
kell kidolgozni és kipróbálni".

A szentbeszéd és a politika,

A kérdörvekre kapott válaszokból félreérthetetlenül kiderül. hog)
a hivek túlnyomó többsége nemcsak hogy nem kívánná, hanem egyene
sen kárhoztatna is a vallás bárminő politikai tartalommal vak, megter
helését. A hivők tömegében az elmúlt idők felemás "politikai katolielz
musának semmiféle talaja nincs. Akadnak még természetesen. akik nem
tudják elválasztani a vallást azoktól a politikai jellegű óhajoktól vagy
törekvésektől. amelyekkel -- - súlyos félreértéssel -- a keresztény világ
nézetet éE az Egyházat azonosíthatni vélik; akadnak. akik tulajdon elé
gedetIenségüket. ressentimentjaikat szívesen burkolnák a vallás köntö
sébe; ezek azonban kivételek és többnyire a mai vallási elmélyülés kö
rein kivül, egy bizonyos vallási formalizmus világában helyezkednek el

A nagy többseq, úgy látszik, megértette a Gondviselés nagy törté
nelmi leckéjét, mely a figyelmet a járulékos és evilági mozzanatokról d

lényegesekre és természetfölöttiekre terelte. Azáltal. hogy az Egyházró!
il történelem lehántotta az anyagi javak s a közéleti szerep és disz sz á

mos terhét. csak annál fényesebben tűnik tagjainak szemébe a Krísztus
testhez tartozás lényege. a kegyelmi közösséq ereje és természetfölötti
távlata. csak annál tisztábban és melegebben érvényesü'! az lsten és a
felebarát iránti szerétet. Egyesek számára még komoly problémát jelent
az. amit a katolíkus hivatás alapvető transzcendenciájának nevezhet
nénk; nehezen tudják összeegyeztetni a keresztény ember szocíális köte
lezettségeit a keresztény. hivatás lényegi' természctfölöttíséqével.

A többség azonban a jelek szerint míndinkább a benső lelki és ke
gyelmi det felé tájékozódik s papjától elsősorban ezen a téren vár és
kér vezetést. tanácsot. útmutatást -- és oéldát...Bocsátkozzék-e él szó
széken él pap világnézeti vítákba?" ~ szólt az egyik kérdés. A válasz
nagy általánosáqban ez volt: ne. Ime néhány rövid szemelvény:
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"Szükségtelen a szeszéken vitatkozni. inert úgysem azok hallgatják.
akiknek szól, hanem azok. akik hisznek. S ezek hitének elmélyítése fonto
sabb. mint olyan tételek fölött vitázni. melyeket a hivő már régen elfo
gadott. s melyek elfogadása után és alapján míndiq csak továbbhaladni
akar" (budapesti munkásnö). -- "Szerintem kerülendők az olyan prédi
kációk, amelyek másoknak szólnak, nem azoknak. akik sz ívesen és szor
galmasan járnak templomba. Inkább ez utóbbiakat kell lelkesíteni. viqasz
talni, továbbképezni. Kár mindig a bünösök ellen döröqní, hiszen azok
ugyis ritkán vannak a templomban" (pestkörnyéki ápolónö). -- ..A szö
szeken a pap ne bocsátkozzék világnézeti vitakba. mert egyre félreérté
sekre adhat okot (pestkörnyéki értelmíséqí nyugdijas). A szószék nem
a világnézeti viták Iolytatásra rendelt hely. Mínthoqy azonban a karo
likus hivőnek ismernie kell viláqnézetét, szükséqesnek tartom. hogy él

szeritbeszédek polémia nélkül. pozitiv formában és pozitiv tanítás útján
seqitsék a hivőket katolikus szemléletük kialakításában és éléscbcn" (fó
varosí ügyvéd).

Csakhogy nem tagadjuk-e meg mísszjónkat, ha tartózkodunk a vi
táktól? Nem. A mai hivő ugyanis mind világosabban eszmél rá arra.
hogya rnodern korban elsősorban élete példájával és tanuságával kel i
képviselnie és e1vinnie Krisztust a világba. közönyösek, langyosak. hitet
lenek. pogányok közé...Barátaink és ellenseqeínk előtt egyaránt életünk
példája. mindennapi magatartásuk szerínt válunk taszítóvá vagy von
zóvá- írja egy tiatal jogász ..... Az őskeresztények is keresztény élc
ti:kkel térítették meg a pogány világot. Ezért kell szorgalmazni a gya
korlati keresztény élet tanítását." Hogy bízonyos kérdéseket meg kell
vitatni. az kétségtelen. csakhogy nem a szeritbeszéd keretében. hanem
konferenciákon s másfajta megbeszéléseken vagy előadásokon.

Gyakorlati tanítást!

Elvont tételeket. dogmatikus témákat is Iejteqesscn-e a pap. vagy
inkább gyakorlati jeIJegü tanítást adjon? A hívek többséqe. a levelek
tükrében. főkép ami a munkásságot illeti. szinte követeli a mínél telje
sebb életszerüseqet, gyakorlatíasságot. Ennek ~01~étele természetesen az.
hogy él pop ismerje az életüket é:'1 problémáikat, lehetőleg épp annyira.
ahogy a falusi pap a falusi hívekét ismeri. S itt aztán nyomban kíviláq
li_k. mennyire nemcsak járható. hanem egyenesen szűkséqes út is pap és
hivek föntebb említett ..együttdolgozása."

l

..Szeretnénk, ha az elvontsáqot végkép száműznék a szeritbeszédek
ből -, írja egy munkásasszony. -. Ez a beszédforma ma már halott;
sokszor valóságos szenvedés ilyen prédikációt hallgatni. A dogmatikus
témákat is egyszerű. .közvctlcn formában kérjük. A gyakorlati erkölcsi
tanítás CI modern ember számára a legvilágosabban érthető beszéd", 
..Gyakorlati erkölcsi tanítást adjon a pap a hivő mindennapi életével
kapcsolatban és ez mindig időszerű legyen; ezt könnyebben megértem és
jobb hatással van rám" (családos földmíves).

Ez a gyakorlati tanítás bízvást kiterjedhet a legelemibb dolgokra is:'
például arra. hogyan kell viselkedni a templomban; a katekizmus tudni
valóira. a szentségek magyarázatára. az egyházi év. egy-egy soron kö-
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vetkező szakaszának és liturgiájának ismertetésére, és igy tovább. A pa
pok nem egyszer esnek abba a tévhítbe. hogy ezeket a dolgokat úgyis
mindenki tudja. Pedig igen sokan nem tudják, mások fogyatékosan tud
ják, s még a következetes mísszále-használó is szívesen hallgatja a tudá
sát kíegészitő ilyetén fejtegetéseket. Lelkipásztorkodó papok, akik kisér
letet tettek ezekkel a témákkal. hiveik részéről fokozott figyelmet és ér
deklődést tapasztaltak.

A gyakorlati jellegű lelkipásztori munka példájaként hozhatjuk föl
azt. amelyik a négy emlitett falu közül az elsőben folyik. A válaszok.
melyeket onnét kaptunk, mínt mondtuk. kivétel nélkül csupán a hétről

hétre elhangzott prédikációk témáit jelölték meg. Ez az egyöntetűség

azonban nemcsak azt mutatja, hogya helység lakosai egyelőre el sem
tudják képzelni. hogyapapjuktól hallottakon kívül is lehetnének igé
nyeik; ez az egyöntetűség, mondhatnók elégedettség arról is tanuskodík,
hogya prédikációk valóban hatnak, alakítják a lelkeket. seqítik az em
bereket a katolikus élet útján, éppen realizrnusuk, gyakorlati életre irá
nyultságuk folytán. Egy tizenkilenc esztendős háztartásbeli lány így fog
lalta össze a közelmultban hallottakat:

.A templomban szeretcm hallani, ha a pap Isten igéjéről. az úr Jézus
tanításáról és szenvedéséröl beszél. Mert ez megnyugtatja a szenvedöket
és erőt önt lelkükbe, hogy az úr Jézus nem azért bocsátja ránk a szen
vedéseket, hogy sanyarqasson, hanem hogy kipróbálja hűséqünket, hogy
vajjon nehéz napjainkban is tudunk-e neki szolqální. Beszéljen tisztelendő

atyánk a házasságról. öntsön erőt minden katolikus lány lelkébe, hogy ne
legyenek kevélyek, hanem legyenek alázatosak s akkor majd minden bol
dogságvágyuk teljesedni fog. Es szóljon a Ieqényekhez. hogy tiszta
erkölccsel kivánjanak majd az oltár elé lépni választott jegyesükkel. A
férjek úgy tiszteljék feleségüket. mint Szent József tisztelte Szűz Máriát.
akkor majd nem lesz annyi békétlen családi otthon és elválás. Es még
szóljon az édesanyákhoz. akiknek nagy fiuk és lányuk van, jóságos
szavaival értesse meg velük azt. hogy jótanáccsal mindenkor tartoznak
gyermeküknek, de komolyan ne széljanak bele házassáqukba. Es akkor
majd nem fogja felelősség terhelni egy édesanya lelkét se gyermekének
boldogságáért" .

Ugyanott az utóbbi időben még a következő témákról hallottak a
szentbeszédekben a hivek: az Isten szeretete, a szentmíse áldozata, il

lelki erő, a templom szeretete és megbecsülése, az áldozatkészség, a
szentqyónás, a családi békesség, a Lelkipásztor iránti tisztelet, a betegek
és szenvedők vigasztalása. Egyszera, gyakorlati jellegű, mindennapi té
mák, melyekröl nyilván míndenütt örömest és épüléssel hallgatnák meg
papjuk tanítását a mai hívek. akík éppen ezt várják elsősorban a prédi
káló Ielkípásztortól: útmutatást, vezetést a míndennapí keresztény élet.
il "hétköznapi életszentség" útján.

Míndez természetesen nem jelenti azt, mintha a dogmák egyáltalán
nem érdekelnék a mai embert. Nagyonis érdeklik. Először azért, mert
a teológia ma már nem afféle elefántcsonttorony, aminek a mult vszázadí
hívők tekíntették: általános tapasztalat és világjelenség a laikusok hatal
mas arányú és mély érdeklődése a teológia iránt. Másodszor azért, mert
il hívők érzik, hogy hitük csak akkor igazán szilárd és. "korszerű". ha
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doqrnatíkaílaq megalapozott. Az egyik válasz írója így fogalmazza meg
ezt az ígazságot:

."A lelkipásztornak a jövőben sokkal nagyobb gondot kell fordítania
arra, hogya rábízott hivök élete értelmileg is megalapozott hit legyen.
A csupán kegyes hagyományokra és változó érzelmekre 'épült hit a
meqpróbáltatások között nem mindig állja meg a helyét. Ezért szüksé
gesnek tartom a dogmatikai térnak Iejteqetését is".

Azt viszont megkívánja és joggal a hívő, hogy a lelkipásztor a dog
mát is belekapcsolja az életbe. Szabadítsa meg a dogmát attól az el
vont, megközelíthetetlen spekulációk közé száműzött jellegétől, amellyel
a mult század vallási Iormalízrnusa ruházta föl. Fejtegetése ne öncélú,
ne is tudományos célú legyen, hanem a "dogmából táplálkozó élet" ki
alakítására törekedjék.

Milyenek legyenek a példák?

Egy pestkörnyéki földmíves Ifja: "Az evanqélíumot a pap példák
kal világítsa meg; ez az, ami nagyon le szokott kötni és gondolkodóba
ejt". A hívek általában szeretík a szeritbeszédbe beleszőtt példákat: álta
laban szeretik él prédikáló papok is, mert színesebbé. élénkebbé teszi a
beszédet s időről-időre eqyrészt megpihenteti, másrészt meg föl is ser
kenti a hal1gató figyelmét. A példa azonban elsősorban nem retorikai
eszköz, hanem, hogy úgy mondjuk, pedagógiai: általa alkalmazza a taní
tást a pap az életre, vele bizonyítja a prédikációjában javalaott erény
qyakorolhatósáqát: a példa fordítja le az erkölcsi elvet a gyakorlati
megvalósítás nyelvére. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a példa való
ban hatásos, elfogadható, jól kiválasztott legyen. Olyan, hogy a,zt, amit
példáz, valóban odavigye a mai hívő kezeügyébe. Erre pedíg csak a
korszeru, a mai pszichének megfelelő. a mai ember gondolkodásával szá
moló példa képes.

Tegyük föl, "példaképpen", hogy a pap a hatodik parancsról. a tisz
taságról prédikál, s illusztrációként két példát hoz elő. Elmondja először

Goretti Szent Mária történetét. azután Szent Bernát életének egyik epi
zódját: hogy míkor egy alkalommal úton járt s testi kísértések lepték
meg, habozás nélkül belevetette magát egy jeges tóba. Valószínű, hogy
a középkori embert hidegen hagyta volna Goretti Mária "egyszerü" ,
.vszűrke" története s megragadta volna Szent Bernáté. A mai hívőnél

azonban éppen fordítva áll a dolog. Goretti Mária valahogyan itt van
a közelében, a mindennapi életében: Szent Bernát tettét viszont inkább
komikusnak érzi. Számára az első példa meggyőző, a második legföl
jebb kuriózum. Mínt ahogyamultbeli példák többsége általában kurió
zumként hat a mai hívő szemében.

"Mindig csak aktuális témákat vegyen a pap - írja egy dolqozó
nö - s lehetöleq keveset időzzön a multban. Sokszor egészen jelen
téktelen dolqok kerülnek főtérnaként a multból s képezik a szeritbeszéd
tárgyát. Ha az a multbelí esemény nem vág szorosan a i ..ai életünkbe,
akkor .kár az időt tölteni vele, mert a híveket csak fárasztja és ter
heli, hiszen olyan témával akarják lekötni, mely számára érdektelen".
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Ki taqadná az anakóréták. oszlopszentek, zoborhegyi Szent András
sze rű vezeklők hősi szentscqét? Dc vajjon hat-c (vagy nem éppenséggel
elidegenitöen hat-e) a mai hivőre, ha a pap a lemondás és önmegtaga
dás példájaként, mondjuk, azt idézné débe. rnilyen leiemenyesséqgel
fosztotta meg magát az elalvás lehetőségétől Szent András. vagy hogyan
élt egy ókeresztény sti.ita? Egészen bizonyos. hogy ezek a példák a leg
kcvcsbbc scm serkentenék a m;:1Í hívot arra, hogy kövesse ama szente
ket s törekedjék önmeqtaqadásra: nem fog a tóba ugrani kiscrtes idején.
nem fog tűkct és ollókat dugni a párnájába s nem fog oszlopok tetején
lakni. Sőt mi több: a pcldál: oly küiönlcqcs. rendkivüli, a mai át.aq
Ioqalmak szcrint már, rni') C hól.ortos színczetben tűntetik föl magát az
önmegti1g'tdást s aszkc zí.' i: " hivőt nemhogy ráverinék. hanem
inkább cl riasztják tőle. iS ,lZ iqaz án lehetetlen, hogy minden egyes
példához míntcqy é]ős:,iviE ,,;C,hje~lYzetben" hozzáíűzae a szónok mind
azokat a történelmi tudnív.ilókut. .nnclvek az esetet érthetővé s a magé'
kor{Iban természetessé ,e,;zi!,) Hé! eIl~nben a pap ugyanannak az ön
megtagadásnak, aszkézisnak az illusztrálására mondjuk Lisieuxi Szent Te
rézre hivatkozik. vagy a ..kis út" valamelyik másik szentjére s náluk is
oiy,',~;!"ir,. dmi többé-kevésbbé mindarmviunk éldében előfordul: hogy
fájdalmaik közcpett i" jó lélekkel, mosolvoqva teljesítik miudcnnapos ál
lapotbeli kötelességeiket, hogy mindennapi életükben gyakorolják az el
lenség szcrctcténck parancsát. és igy tovább: bizonyos, hogy ezzel meg
ragcdja a hívők figyeimét s megmutatja nekik az ereuyek gyakorlásának
míndcnkí szamára kézenfekvő módját. Vagyis: él példa eléri alapvető

célíár követésre buzdít.
A szcntek életében azonban. még az olyan nagyon "közü'ünk

való" ...kis úton' járó szcntckében is, amilyen egy Szalézi Ferenc. Páli
VincC', Lisir-uxi Teréz. mindig van és természetes. hogy van "" va
lami. amil az átlaqember valahogyan cmberfö.öttínek. emberi méreteket
és képességeket meghabdónélk era. Ezért bizonyára helyes. ha a pap
példái kíválasztásábnr- nem szorítkozik pusztán csak a szcntck életére.
hanem igvekszik minél több i'Iuszt rációt meríteni a mai ember mai de
teböl. Ezeket természetcsen semmiféle exempláríumban nem találhatja
meg; peldatárát neki maqának kell ősszcqyujtcnic és összeállítania. való
b:m il mábol. il mai idök apostoli é rtclcmben vett ,,3zentJcin~k". hetköz
napjaink névtelen keresztény hőseinek eletéből. Míntha azt mondaná:
kételkedtek abban. hogy ezt vagy azt az erényt ma is lehet gyakorolni.
ezt vagy azt az evangéliumi parancsot ma is meg lehet valósítani? Néz
zétek, itt a szoruszedban, ott a gyárban. emitt a hivatalhan ez a rnun
kás. az az anya, az a gyermek napról-napra gyakorolja. hősiesen.:"szen
tül", s azzal a derűve], cgyszerüségel s oly íöltüncs nélkül. ahogy h
resztényhez illik. akinek az erény, a sze rctct, a jóság nem kivétel. hanem
életforma. Ezekért a példákért azonban el kell nicnni. bele kell mctülni
mintegy a hivek életébe, meg kell keresni. meg kell teremteni velük él

közvetlen kapcsolatot. hogy közösen s ugyanabból az anyagból alkossak
meg a közös művet: a valódi keresztény életet. a Krísztus-testben való
egységet hic et nunc. ma. itt. 2. történelemnek ebben a pillanatában.

Hogy milyen "mai" példákra gondolunk: hogy milyeneket sze rct ,',;
vár a mai hivő? Idézünk egyet a kapott válaszokhól. úgy érezzük. egy-
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sze rüséqében. meleqscqeben, tiszta szépséqének meghittségében minden
magyarázatnál ékesebben beszél. Írója, .. egy harminc éves családapa"
azt fejtegeti, mennyíre szeretí, ha a pap a családi életről s a családon
belüli keresztény nevelésről beszél.

..A nevelést személyes példaadással adjuk, mert igya leghelyesebb
--- folytatja. Legyen szabad itt egy nagyon szép példát meqcmlí
tenern saját családi eletemból. Mi kilencen vagyunk együtt a családban.
Édesapámék, bátyám, egy tizenkét éves fiú, a másfél éves Pityuka és
én a tizennégy hónapos kisfiúval. --- Este van, d gyerekeknek van egy
kiskocsijuk s ebben ül mind a kettő. Az egész család örül a gyere
keknek. nagyon vigan vannak. Megkondul az esti harangszó, apam szöl:
imádkozzunk; imádkozik az egész család együtt. Nagy a csend, mindcnki
összeteszi a kezét és csak az imádság hangja hallatszik. A két kis
gyerek nagyon figyel, hogy oly hirtelen megváltozott a vidám szöra
kozás. Míndenkit külön-külön mcqnéznek. erősen figyelnek. Egyszerre
csak mind a kettő ősszeteszi a kis kezét és még a szájuk ls jár, habár
beszélni még nem tudnak. csak egy-két szót"...

Aminél nincs szebb.

Ha egyetlen szóval akarnánk felelni a kérdésre: miröl szcret haianí
d hivő, azt kell mondanunk: az evangéliumról. Egyöntetűen, kivétel nél
kül, parancsolóan ezt hangoztatják a válaszok, bárhonnét, bármilyen
környezetből származzanak is. Más-más szavakkal ugyan, de valametry
nyi levél azt sürgeti, amit egy földmives igy fejez ki:

..A pap nlindig az evangéliumról prédikáljon, mert az evangélium,
bár régi, mégis időszerű, különösen napjainkban. A prédikáció mindig
a vasárnapi evangéliumról szóljon, Mária-ünnepeken ismertessék az ün
nep jelentőségét... Altalában az evangélium és ismét az evangélium.
mert ennél szebbet emberiség papírra nem tett. Különösen szerctern, ha
példákkal, magyarázatokkal még vllaqosabbá. érthetőbbé teszik".

Erdemcs teljes egészében idéznünk egy budapesti munkásasszony le
velet, mely igen [ellemzöcn világit rá arra a lelkipásztorok által teljes
nagyságában talán nem is sejtett szornjúsáqra. mely az evangélium után
él a hivek lelkében.

"A mi kis templomunkba egy időben eljárt egy atya vasárnaponkint
a nyolcórás szentmisét mondani. Ő mindig az az napra kijelölt evan
géliumi részt magyarázta. Mikor elolvasta az cvanqélíumot, nem tette
ki kezéből a könyvet, hanem visszalapozott az elejére és soronkint ol
vasta és magyarázta azt. Az emberek figyelmét nagyon le tudta kötni
ezekkel a beszédekkel. Mindenki azon igyekezett, hogy lehetölég egyet
se mulasszon el belőlük. Az embereknek szükséqük van az evanqéliurnra.
csak sajnos kevesen értik.

Szerintcm helytelen, hogy az evanqélíum főlolvasása után a pap
kiteszi kezéből a könyvet és egészen inas, sokszor teljesen nem oda
váqö dologról kezd beszélni. Ezért aztán az emberek olyan szomoruan
kis százaléka ismeri az evanqélíurnot úgy, ahogy kellene. Az ernberek
szemjúhozzák Isten tanításait. de félnek kezükbe venni a szentírást,
mert vagy unalmasnak, vagy érthc tetlennck találják. Sokszor elszéqvel
tem magam, ha másvallásúakkal beszéltem, hogy azok mennyire sze-
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retík a szeritirást és mennyire otthon "annak benne, Szószerint idéznek
részeket belőle... Hol vagyunk mi ezektől? Mert míndenröl sz íveseb
ben beszélünk, csak az evangéliumról nem.

Csináljunk propagandát az evangéliumnak. úgy mint más könyvek
nek. Hívjuk fel az emberek figyelmét rá. tegyük érthetővé számukra.
hogy az evangélium helyes megértése és szeretetc ne csak egyes ern
berek kiváltsága legyen. Tegyük lehetövé, hogy a világ legszebb
könyvének élvezcse necsak az egyháziak kiváltsága ieqyen, hanem min
den keresztény családnak legtöbbet forgatott könyve legyen,

Akinek magasabb lelki igényei vannak. az könyvekből úgyis ki
elégíti magát. Akinek magasabb lelki beállítottsága van. annak biztos
van lelki vezetője vagy vallásos ismerőse. akivel megbeszélhetik a
problémákat. De a prédikáció legyen egyszerű és köznapi. mert a hall
gatóság legnagyobb része szintén egyszerű. szürke míndennapí ember.
A beszéd témája az legyen. hogy az evangéliumi tanitásokat hogyan
valósitsuk meg szűk keretek közé szoritott életünkben".

Egy másik, ugyancsak budapesti munkásasszonytól származó levél
egy igen kézenfekvő szempontra hívja fől a figyelmet, amelyet azonban,
sajnos, prédikáló papjaink nem mindig tartanak szemük előtt, részint ta
lán azért nem, mert nem ismerik deggé a hivek életét. a hivek vallásos
ságának mélységét, vallási életének alaposságát. A hivők egy tekintélyes
százaléka nemcsak besétál egy mise erejéig a templomba, hanein előző

leg elkészül a rrnsére. elolvassa az aznapi leckét:> evanqéliumot. esetleg
még hozzá is olvas Prohászka Elmélkedéseíböl. Pius Parsch könyvéből.

vagy máshonnét. Ezeket a java hivőket azután kizökkenti áhítatukból.
kiábrándítja, durván, de igazában szólva becsapja az olyan prédikáció,
mely- az iménti levél szavaival ..mindenröl szívesebben beszél, csak
az evangéliumról nem"

"Szerintem a prédikáció az evangéliumról vagy az ünnepről szól
jon - olvassuk e másik levélben. - Kapcsolódjon bele a minden
napi életbe. Mégpedig azért, mcrt míelött szentrnisére meqyünk, A z
ü d v ö s s é g é v e cimü liturgikus könyvből (egyik lelkigyakorlaton az
előadó atya ebböl olvasott föl s azóta legkedvesebb könyvem) vagy
a rnisszáléból előre fölkészül ünk az ünnepre s milyen csalódás az.
mikor egészen más ·témáról beszél a pap. Ezzel valahogy kiesik 'az
ember az ünnep hanqulatáböl. amí az ímádsáqra igen zavaróan hat.
Olyan érzés ez, mintha tévedésből más könyvet veszek magamhoz.
mint amiből éppen olvasni akartam s ezzel már a kedvem elvesztet

'tem és nem olvasok. Végül éppen ma sürgetik. hogya hivek kapcsolód
janak bele a liturgiába. azaz az egyház liturgikus imádságába. Hogyan
hat akkor. hi! a szeritbeszéd nem a liturgikus időnek megfelelő?"

Ezekhez a sorokhoz bizonyára nem kell semmiféle kommentár.
A hivek többsége ma, ellentétben a közelmulttal. szeretí a prédiká

ciót. De főként. majdnem kizárólag az evangéliumról, leckéről szóló ll,
amenyiben a szeritbeszéd a szentrnise keretében hangziK el. A szentrnisé
ről szentmisére folyó. szinte soha véget nem érő beszédsorozatok. úgy
látszik, inkább zavaróan hatnak; kizökkentik a hívot az ünnep hangula
tából, aki az egyhetes pauzák miatt viszont nem tudja kellő figyelemme!
kísérni a sorozat rnondandóját sem. Az ilyen sorozatos fejtegetéseket a
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hivek szívesebben veszik más módon és formában, konferencía-szerüen,
vagy a szentmisétöl független, esetleg valamely ájtatossághoz, litániá
hoz. szeritórához. szentségimádáshoz kapcsolódó beszédekben. A szerit
mise keretében a szentírásról akarnak hallani, semmi egyébről. S való
ban, hogyan is hat, ha a kánai menyegző története után a pap belekezd
egy túlvilágról szóló sorozat hetedik vagy nyolcadik beszédébe, vagy
a hegyibeszéd után Isten létének negyedik vagy ötödik bizonyítékát
kezdi fejtegetni; s aznap, amikor Szent Pál' csodálatos szeretet-himnu
szát olvasta föl. hit és modern természettudomány viszonyáról tart szerit
mísébe és templomi szószékre vajmi kevéssé illő előadást? Ezekkel a té
mákka\ nyilván foglalkozni kell, de másként és más keretben, mert igy.
a szentmisében sok hívő valósággal profanálásnak érzi.

Milyen legyen a szentbeszéd fortnája?

A felelet erre a kérdésre is úgyszólván egyhangú; a hivő nem szó
nokIatot vár (sőt sokakat egyenesen idegesit a szónoklat) , hanem nyu
godt modorú, egyszerű. közvetlen hangú tanítást. Ezen a téren nincs kü
lönbséq falusi és városi, munkás és értelmiségi. élemedettebb korú és fia
tal hívő közt, A szónokias szeritbeszéd. úgy látszik, és hála érte Isten
nek, véglegesen és visszahozhatatlanul megbukott,

"Szeretem, ha a pap eqyszerüen, közvetlenül .prédíkál - írja egy
parasztember; -- nagyon szép a szónoklat, a magas beszéd.' de erre
rátermettség, kell, rnert ha ez nem jól megy, (ami a papoknál qyakori},
unalmassá válik: ilyenkor látok szundikáló embereket a templomban". 
"A beszéd formája közvetlen taníras legyen. mert ez felel meg az
evangélium szellemének" (rnunkasnö] .--' "Az egyszerű; közvetlen be
széd is igen ünnepi s hatásosabb a mai embernek, aki nem szeretí
s nem igényli a pátoszt" (háztartásbeli). - "A szentbeszéd szóljon
a hétköznapok meqszenteléséröl, hangja apai legyen, evanqéliumi, ne
szönokí. Legyen homiliaszerü: forrásrnunkául olvassák a papok többet
a szeritatyák írásait" (gimnáziumi tanuló).

Teljes egészében közöljük egy tizennyolc esztendős diák vélemé
n yét híven tükrözí a mai katolíkus fiatalság gondolkodását és igényeti.
Ezt írja: '

"Legjobban hozzám szól a homilia, A tételes szeritbeszéd nem
modern többé. Ennek okait a következőkben látom; 1. A homilia job
ban illeszkedik a szentrníse líturgiajába. A liturgikus mozgalom viszont
a szentmisét eléggé közismertté tette. A s e r m o Vygy dogmatikai
jellegű beszéd sokkal stílusosabb konferenciákon. - 2. Nem hat meg
a szeritbeszéd szónokiassága és barokkos áradata, de még templom
repesztő heve sem. A Pázmány-féle stilus elavult. A Krisztus-stílusra
kell visszatérni. - 3. A hívekben Iölmerülö hitbeli problémákat csak
a vasárnapi szeritbeszédek úgysem oldhatják meg. Ezeknek nem any
nyira az oktatás, mint inkább a kereszténység szellemének terjesztése
volna a föladata. Ezt érhetik el akkor. ha mintegy visszavisznek Krísz
tus tanitványainak sorába. A polemizálás nem szentbeszédbe való. En
nél többet várunk tőle. - 4, A művelt "ember különösen unhatja a
"beszéd"-prédikációt, ha tehetségtelen szónok rnond]a. Nincs kínosabb.
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mint egy l O';SZLI! Iölépitctt szónoklatot végighaJlgatni üres frázisokkal
és untig ismételt iqazsaqokkal. A homiiía-mondáshoz viszont nem kell
szónoki készség, hanem csak egyszerü és sz.ívből fakadó Isten-szeretet.
Ez pedig a legtöbb papban meqvan".

Ne legyen a "szeutbeszéd szonoklat: ne legyen túlságosan hosszú se.
KonferenciáKon, mikor a hívő egyenesen azzal a céllal indul el hazulról.
hogy valaminő fejtegetést végighallgasson valaminő öt érdeklő térnáról.
örömest végigfigyel háromnegyed- vagyegyórás előadást is. A temp
lomba azonban nem elü,di\st 'hallqatni megy vasár- és ünnepnapon. ha
nem szentmisére. Van benne, bármily erős legyen is a kifejezés, valami
szándc ktalan tapintatlans.u; K rísztus és áldozata iránt, ha a pap mintegy
előtérbe Jép s nem c:gySZf'r jóval hosszabb ideig beszél (rendesen nem az
evangéliumról), mint amennyi ideig muga él lényeg, a szentmise áldozatá
nak bemutatása tart. Az ilyen hosszadelmas beszéd egyébként is célját
téveszti; sokkal többet zsúfol egybe. sernhoqy a hívő be tudná fogadni.
Türelmetlenné vagy szórakozottá válik; egyikük szavai szerint "nehez
tel a papra, rnert úgy érzi, elrontotta a miséjét". A szcntrnise keretében
elhangzó szeritbeszéd szeljon az evangéliumról, a leckéről vagy az ün
nepről; egyetlen igazságot, tényt, tanítást, oktatást domborítson ki s ezt
az egyet adja át útravalóul a hívőnek; s legyen egyszerű. közvetlen és
rövid, ne akarja háttérbe szorítaní magát" a szent cselekményt, lehetőleg

ne tartson tovább tizenöt-húsz percnél. Példaként közöljük itt két olyan
szeritbeszédnek a vázlatát, amelyet a hivők különös örömmel fogadtak.
Az elso egy jellcqzctes értelmiségi negyed templomában, a másik az
egyikküivátosi plébanián hangzot el.

1. Á d ven t 4. v i.! s a r na p j á r a. Luk. 3. 1--6. Mit jelent az
ösvények eqvcnqetése? Ha a régi idókheq valahová jelentős személyí
sé qet vártak, eltüntettek a kátyukat, planírozták az utakat, lehord
ták akapa~zk<)dokat, bctőltöttvk az üregeket. Adventban vagyunk. a
legnagyobb urat várjuk. a vilaq meqváltójár. Nézzünk lelkünkbe. vizs
gáljuk meg útjainkat. Mcltoképpen fölkészültünk-c a királyok Királyá
nak fogadására 7 EgYl'ngessük inaqunkban is az Úr ösvényeit. Tart
sunk önvizsqálatot. bűnbánatot. qyonjunk meg: kezdjünk a közénk szállt
<is szívűnkbe fogadott Megváltó uralma alatt új életet.

2. Nagyböjt 1. vasárnapjára. Jan. 6; 1--13. A kenyér
szaporítás az irgalmas Jézust állítja elénk. Dosztojevszkij A n il g Y
i n k v i z i t II r címü irásúban Krisztus lehajol és szö nélkül megcsó
kolja az inkvizitort. Ez Krtsztus, n sacretet. Ez hozita közénk a ::ölJr~.

ezért testesült meg. Első nyilvános csodáját (Kána) ez jellemzi: segit
bajunkban, nenl tiltja il vidámságot. Önként, szeretetböl, kérés néikül
. támasztja fö], a naimi ifjút. Önként, irgalomból gyógyít)'! meg a har
mincnyolc éve beteget. A tegnapi szentrnise evangéliumában irqalmasan
megbocsát a bűnös asszonynak s csak szeliden korhol.a (Az evan
géliumi példák részletes kifejtése). Irgalmas szeretete ma ic; változat
lan; ma is gyógyítani akar: a lelkünket. Ne zárkózzunk el jósaga elől.

ne utasitsuk el az alkalmakat. Fogjuk igy föl a viráqvasarnapí lelki
gyakorlatunkat: engedjük hatni ránk irgalmas szerétetét. A Itusvéti gyó
nast-áldozást is ennek szánja: enqedjük, hadd gyógyitsa meg lelkünket
a bűntől. --- Dosztojveszkij novellajában kétféle magatartas van az Úr
ral szemben: a nép követi, szereti, gyógyittatja maqát: az inkvizitor
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máglyára viszi. Melyikhez tartozom? Vagy egy harmadikhoz. akikről

Keresztelő Szent János beszél Jézusról szólva: közöttetek van. akit ti
nem ismertek. Ez a harmadik a legrosszabb: a teljes közörnbösséq.
Melyikhez tartozom? Tcqyem föl magamnak a kérdést. és közben ne
fcledjem el. hogy Jézus hiv. vár; jőjjetek hozzám míndnyájan, kik fil
radoztok és terhelve vagytok és én megenyhitlek titeket.

Lesznek talán. akik híánvolni fogják e vázlatokban a lendületet. a
merész qondolatokat. a bátor ötleteket. De. az evangélium. Krisztus szava
s az Ő sz avával nem lehet. nem szabad és nem illik versenyre kelni. Az ö
szavát tolmácsolni, kőzvetítení kell. egyszerüen, szetetetben és alázatban.
S ez az. amit a hivő vár: ezt a ..Krísztus-stílust".

Egy nern-hivő véleménye.

T21án nem lesz érdektelen egy pillantást vetnünk rájuk is: a közönyö
sökre. Hiszen ahhoz. hogy hozzájuk is utat találjon. a papnak elsősor

ban ismernie, meqismernic kel] őket. Deista fiatalasszonyról van szó.
Értelmiségi. komoly műveltséggel. Vasárnaponkint néha betéved a temp
lomba. mint mondia. "szimpátiából" . Esténkint rendszeresen imádkozik.
.iérzű'etböl". A r~gi stílusú szeritbeszédeket (főként ilyeneket hallott}.
határozottan Imjd.A kérdések meqlepík. eleinte vonakodva válaszol;
nincsenek kialakult nézetei éi doloqról. Később már nagyobb a bizton
sáqa, belemeleqszik a térnába. Itt adjuk válaszait. úgy.. ahogy a vele
folytiltott beszélgetést lejeqyezték.

l. M i r ő 1 p r é d i k á I j o n il p a p) -- A mai világban a hit
hez is. bár helytelenül. az cs; utján akarnak eljutni. Az cn.her szi
vével kivánja és érzi az lsten szeretctét, de ezt a .kivjns~(\Ji';t reális
alapokra akarja fektetni. Azt várja. hoqy. bízonyítsák neki a hit r cálí
tását. Hogy bizonyságot adjanak neki ott. ahol a tudományus gondol
kodás megáll s nem tud egyebet mondaní, mint hogy ..il priori adv;,
van", Bizonyítsák be először is azt., hogy van lsten, Ez minden vai
lás alapja, Bár ha az ember lx-lép a templomba, elsősorban az érzelem
kapja meg, Sokat beszéljen a pap' a szeretetröl.: megbocsatásróLEgy
szer hallottam. _ahogy a pap fel órán át Szüz Mária szüzcsséqét fej
tegette szülés előtt. után. fiziológíailag s nunden elképzelhető szem
pontból, Ez nem érdekelt. nem is tartom olyan lényegesnek, mert csak
az emberek. fantáziája lett bozontosabb tőle. Jobban érdekelt volna,
hogy hogyan anyánk a Szüzanya. de erről a pap nem beszélt. A ke
9yelel1] elvont fejtegetése sem érdekel. Igy azonban igen: Isten jó hoz
zárn. De hogya maga lényegében milven az Isten. azt IW nagyon
fejteqesse a pap, Nem tudja. S ha tudja: nem értjük. Meghaladja az

értelmünket.
2. A z e van g é I i u m r ó l p r é d í k á l j o n 7 --- Elö':lör is bi

zonyítsa be hítelesséqét, történetibizonyitékckkal. Magyarázza. de ra
gaszkodjék a szöveghez s ne a fantáziáját enqcdjc szabadon,

3. V á r - e t á j é k o z t a t á s t a p a p t ó I a z é l e t m a i k é r
d é s e i b e n? - Várnék. A mai élet küzdelmcíben, annak vállalásában
bátorítson, vigasztaljon, Tartsa fönn a reményt. A gondviselés leveszi
az ember válláról a terheket: Isten saját 'vállára veszi a mi terhe
inket. Ez erőt és megnyugvást ad.
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4. Elvontabb. dogmatikai témákat fejtegessen.
vagy inkább gyakorlati tanitást adjon a pap?
Dogmatikai témákat kételkedő embereknek ne fejtegessen. A dogma
azért dogma. hogyelfogadjam. Amikor oly keveset hallani arról, amire
annyira szemjazunk. a szeretetről, éppen ezen a szomjuságukon át kel
lene az embereket megfogni. Ami a gyakorlati dolgokat illeti, a böjt
nél például ne felejtsék el megmagyarázni, hogy annak nem a formalitás,
hanem a lemondás a lényege. E:n a magam részéről például szívesen
elcserélern a borjúpörköltet egy [ó halászléért.

5. K a p c s o I ó d j é k - e a n a p i e van g é I i u mh o z a p r é-d i
k il c i ó? - A jó Isten áldja meg, hát míhez kapcsolódjék. ha nem ah
hoz! Máshoz is kapcsolódhatík?

6. A j e I e n n e I f o g I a I k o z z é k vag y t ö r t é n e t i é r d e k il
I e'g y e n? - A mai embert nem érdeklik a keresztes vitézek, vagy
hogy Szent Margit megtetvesedett. A jelenne! foglalkozzanak. A mult
ban nagyon sok mínden távol áll tőlünk. Az például, hogyan sanyar
gatták maqukat :a középkorban. Egy-egy nagy szerit alakja, Aquinói
Tamás, Assziszi Ferenc azonban érdekel. Mutasson a szönok irányt,
hogyan éljen ma a keresztény. Mutassa meg a vallásban azt, ami
örök. Ami mindig modern.

7. Milyen legyen a beszéd m o d o r a? - Ne szönokol
janak patétíkusan, Eqyszerüen. emberten. közvetlenül beszéljenek. Semmi
pátosz ne legyen benne. de legyen logikus fölépítésű a beszéd. Szere
tem a jól megfogalmazott megállapitásokat. Idézeteket is szivesen hall
gatok akár a szentírásból, akár bölcs emberek mondásaíból.

8. B El C s á t k o z z é k - e a p a p a s z ó s z é k e n v i I á g n é_
z e t i v i t á k b a? - Semmiképp se.

A papság terhe.

"Papságunknak irja az egyik hozzászóló - a mai időkben na-
gyon komolyan és lelkismeretesen kell készülnie a szentbeszédekre".
A hivek igényei hatalmasan megnőttek. Ez a nagy elmélyülés, ez az
elemi erejű vallási meg újhodás félelmesen nagy felelősséget és meqsúlyo
sodott föladatokat ~Ó a lelkipásztorra. Új módszereket kell kidolgoznia.
Új követelményeknek kel! megfelelnie. Élete úgyis áldozat; mínél eleve
nebb a hitélet, mínélrnélyebb a buzgalom, annál több, annál nagyobb ál
dozatot kíván tőle. Ez a terhe. ebben rejlik nagysága is.

Hadd mondjunk el itt egy anekdotát. Egy osztrák püspök. mond
ják, sorra látogatta egyházmegyéjének plébániáit. Váratlanul érkezett; az
egyik parókián történetesen sem a plébánost, sem a káplánt nem lelte
otthon. Elhatározta. hogy megvárja .őket. Bevonult a káplán szobáíába,
föl-alá járt; félig teleírt papírlapot pillant meg az asztalon: a káplán kö
vetkező vasárnapi szentbeszédének - az elejét. Harminc-negyven sor; a
püspök érdeklődessel olvassa: alapos, jól kídolqozott bevezetés. néhány
magvas gondolat: aztán egyre elnagyoltabb betűk, s egyszerre végesza
kad s ott áll kapkodó írással: ..[etzt kommt das Schímpfen". Vagyis:
most jön a "simfelés" . A püspök fogta a tollat s odarótta. "Nein. [etzt
kommt . das Weiterstudieren". Nem, most jön a tovább-tanulás. Aláírta
a ne.vét. és eltávozott.

A "Schimpfen" s amí vele egyértékű. a -közhely ideje lejárt; a pré-
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díkálás ma mérhetetlenül jobban igénybe veszi a pap idejét. figyelmét.
munkáját, mint a közelmultban. A föntiekkel nem volt más célunk, mint
megkönnyíteni némileg a mai lelkipásztor. a mai prédikáló pap munká
ját: közvetíteni felé a hívők igényeit és kivánságait.

Közvctítení, megéreztetni 'azt a várakozást. mellyel a. mai hívő a
pap felé fordul. Azt a sürgetést. amellyel papjától életszerűséqet, élet
ismeretet, korszerűséget kiván. Azt a készséget, amellyel papjának segi
teni akar a közös mű jó végrehajtásában. S azt a tiszta, aggódó. igaz
szeretetet, amelyet papja iránt érez.

EMELJ MAGASBA

Emelj magasba, Istenem,
mínt gyermekét az apja,
az édes fénybe hirtelen,
a mosdató magasba.
hogy tiszta és hoqy jó legyek,
hogy szeressem a szepet.
hogy láthassam a lényeget.
hogy lássak is, ha nézek.

Mert a szemünk oly ostoba.
szánandóan Ügyetlen.
hogy öregen is tétova
és járatlan gyerekszem.
hiába szól, jelentkezik,
nrít meqísmerní kene,
az élet célja, hív szelíd
és nagy gyönyörűsége,

mi csak vakon és süketen
bámuljuk a világot. ,
Ezért semmit se tudhatunk
az állatok s virágok,
a hegyek és a tengerek
hatalmas életéről.

Ezért félünk. hogy a halál
jön majd és kétfelé tör.

Toldalagi Pál
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Tollas Imre

DEUS EX l\1ACHINA
(A:.: istenség szerepe a realista irodalom visszatükrözést mödszerében.)

Sokféleképen lehet visszatükröztetni a teljes valóságot, mégis azt
mondhatjuk, a régi görög drámairók ábrázolási módszere lényegében
nem különbözík a jelenlegi irodalmi meqoldásoktól. Aíschylos, Scphocles
és Enrrpídes szintén nem csinált egyebet. mint igyekezett különbözö té
nyek egymásutánját lehetőleg mínden oldalról szemügyre véve meqröq
zíte ní és azután ezeket a ,,\llegrögződéseket" összekötni. Nem levegőben

lógó. hanern térben és időben jól elhelyezett eseményeket és jellemeket
hoztak létre;

Gondoljunk Aíschylos L e l á n c o l t P r o m e t h e u sára. Bármény
nyire úgy tűnik fel. hogy valami kietlen tájon lejátszódó. időtlen időkig

tartó állóképnek vagyunk tanui. - mégis szinte fizikailag érezzük az
Idő. Kronos személyes jelenlétet. Az ugyanis a drámai helyzet. hogy
Promctheus . részleteiben is ismeri az égi .és földi uralomról erőszakkal

eltávolított Kronos-nak azt a jóslatát. mely szerínt fiának és száműzöjé

nek. Zeusnak valamelyik. a jövőben bekövetkezö meggondolatlan násza
majd e bitorlott hatalom végét fogja előidézni: Zens-t születendö gyer
meke éppen úgy félre fogja tenni az útból, mint ahogy ő is félre tette
apját, Kronos-t. Ennek a jóslatnak pontos adatait szeretné Zeus Pro
mctheus-ból kicsikarni és ezért nem semmisiti meg a titoktartó. megkin
zott hőst. A drámai mű annyira tele van lehetséges eseményekkel. hogy

. a nagy anqol lirikust, Shelley-t arra késztette. hogy meqírja Aischylos
truqediájának befejezését, a F e l s z a b a d i t o t t P r o rn e t h e u s-t.
Aischylos kitünően ért ahhoz. míként kapcsolja össze él különböző drá
mai helyzeteket az események forgatagával. O r e s t e i a című trílóqiá
jában az Aqamernnon-hoz tapadó íöbb helyzetek során szemünk előtt

bontakozik ki ez a tiz évi távollét alatt elhalványodott hős a maga való
ságában: zsákmánnyal és rabszolganő ágyasával hazatérten. De fülünk
hallatára semmisül meg feleségének és annak szeretöjének gyilkos kezé
tő!' Ha viszont az Orestes alakjához fűződö főbb helyteteket ragadjuk
ki a drámaból. tanúi lehetünk: miként füti bosszú Orestest, hogy apja
meggyilkolását meqtorolja, mennyi ebben nővére. Electra szerepe. mi
lycn "kőrűlmerivek közt öli meg anyját és annak szeretőjét, hogyan tá
mad bűntudata és miként tisztul meg. Egyáltalán nem "megalvadt" té
máról van szó! Hiszen a legkiemelkedőbb jelenlegi amerikai drámaíró.
George O'Neil újra meqírta, az cqészet amerikai környezetbe helyezve,
melyet. rnivelhoqv elsőranaúan érzékelteti a háborúk következtében be
álló család-szétzüllést. 1949-bE:.n filmre vittek. A nagy göröq drámaíró
ugyanis nemcsak a példának felsorolt esemény-csoportok állóképeit adja
elénk. hanem a kűlönböző helyzetkonstellációkat mindvégig rnozqásosan
össze is füzi. Az általa alkalmazott ..dialektikus fonál" a belső összefüg
géseket külsöségekkel hangsúyozza. Ilyen például a "háló"-motivum.
Clytaírnnestra azt mondja a tízéves trójaí háborúból hazatérő férjének,
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hogy "ha annyiszor megsebesültél volna, ahányszor hírét kaptam Trója
alól, akkor tested likacsos lenne. mint a háló". Ez a kűlönös hasonlat
előreveti annak a borzalmas. eseménynek árnyékát. amikor Clytaimnestra
és szeretője a mitsem sejtő Agamemnont hálóval bontják le és a fehetet
lenné tett embert lemészárolják. Hasonlóképpen érezteti a várható ese
mények, bekövetkezett tények és az elmúlás révén áttört, meghaladott
dolgok összefüggésteljes különbségét a "sárkány" motívummal. A bosz
szúra nevelt Orestes-t nővére. Elcctra a valaha sajátkezűleg öccse ruhá
jába varrt sárkány-míntáról ismeri fel. Házasságtörő, férjgyijkos anyjuk,
Clytaimnestra sárkánnyal álmodik. aki majd megöli őt. Orestes erről tu
domást szerezve kijelenti: "a mese egyszerű, én leszek· a sárkány".
Tette után lelkiismerete kínzó furiái sárkányok képében üldözik, míg
végül e gyűlölt szörnyek áldásthozó "jóakarókká (E u m e n i d á k) vál
toznak. - Nyilvánvaló, hogya "sárkány" nincs azonos értelemben hasz
nálva a darab folyamán (miként a: "háló" sem). - de a "sárkány" ana
lógiás jelentése idézi elő, hogy egyszerre érezhettük át azt, ami térben
és időben egymás után van.

Néha színte lenyügöző méreteket ölt a klasszikus görög dráma
egyéni sorsokon áthullárnzó, de mégis eqész emberi életekhez kötött va
lósága. Különösen olyankor, amikor a tragédiák hősei előtt megjelenik
életük egész folyama és egyetlen defínícíószerű áttekíntéssel végigpillant
hatnak annak kozmikus gazdagsáqán. Igy van ez Sophoc1es O i d i P u s
trilogiájában. Oídípus - a mitosz szerint - azért lett Theba városának
királya, mert sikerült felismernie egy különösnek hangzó meghatározás
értelmét, és a talányt míndenkínek feladó és a válaszra képtelen thebal
polgárokat elpusztítá szfinx öngyilkos lett. a város pedig meg szabadult
a lassú kiirtástól. A szfínx kérdése ez volt: ..mi az, aminek reggel négy
lába van, délben kettő és este három?"· Oidipus rájött, hogy ez nem más,
mint az Ember, aki kis gyermekkorában négy lábon mászkál, felnőtt ko
rában elég a kettő, az öregség pedig bot nélkül elképzelhetetlen. Sopho
des az Oídípus-traqédíában szinte a titokzatos szfínx-rejtvényes emberi
sorsot rajzolja meg. A címszereplő intenzíven éli át e sors mindegyik ál
lómását. Sarok-inait átvágva és a seben áthurkolt szíjnál fogva, míntí a
zsákmányul ejtett nyulat - úgy vitette ki a városból apja, hogy elve
szejtse az újszülöttet, mert a jóslat apagyilkosnak és vérfertőzőnek jö
vendölte, ha életben .marad. A kis Oídípus e lassanqvóqyuló sebe miatt
csak későn kezdett normálisan jámi. (Innen van különös neve, szószeríht
a "duzzadt-lábú".) Sorsa mintha idővel ióra fordulna. A költő Oidipus
király tragédiája elején, mint boldog, többgyermekes, hatalmas és egész.
séges uralkodot állítja elénk. De a végzet rövidesen úgy hozza, hogy
boldogtalan, magjaveszett, vak koldussá lesz. Botra támaszkodva, hozzá
húzó . leánya, Antigone támogatásával botorkál ki a városból, ahol, egy
kor uralkodó volt. - Eurípídes, aki ugyanezt a témát szintén feldel
gozta, a F ö n i c i a i N ő k végén félelmes nagyszerüséggel érzékelteti,
miként nem tud szabadulni a sorsán elmélkedő Oídious a szfínx-kaland
ernlékétől. Minden qondolata visszatér oda. Érthető, hiszen az a különös
és iszeszélvesnek tűnő meqhatározás, amiben valaha az Emberre ismert,
most míntha az ő életét adná vissza szűletésétől a halálig egy képben és
egy élményben. E máqíkus erejű önarcképtől csak az. szabadítja meg,
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hogy felidézi magában azt a jóslatot. melyben Apollon megmondta, mi
képen fogja hánytatott életét tisztességesen bevégezni.

Buripfdes minden darabja a dinamikus visszatükrözés egy-egy vir
tuóz megoldása. Előszeretettel választja a női lélek nehezen- megfogal
mazható problémáit Megírja az aránylag biztos körűlmények közt éLt,
Hellászba deportált trójai nők sorsát. Valamennyi ilyen tárgyú tragé
diája egy köztudatban élő arcképet egészít ki a teljes sorssal együttjáró
reális színekkel. De nemcsak a női lélek és női sors megrajzolásábah
nagy. Tőle származik -a legerősebb férfi különös portréja. Az Ö r-
j ö n g ő H e r a k 1e s című tragédiájában színtén egy bevett és államilag
elismert arckép lerombolásának és zseniális, realizmusban fogant rekon
struálásának lehetünk tanui. Nem a környezetén és önmagán testi erejé
nél fogva színte korlátlanul uralkodni tudó "vasgyúrót" mutatja be. Er
demes röviden vázolni a darab meséiét. .. Tizenkettedik és utolsó rárótt
feladatát elvégezve, az otthon bék'és meghittségére vágyódva hazatér
Thebá-ba a hős Heracles. De itt sincs nyugvása, mert Lycos király ki
kergette feleségét, három gyermekét és nevelőapját a városból. Ezek már
a legrosszabbra is el vannak készülve, amikor megérkezik a családfenn
tartó. Heracles érzi Ielelősséqét. Bgész családjának szól, amit kis fiának
mond: "No jó, húzlak. mint a vontató hajó uszályát". Lycos-t és társait,
akik kihasználván a hős távollétét. le akarják mészárolní családját, 
jogos felháborodásában megöli. De mégsem fordul mínden jóra, mert
Hera, az istenekkirálynóje, aki örökösen hösünk ellen van, mível az
férjének, a föístennek törvénytelen gyereke - eszét veszi. Heracles.
ellenségnek véli családját. Megö:i gyermekeit. feleségét. Már-már mos
tohaapjara támad, míkor egy jóakaratú istennő úCiY vágja szíklával
mellbe, hogy egy oszlopnak dőlve' ájultan leroskad. Gyorsan az oszlop
hoz kötözik, - őt, aki valaha a halandók számára járható ~áq szélén,
Gibraltárnái lerakta a tengerbe azokat a figyelmeztető oszlopokat, me
lvek arra intenek, hogy eddig és ne tovább! Közben az atheni király,
Theseus, a volt bajtárs éppen Thebába jön kíséretével. A kábulatából
magáhoztérő Heracles vizionál, már-már ismét dühöng, majd saját tet
tétől megborzadva kétségbeesik és öngyilkos akar lenni. - amíkor The
seus valami egészen sajátos módon végleg észhez tériti. Azáltal hozza
vissza a jól járható normális víláqba, hocv szemébe mondja azokat a
stereotip jelzőket, amelyek a herkulesi ideál népszerű meghatározásai
és amelyekhez olyan hűségesnek kell lennie, mint önmagához:

Theseus :És mit müvelsz? Indulatod hová raqad?
Heracles Holtan megyek, honnan jö.:vék, a fö'd alá.
Theseus Köznapi lény aikára illik ily beszéd.
Heracles Könnvü tanítnod. hisz balsorson kivül állsz.
Theseus Heracles a h ő s. b a i t ű r ő beszélhet íCiY?!
Heracles Nem tűrtern ilvet! Van a balban is határ.
Theseus H a l a n d ó k j ó t e v ő j e. na SJ y b a rá t j a, te?!
Heracles Mí hasznom van belőle? Hera itt az úr!

Heracles mentegetőzésképen itt a Berá-tól való üldöztetésére hivatko
zik. Erre csak egy stereotíp [elzőt vághat elébe Thesens - maqát a hős

nevét, mely kifejezi (a jóslat szerint); hogy minden Herától jövő -ár-
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mánykodás ellenére. Ő lesz kűzdelmeí és viszontagságai után az istenek
és elsősorban Hera dicsőségére (Hera - cleís) Isten-emberré, De ennek
nem kellett elhanqzanía, hiszen' a tragédia minden hellén hallgatója tudta.
hogy a hős nem az istenek királynője által történt porig aláztatás révén
lesz annak dicsősége. hanem saját nemes- naqyratörése jutalmául. Ezért
Theseus csak annyit válaszol: ..Hellas is tiltja oktalan halálodat". Hera
des. míként Oídípus ís, kiszabadítja magát a nevében rejlő, baljóslatúan
is magyarázható véqzethől, méghozzá igen csekély. az eddigi életínten
zításához mérten érthetetlenül elenyésző'anyagi természetű okok hatá-
sára. Az észretért .hős engedelmesen hagyja ott a tragikus esemény szín
terét és követi barátját Athénbe•. mint .,uszály a hajóját" - ahogy a
költő mondja, éreztetni akarván a darab eleje óta megváltozott erőviszo
nyokat.

Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Nem haqvhatjuk szó nélkül,
hogya valóság ilyen magas színvonalon történő visszatükrözésének
módszere nemcsak a művészetban van meg, hanem a drámairással egy~

Idejűleq a Slörög f i l o z ó f í á b a n i s. Ez a lényeqe az úqynevezett de
fínícíő-elméletnek. Llqyanís mig Aíschylos. Sophocles és Euripides korá
ban a szofisták azt hirdették, hogy a létező világ. nem ismerhető meg,
és ha mecísmerhetö lenne is, i ismeretünk róla semmikén sem közölhető 
hiszen annvíra sokszínű és annyira egymásba folynak benne a szélsősé
gek - addig a szofísztíkából származó korlátlan visszaélések elkerülése
végett a két klasszikus filozófus. Platon és Aristoteles meakövetelték
minden értelmesen beszélniakar6 embertől. hogy fogalmaikat élesen
h a t á r o z z á k ol e g. Jelöljék meg pontosan a szóban forgó fooalom
osztályát, majd keressék. meg az összes többi alosztályokat is, ahová még
besorozható. [gy a tárgy valamennyi lényeges jegyét kifejtve lehet csak
szó biztos alapon álló kutatásról, vitáról. Aristoteles részletesen elő

adott defíníció-elméletében úgy tesz, hogy bemárt egy tárgyat az osztá
lyok tengerébe, aztán kihúzza, míközben csak úgy csöpöq arról általá-
nos jelentése s faiának és csoportjának minden ísmerető jegye, - mert
eqvéníséce és sajátos volta Imnál. vilánosabban tűnik ki. mennél több
szempontból vízseáljuk. Az Embert például nemcsak mint biológiai lényt.
állatot nézzük, hanem, mint eszes alanyt is. Az "eszes élőlény" defíní
cíóhoz tehát úgy jutunk. hogya' defíniálandót besoroljuk az élőlények

közé. és utána emeljük ki sajátos vonását, az eszességet.
A valamely tárgyról tett első legáltalánosabb megállapítás és a to

vábbiakban hozzácsatolt meqszorító, specifikáló, saiátsácok közt bizo
nyosfokú ellentét van. A meohatározás az elkü'önűlésből adódó ellen
téteket mozqásosan, d i a l e IC t i k II S a n o l cl j a f e l. Sokszor maqá
ban a dolgok elnevezésében is ott van az addig összehozhatatlannak vélt
ellentétek erőtelles kapcsolata. A "kép" és a "mozgás" kettössége benne
feszül a "mozgókép" fogalmában, a ..távolság" és a "látás" a "távolba~
látó"-éban stb. Az olvan széttacolhatatlannak látszó foaalmakhan pe
dig, mínt a "viz". "föld". "nap" stb. a bennük rejlő sokféleség felszínre
hozható akkor, ha megkiséreljük meghatározni őket. Igy derült ki az
ókorban szétbonthatatlannak és önálló elemnek vélt vízről, hoqv két rész
hidrogénből és egy rész oxigénből áll. Platon egyik művében (C r a t y ~

los) a legősibb, látszólag oszthatatlan fogalmakban, amilyen az istenek
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és héroszok neve, ~ igyekszik kimutatni az ellentétes fogalmi jegyeket és
megpróbálkozik díalektikával áthídalní azokat. Meghatározásai sokszor
nem mások, mint tömör visszaadásai annak, ami gyakl'an hosszú díalö
gusok tárgya volt. Egész P h a i d r o s című dialógusa, .melyben elmondja
az ősbűnbeeséshez hasonló következményü ös-számyvesztás mítoszát, nem
egyéb a "kétlábú, eszes, szárnyatlan stb. állat" dramatizált definíciójánál.
Számos példát hozhatunk még arra, hogy az élesen meghatározott Ioqalom
mennyí mozqást, életet foglal magában. A jó definíció ugyanis nem csu
pán állóképet ad, hanem, ha a dolog természete meqkívánfa, mozqóké
pet is! A kifogástalan definiciónak - ez Aristoteles megállapítása ~
nemcsak a tárgy anyagát kell vísszatűkrözníe, mínt míkor , egy .,ház"
meghatározásánál felsoroljuk. hogy míböl: kőből. fából. cserépből stb.
van, - hanem rá kell mutatní a "ház" feladatára, funkciójára ís, így
arra, hogy: lakásra szolqáló építmény.

Még valamit meg kell jegyeznünk. Azt, hogyadefinícióban kifej
tett fogalmat a Hegel nyomdokain járó abszolút idealista bölcselők ön
magukat létrehozó, önteremtő gondolatoknak vették - szemben a sko
Iasztíká realizmusával. mely szerint a fogalom éppen úgy nem jön létre
önmagától. mínt az a létező valóságos dolog sem, amire vonatkozik.
Végső fokon minden a Teremtőtől van, tehát a valóságos létező vissza
tükrözése sem lehet mentes a Teremtőre utalás nélkül.

Aristoteles még nem tisztázta a definícióban kifejtett fogalom és az
Abszolút Lény viszonyát. Szól arról. hogy egy definícióban (pl. az em
herében) kifejtett egyes fogalmi jegyek (az, hogy kétlábú, tízkörmű stb.)
nem lehetnek a fogalom különféle, saját fejük után menö, önállóskodó
okai. A Stagirita ugyan úgy méltatlankodík, mondván: "ki látott már
önmagábanlévő kétlábút?", mínt Tolsztoj' Leo, rnidőn meghallgatja Gorkij
egy kevésbbé realista álmát: "Havas sztyeppén gazdátlanul" macukban
ballaqó csizmák?! Rettenetes ... De ön nem iszákos és nem buia, hát ak
kor hogy' láthat ilyen álmokat?" Megemlékezik Aristoteles 1\JI e t a f i
z i k ájának más helyén arról is, hogy Ieqemelkedettebb pillanatainkban
kis ideig valami olyan tevékenységre vagyunk képesek, melyben gondo
latunk tárgya és gondolkodásunk, mint szellemi tevékenység fedi egy
mást. de a tárgy csak Isten teremtő gondolatával egyezik meg tökélete
sen. -- E szórványos megjegyzések ellenére Aristoteles nem kereste,
nem mélyitette el az egyedül, kieléqitőOknak, Istennek a valóságosan
létező dolgok jól körülhatárolt képeihez való kapcsolatát. Itt megelőzték
kortársai. a drámairók. ök ugyanis, jóllehet mindent elkövettek azért,
hogy az általuk visszatükröződött, "definiált" valóság önmagától elő
álló, ·a maga természetessséqében szinte őriteremtő cselekményű Ieqyen,
mégis szükségképpen alkalmazták az isteni beavatkozás színrekerülését.
Aíschylos, Scphocles és Euripides műveiben a jó definíció minden kel
léke megvan ahhoz, hogy a darab a maga benső gazdagságában és ki
terjedettségében mint valami külön kis világ, mikrokozmosz önmagával
rendelkezzen, saját magának szabjon törvényeket és mindazt a problé
mát, ami vele felmerül. maga oldja meg. Ezért használta ki a három költő

il mítíkus elbeszélések minden lehetőségét, ezért alkalmazta a pszichelo
giát, katarzís-módszert. Sőt ezért írták a trílóqiák végére azokat a külö
nös "szatírjátékokat", melyeknek az volt a feladata, ·hogy a katarzis ré-
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vén még fel nem oldott, az előző három műböl visszamaradt feszütsé
get végleg "földeljék". A szatírjátékban nem egyszer a tragédia komoly
tárgya került kiqúnyolásra, méghozzá éppen a teljes hatás eléréséért.
Az iróknak ugyanazt a megindulást, félelmet és együttérzést kellett visz
szavonniok és nevetésre fordítaniok, melyet ők maguk idéztek elő. En
nek a teljességre törekvésnek az volt a következménye, hogy a görög
traqédiaírók nem írtak egyúttal önálló vigjátékokat is, mint Shakespeare.
Összegezve: nem hiányzott a hellén drámákból az autonóm megoldások
teljes mértékű kiaknázása, mégis az isteni beavatkozás úgy látszik a tel
jes megoldás elengedhetetlen követelménye volt.

A "deus ex machína'l-meqoldásnak oka nem lehet az, hogy a költő

kora követelményeinek enqedett akkor, amikor az isteneket sorsokat el
döntő szerephez' juttatta. Nem lehet szó a közhangulat előtti eqvszerű
meqhunyászkodásról, Hiszen a közhanqulat azért fordult például Eurípí
des ellen, mert "istentelen" volt! Örá, a "legtragikusabb"-ra (ahogy
Aristoteles nevezte) hárult az a nehéz feladat, hogy a rnitoszok hősei

nek jó sorát, illetőleg balsorsát emberfeletti méretekben mutassa be és
igazolja, akkor, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogya. mítoszok nagy
részében egyáltalán nincs "magasabb szernpont". Ezt a feladatot becsü
lettel el is végezte. A drámák témájául szolgáló mitosz neki csak nyers
anyagot je'entett: bármennyire is telve volt istenekkel. nem hordozta a
kielégitő megoldást. Erős kritikai és etikai érzékkel elutasított mínden
olyan elnéző irányzatot, mely a gyilkosságra uszító és hazug isteneket
istenszámba veszi. Érzi, hogy kell lennie Valakinek, aki Végzet, vagy
Sors formájában az istenek felett áll, de Akit csak negativ jelzőkkel tud
illetni. Csak azt tudja Róla megmondani, hogy mi nem Ö. Keresi az ese
mények logikáját: a rnitoszban a logoszt.

Hasonlóképen felületes és téves az a megálapítás, hogya görög
drámairók azért folyamodtak a "deus ex machína" meqoldáshoz, mert
leleménytelenséqükbcn csak igy tudták a megnyugtató kibontakozást ke
resztüleröszakolní. Eurípídes I p h i g e n i a a t a u r ti s o k n á l című

darabjában pl. kizárólag Athéne közbelépésének köszönhető, hogya cím
szereplő, testvére társaságában, az istennő czcbrával együtt haza tud
hajózni és Thoas király nem üldözi őket. - Goethe engedve az emlitett
vác vélt igazának, a drámát "modernizálta". Úgy írta át a darabot. hogy
isteni beavatkozástól mentescn is megokolttá tegye a király belenyuqvá
sát a történtekbe. Ezért egész sereg lélektani indokot léptet sorompóba.
Többek közt azzal is mctivália az eseményeket, hogy Thoas öreges, in
kább jóakarásban megnyilvánuló szerelmet érez a távozási szándékát
őszintén beválló papnője. Iphigenia iránt. - Az idők és megoldások táv
latából nézve ma már nem állíthatjuk határozottan, hogy az ó-görög
drámairók tehetetlenségükben fosyamodtak a definícíós módszer mel
lett - a "bonyodalomba beleszóló istenség" fogásához. Sőt a realista
meghatározási eljárás egyenes következményének látszik a "deus ex
machina". Marta a művek anvaqa hozza odáig az üqyet, hogy több kell,
mint kézzel fogható adottsáq! egészen természetes, hogy ha valamit éle
sen meohatározva, hézaqmentesen akarunk visszatükrözni. igyekeznünk
kell a történés szálait összefoqó abszolút Értelem és eovedűl kielégE~ö

ük oldaláról rekonstruálni a dolqokat. Mivel tudunk definícióink foqya-
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tékossáqáról, tudunk Arról is, Akiben nincsen fogyatkozás. Mindenütt,
ahol a több mint kétezeréves arístotelesí módszer újjászületik, a vissza
tükrözés szükségességéve1egyidejüleg fellép az Abszolútum valamilyen
formában beleszóló, irányító, vagy legalább feltételező szerepe.

Pillanatnyilag nem az orosz realista irodalom nagyjaira akarunk cé
lozní, hanem. a fiatalabb és sokak szemében a ..csak a valóságban meg
rekedt", jóval könnyebb fajsúlyú amerikai irodalom két érdekes szemé
lyiségére, Sínclaír Lewis-re és Thomton Wilder-re. A Nobel-díjas Lewis
azzal éri el sikerét, hogy oly óvatossáqqal és alapossággal nyomozza ki
honfitársai sorsát, mint valami ellenséges vadászmezőkön kémlelödö réz
bőrű harcos. Sohasem esik a durva általánosítás hibájába a jellem és
helyzetrajzok terén. Sohasem típizálja, gyökérteleníti hőseit, 'hanem, mint
ahogy Aristoteles a definiálandó tárgyát. úgy mártja be ő is szereplőjét

az ositályok tengerébe, emeli ki onnan míndjobban- kidomboritva annak
~gyedi sajátos lényegét. Miként az E m b e r t r a g é d i ájában Adám!,
úgy járják végig az. ő hősei is az összes vágyaikhozés képességeikhez
szabott eszmei lehetőségeket. Beléjük vegyülnek, azonosítják maoukat
vele, de egy fokon megállnak. Ogy érzik, hogy mindent kibon
takoztattak abból az eszméből. mely szerínt éltek; érdekes, eseménydús
és tanulságos kerek egészet hagytak hátra, de nekik több keli. Több
kell, mert vísszatekíntve a multra, abban már nem látják életük további
értelmét. Lewis megkapó lélektani' mélységgel rajzolja meg, míként "áll
nak le" egy félig-meddig lázas iramban folytatott élet delelőjén hősei,

legyenek azok üzletemberek, tudósok, papok, yagy újságírók ésváqyöd
nak arra, hogy valaki felbátoritsa őket a további életre, igazolja: nekik.
hogy ők fontos személyek: Az utóbbit egyáltalán nem a hétköznapi ér
telemben kell venni. Ez a kívülről jövő értékelés és biztató eligazítáls
ugyanolyan jelentőségű Babbitt, dr. Arrowsmith, Doremus [essup, vagy
Sam Dodsworth számára, mint a szintén sorsának képéhez nyügözött
Oidipus és Heracles számára volt az antik drámákban. Sót tovább is
mehetünk. Miként a kibontakozást előidéző anyagi ok nem volt arány
ban a két hellén hérosz addigi életíntenzításával, úgy Lewis hősei sorsá
nai is észrevehető, hogy valami, a belsőt is kielégítőkívülröl ható erő

műkődésének vagyunk tanui. A. kétszermegszülető emberi életek rajzá
val a realista "deus ex machína" lép a színre. Eredmény: az író tehetsé
géhez mért legteljesebb és legdialektíkusabb valóság-tükrözés. Lewis
minden regénye beszédes cáfolata annak a vádnak, hogya Valóság sok
kal "folyékonyabb", mínt hogy valamilyen filozófiai, méghozzá esetleg
skolasztikus módszerrel megközelithető volna.

Joggal olvassuk ezek. után némi gyanakvással az író magyarra le
fordított újabb regényének, a K i n'g s b l o o d R o y a Inak borítólapján
többek közt azt, hogy: "a páratlan élesszemű író nem bölcselkedve, nem
lélektani síkra szorítkozva ad a Kinqsblood-házaspár életének és társa
da'omszemléletének gyökeres átalakulására választ, hanem az egymást
szédítő iramban követő fordulatos események és élmények . sodrában ra
gadja magával az olvasót". Meg kell állapítanunk, hogya regényben, ha

. nincs is sok filozofálgatás - pedig éppen elég van, a lélektanról nem is
szólva, - mégis felépítési technikája pontosan megfelel az arístotelíco-
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skolasztikus filozófia definíció-elméletének. .Továbbá szerkezetileg néha
meglepő analóqiákat mutat Euripides Ö r j ö n g ő H e r a c l e sével.

A regény története röviden a következő. Neil Kingsblood, a har
minc év körüli banktisztviselő, aki a második világháborúban súlyosan
megsebesült - leszerelés után kettőzött energiával veti maqát a vagyon
szerzésre. Futólagosan nézve úgy 'hat széles vállaíval, vörös hajával és
szeplös kezével, mint egy skót katonatiszt, csak a szoknya hiányzik róla.
Aki ismeri családját is, csinos feleségét és kislányát, továbbá tisztában
van azzal, milyen jóképű villája, autója, és bankbetétje van - az el
mondhatja. hogy ismeri az Igazán Bo'dog Ifjú :Amerikai Házaspár-t.
.Neíl-t apja ráveszi a szép kilátásokkal kecsegtető őskutatásra. Az öreg
ugyanis li Kingsblood névben (királyvér) trónhoz vezető csaiádfát gya
nít. Rövidesen kiderül. hogy a család egyik. nem is olyan távoleső őse

néger volt. Neilképtelen abbahagyni a már fajtájának megállapitásáig
-eljutott önfelfedezési "expedíciót": Valami többnek. mint faji hívószónak
engedelmeskedve keresi a kapcsolatot a négerekkel. Egyre több régi és
:új ismeretséget újít fel. vagy szerez köztük. A Kíngsblood-rokonok csa
ládi nagy. tanácsa előtt is beszámol most már mindnyájukat érintő néger
voltukról. Nem akarják neki elhinni. Azt hiszik. meghibbant. hiszen ép-
eszű ember ilyen "gyalázatot" nem állít magáról és családjáról. Késöbb
kénytelenek meghajolni a tények előtt. de figyelmeztetik, hogy hallgas
son egy-harmincketted néqerséqével, mert ha másutt is nyiltan színt vall.
mérhetetlen szerencsétlenségeknek lehet okozója: karrierek mennek
tönkre és partik mennek szét. Mégis mintha az egymást követő helyze
tek kíprovokálnák, hogy hősünk hitvallást tegyen. Szinte a társadalmi
ámokfutás egy specíálís esetének vagyunk tanui, mert Neil klubban.
bankban. mindenütt eovre hevesebben és szinte hisztériásan száll síkra a
feketék becsületéért. Meg is van a következménye. Míkoraz öreg Kínqs
blood. az őskutatás kezdeményezőjé, váratlanul meghal, az egész fami
lia az "őrült" Nell-t tekinti apja gyilkosának., A bankban főnöke szabad
-elvüséqének hangoztatása mellett felmond neki. Megpróbál néqer-vona
lon elhelyezkední, de keserűen tapasztalja, hogy igen naivan csapott át
a négerekkel szemben eddig tanusított előitélete - néqerbámtriatba,
mert nem minden fekete - angyal. Kiszolgáló lesz egy dívatáruházban,
végül pedig virágkereskedésben segédkezik. Otthoni. szűkebb családi ví
'szonyai is meglazulnak. Felesége és kislánya csak lassan illeszkedik bele
az új körülményekbe, ő viszont keresi a temperamentumos néger óvónő,

Sophie társaságát. Bár gyors egymásutánban számos megaiázó és felhá
borító eseménybe sodródnak Kingsbloodék, mégsem veszítik el magukat
és egymást. Az Igazán Boldog Ifjú Amerikai Házaspár fogalma alapo
san differenciálódik. minden egyes fogalmi jegye. a "boldog". az •.ame
rikai". a "házaspár". - mínd-mínd tüzetes vízsqá'atnak lesz kitéve.
mégis a lényegen nem változik semmi, csak a tartalom lesz kíbonakoz
tatottabb. NeU és családja felfedezi, hogya "királyi vér" sokkal többre
vonatkozik. mint valamely uralkodóház pár csepp "kék" vérére. Kirá
lyi vére van annak, aki tudja. hogy nem mulandó élvezdeket kell keres
nie. hanem az elmúlhatatlan értékek meqvalórttásáért kell kűzdeni. Ez a
"királyi vér" színtén valóságos. mert ahol csak az események során fel
merült, mint valamí titokzatos nedv, fajra való tekintet nélkül széjjel-
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választotta a jókat a gonoszaktó!. NeH Kingsblood is ráeszmél életének
értelmére. éppenüqy, mint Euripides Heracles-e, amint egyre nagyobb
méretekben feltárul szeme előtt a nevében rejlő végzet helyes értelme:
..Most már azt kell hinnem - mondja, ~ Isten azért alakitott át feke
tévéenqem, hogy meqmentse lelkemet... "

Aristoteles valaha vonakodott a rabszolga mívoltot defínícíóba fog
lalni, mert olyan egymásba ütköző, összeférhetetlen vonásokat látott az
akkoriban elterjedt szóhasználatban, mint: oktalan használati tárgy és
eszes lénv. Ennek ellenére az arístotelesl defíníícós-rnódszer időtállását

bizonyítja az a tény, hogy egy kiváló XX. századbeli ízig-vérig realista
író az ő metódusával volt képes színte hiánytalanul visszaadni, sőt- pom
pás díalektíkával .Jejátszatní" , a rabszolgaivadék négerek fogalmában
rejlő ellentéteket.

Lehetetlen észre nem vennünk, hogy Lewis-nek, az első .Nobel
díjas amerikai írónak regényében a realista technikához egész természe
tesen hozzátartozik az értékek világának bevonása. Meg kell állapíta
nunk azt is. hogy ha nem is gyakran, de itt-ott megvillan nála a .cselek
mény mögött az Abszolút Valóság, Isten és az 6 tervező gondosko-

. dása. Lewis ez év januárjában halt meg Rómában. Az életet és az irás
művészet alkotótevékenyséqének esztétíkáját nem élvező, hanem benne
örökösen "siető" (ezt vetették szemére amerikai krítíkusai) író mellől

utolsó óráiban "lemaradtak". Kiadói, akiket gazdaggá tett, elvált felesé
gei, ,konzulja, sőt titkára is. Ferencrendi barátok virrasztottak mellette,
akiknek ~ az újságokból olvassuk ~ világos perceiben kijelentette, hogy
most boldog és lsten áldását kéri munkájukra. Sinclair Lewis. -;-' bár
1928-ban egy Kansas Citry>'-í templomban tartott beszédében tíz percet
adott Istennek, hogyha egyáltalán létezik, sujtsa őt agyon, - életében
megjelent. utolsó könyvében, az "I s t e rt k e r e s ő"-ben (G o d
s e e k e r) félreérthetetlnül tanuságot tesz arról, hogy a realizmus pro
blémái hova horgonyzódnak. Ezen a ponton találkozik a .Jeqeurópaíbb"
amerikai katolikus realista íróval, Thomton Wilder-ral. Wilder, - aki
nél határozottan felismerhetők az Ember Tragédiájához hasonló nagy
szabású, az egész emberi történelmet "megemelő" dialektikus' próbálko
zások (pl. T h e S k i n o f O u r T e e t h című darabjában), - már
magátólértetődőnek veszi, hogy a tények teljes eqészükben történő

megvilágitásért a "deus ex machína'l-hoz kell fordulnia. Félreértés ne
Ieqyen: nem a görög drámairók gépiesen, vagy kevésbbé gépiesen alkal
mazott taktíkájához tér vissza! Nagyon is figyelembe veszi a modern
ember ímmanencia-íqényét. Miben kűlönbözík tehát módszcre az Eurípí
des-től megirt és a Goethe által átdolgozott Iphíqenía-probléma előadá

sától? Akkor látjuk élesen a különbséget, ha a két darabot összehason
Iítjuk Wilder filmrevitt regényével. a S z e n t L a j o s k i r á l y h i d
j á-val. A regényalapötlete az, hogy egy szerencsétlen véletlen folytán
Délamerikában leszakad az évszázadok óta használatban lévő függőhíd

öt ember alatt. Annak bizonyítására, hogya halálos kimenetelű esemény
mégsem történt véletlenül, [uníper atya kinyomozza mind az öt ember
életét és ennek alapján kimond öt ..definíciót". Az élet-meghatározáso
kat összehasonlítva kiderül, hogy különbözö ncmük, koruk. műveltségük

ellenére mindegyikben van valami közös. Nem az. hogy egyszerre és
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ugyanazon szerencsétlenség következtében haltak meg - mint a felüle
tes olvasó gondolná. '- hanem hogy míndnyájan hiábavaló szeretetet pa
zaroltak el másra. Ki venné észre ezt a közös ..nemi" sajátsáqot a kalírn
pálva halálba zuhanó embereken? Ki az, aki közös élettitkaikat közös
halállal pecsételi meg? A szívekbe látó. tervező Isten. E mögött kulloq,
az író szerínt, minden gondos emberi megismerés. Wilder tehát egyrészt
kikutatja és felszínre hozza az emberi sorsokban lakozó immanens tulaj
donságokat - rnínt Goethe az I p h i g e n i ában. - másrészt kimutatja.
hogy ez a tulajdonsáq (itt: az érdemtelenekre pazarolt szeretet] még egy
hajszálat sem volna képes meggörbiteni.ha nem volna egy abszolút
Létező. aki '- az Euripides I p h i,g e n i ájában szereplő, kívülről be-

. avatkozó istenség módjára - a nem-anyagi természetű okokat' is figye
lembe veszi és sorsszerű beleszólással. a tér- és időbeli események ősz

szekapcsolá.sával vaqy felbontásavai jelentkezik a kételkedöknek.

TANYAI SÁRBAN
(Sík Sándornak)

A csizmád alatt énekel a sár,
az eSŐ is.mely csöndesen szitál,
dalolni kezd.. s figyelve hallgatod
a pattogó, egyhangú dallamot.

Az út körül vetések. sárqa rét
megtört színekkel lobognak feléd,
és úgy hallod, valaki panaszát
viszi a szél, a nagy határon át .

. Tanvák fala fehérlik utadon.
fölöttük köd és néhol unalom
lebeg sötéten; észre sem veszed.
hogy tűnni kezdenek a fellegek.

A sár lehúzza fáradt lábaid,
míntha a börtön súlyos láncait
vonszolnád. pedig békét. örömet.
jó hírt viszel. győztes üzenetet.

Jó hírt viszel. men] énekelve. bár
zokog a szél és ranadós a sár.
s rnint hála úgy loboq'on a szemed,
ez a fáradtság. ez is szeretet.

Csanád Béla
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EMJ\\ERICH ANNA KATALIN
LÁTOMAsAIBÚL

Emmerich Anna Katalin 1774 szeptember 8-án született egy Ida
wesztfáliai faluban, eqyszerű német parasztszülöktöl, Tizenkét éves ko
rától mint cselédlány szolgál különbözö helyeken. l80Z-ben ágostonrendi
apáca lesz Dülmenben. ISI l-ben feloszlat ják kolostorát, s ettöl kezdve
egy Limberg ncvü pék házában él. l812-bc1:I kezén, lábán és mellén
megkapja Jézus Krísztus sebeit. Alázatosan rejtegetett titka hamarosan
kiderül. s ügye szigorú egyházi vizsgálaton megy keresztül, meiy jó
eredménnyel végződik. 1819 ben a világi hatóságok vizsgálata sem talál
természetes magyarázatot stigmáira.Látomásai, melyek leginkább tették
ismertté nevét, qyermekkorátöl végigkísérték életen; éjjel és nappal.
munka közben és elmélkedésben. Elete, betegségekkel gyötörve, vissza
vonultságában is kemény küzdelem, A· rendkívüli jelenségek vonzzák
a bámulókat. a tolakodó látogatókat. fokozva meqprőbáltatásaít, De ő

mindvégig alázatos, és kedves míndenkíhez, A rendkivüli kegyelmekre
annyira nem vágyódik, hogy életének egyik fö szenvedése éppen ez
a kívánsága ellenére kapott adomány. 1824 február 9-én halt meg Dül-
menben. '

l8lS-ban ismerkedik, meg vele Klemens Brentano, a német ro
mantika hires költője. aki két évvel elöbb tért át a katolikus vallásra.
Ö az, aki négy esztendőn át naponta meglátogatja, és lejegyzi naplójába
a látomásokat. 1913-ban Wilhelm Oehl, Brentano összes műveinek ki
adásában stíluskrítikai alapon próbálta eldönteni e feljegyzések hiteles
ségét. Megállapítja, hogy az egyszerű, keresetlen hang. a természetes
naivság és a részletek pontossága. sőt aprólékossáqa a hitelesség lát
szatát kelti. Vannak azonban szövegrészek: dagályosabb, tudósabb ki
fejezések. melyek Brentano kezenyomát mutatiák.

Ami magukat a látomásokat illeti, az Eqyház még nem rnondott
ítéletet Emmerích Anna Katalin élete és kegyelmei felett. A katolikus
hívő tehát a legteljesebb szabadsápgal és egyben a józan mérséklet óva
tosságával tekinthet a víztokra. Az kétségtelen. hogyalátomásoknak
egyetlen részletük sincs, mely a' Szeutirás lényeqbeváqö tanitásaival el
lenkeznék, sok Ie.rását pedig teljesen íqazolják az újabb szentföldí ása
tások. -- Az itt kőzőlt, macvárra eddig még nem forditott részlet a
Brentano összes rnüveíben található "Leben del' heiligen ·Jungfrau Maria"
kötetből való.

Az angyali üdvözlet

Emmcrích nővér beszélte el 1821 március 25-én:
Az elmúlt éjszaka az angyali üdvözletet láttam mínt egyházi ünne

pet, és ismét azt' a határozott felvíláqosítást kaptam, hogya Szent Szűz

az évszak szerínt már négy hete megáldatott. Bizonyos, mert még február
25-én láttam az angyal űzenetét, de a kép elhomályosult bennem s ezért
nem mondtam el. Ma azután ismét láttam az egész eseményt, külső kö
rűlményeívcl együtt.

Láttam éi Szent Szüzet, nem sokkal menyegzője után, József názá
reti házában. ahová vezetőm vitt. József úton volt két szamárral, gon
dolom, valami örökség ügyében, vagy mestersége eszközeit beszerezni.
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Csak menet közben láttam. Reggel Anna második. férje és más férfiak
jártak a házban. de később eltávoztak.

A Szent Szűzön és két hozzá hasonló korú leányon kívül. akik úgy
hiszem templomi társnői lehettek. láttam anyját: Annát. és eg}' rokon
özvegyet a házban. aki a· Szüzet mínt cseléd szolqálta, és késöbb. Krísz
tus születésckor vele utazott Betlehembe. - Mínden új volt az Anna
által berendezett házban.

Láttam. amint a négy nő a házban foglalatoskodott. ki- és bejárt.
aztán az udvaron együtt sétáltak. Estefelé visszatértek a házba és egy
kerek asztalka előtt állva imádkoztak. majd káposztát vacsoráltak.
Ezután szétoszlottak. Anna. mint qondos háziasszony még sokáig tett
vett a házban. A két leány nyugvóhelyére vonult és Mária is hálókam
rájába ment.

A Szent Szűz kamrája aház hátulsó részében volt a konyha köze
lében. mely itt nem középen feküdt. mínt Anna házában. hanem oldalt.
Bejárata a konyha felöl nyilott. Három lépcső vezetett ide. inkább fer
dén, mint meröleqesen emelkedve. mert a háznak ez a tesze magasabban
fekvő szíklatalajra épült. Az ajtó mögött volt a kerek kamra. s ebben
-embernél magasabb. fonott ellenzővel elkülönítve a Szent Szűz felgön
gyöIített fekvőhelye. A helyíséq falait fából font burkolat fedte. Ez tö
mörebb volt. mint a könnyen mozgatható ellenző. Ezen különböző színű

fákból kirakott. kockás minták voltak láthatók. A tetöt :néhány egy
másbakapcsolódó gerenda tartotta. közükben csillag-figurákkal díszített
fonadékokkal.

A ragvogó if!ú, akí míndíq kísért. ebbe a kamrába vitt, és itt lát
tam. amit elbeszélek. amennyire egy magamfajta szegény•. nyomorult sze
mély el tudja mondaní.

A Szent Szűz belépve az ágy ellenzője möqöct, hosszú, fehér gyapjú
há'óruhát öltött fel széles övvel és fejét sárgásfehér fátyollal fedte be.
Közben belépett .a szolgáló egy· kis lámpással. meggyujtotta azt a na
.gyobb lámpát, mely a kamra tetejéről csüngött le. és eltávozott. -r-r

A Szent Szűz most elvett a faltól egy kis alacsony asztalkát. és a szoba
közepére helyezte. A falhoz támasztva csak egy elmozdítható lap volt.
két kínvúló lábbal. Mária a lapot vízszintes helyzetbe emelve kí'ökte az
egyik. asztalláb felét. mely be - volt hasítva, úgy hogy az asztal három
lábon nyugodott. Az asztalkának az az oldala. melyet ez a harmadik láb
meqtámasztott, kerek volt. Kék és piros színű terítővel volt fedve. mely
az asztal lapjának nem-kerek felén megkötve. rojtosan csüngött le. A te
rítő közepére valami alakzat volt hímezve vagy varrva. már nem tudom.
betű-e vagy díszítés. A kerek oldalon fehér teritő volt felcsavarva.
Az asztallapon írattekercs feküdt. .

Míután a Szerit Szűz elhelyezte ezt az asztalkát nyugvóhelye és az
ajtó között kissé balra, ahol szőnyeg fedte a padlót. s egy kerek pár
nácskát készitett a térde alá. kezével az aszfalkára .tároaszkodott. és
térdre ereszkedett. A kamra ajtaja jobbja felől volt. fekvőhelye pedig a
háta mögött.

María fátylát arcára bocsátotta. kezét keresztbe tette a mellén. Igy
lattam hosszú időn át. amint ég felé fordított arccal. buzgón imádkozott.
Könyörgött a megígért meqváltásért, Izrael 'Messíásának eljöveteléért. a
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kegyelemért, melyet a Megváltó küldetése hoz. Hosszú ideig mozdulat
lan volt elragadtatott imájában, azután lehajtotta fejét.

Ekkor átható fényesség bocsátkozott le a mennyezetröl ferde vonal
ban il fiatal Szüz irányába, melyengem valósággal az ajtó Ia'ához lö
kött, és a fényben egy hullámzó hajú szőke ifjút láttam a Szüz előtt le
beqní. Gábor angyal volt. Karját mozdítva beszélni kezdett. Láttarn {'l

szavakat, mínt fénylő betűket. amint száját elhagyták; olvastam és hal
lottam egyszerre. Mária kissé feléje fordult, de nem pillantott fe\ zava
rában tartózkodva. Az angyal azonban folytatta beszédét és Mária en
gedelmeskedve, arcát kissé feléje fordította, megemelte fátylát és felelt.
Az angyal újból beszélt, Mária ekkor egészen felemelte a fátylat, ráte
kintett és kimondta az Evangélium szavait: .Jme az Úrnak szo'qálö
leánya, legyen nekem a te igéd szerínt".

A Szent Szüz mélységes elragadtatásban volt. A fényesség, mely bé
töltötte a szobát, elnyomta a lámpa gyenge világossságát. a mennyezet
eltünt, az ég megnyilt, és az angyal feje felett fényözönben megvilágítva
láttam a Szentháromsáqot, átsugárzó, hárornszöqű fényben; megértettem,
hogya Míndenható Istent, Atyát, Fiút és Szentlelket csak imádni lehet,
kifejezni sohasem, és hogy csak Isten a Míndenható.

Amikor a Szent Szűz azt mondta: "Legyen nekem a te ígéd sze
rínt", meqjelent a Szeritlélek szárnyas alakban, de nem a galamb szo
kott képében. "Emberi arca volt; kétqidalt a fényesség szárnyak a'akját
öltötte. Szíve és két keze három Iénvlő áramlásban tűnt fel, és Mária
jobboldalához közelcdve, eqyesült vele. -

Amint ez a fényesség áthatolt a jobbján, Mária egészen ragyogóvá
és áttetszővé vált; az éjszaka futása volt ez a nappali fény elől. B pil
lanatban a fényesség úgy elárasztotta. hogy semmi homály nem maradt
benne többé, ragyogó. és áttetsző volt egész alakja.

Azután láttam, hogy az angyal eltünik; a fénysáv, melyben meg
jelent, visszavonult; az ég ismét magábazárta a ragyogás áramát, s
utolsó fényessége fehér' rózsabírnbók és zöld levélkék esőjét hullatta a
Szent Szűzre.

A látomás közben fagyos rémület szállt meg, mintha valami nagy
veszedelem fenyegtne. Egy szörnyü kígyót vettem észre, amint keresztül
csúszott a házon. 7\ kamra ajtajáig jutott s a harmadik lépcsőfokon

megál1t. Gyermek-hosszúságú volt, feje széles és lapos; két rövid. hár
tyás láb nyúlt ki melle magasságában karmokkal és csupasz, egérszürke
szárnyakkal, melyek a csúszás-mászásban seqítették. Bőre igen ocsmány
színekkel volt pettyezve, s emlékeztetett a paradicsom kíqyójára, de még
formátlanabb és undokabb volt. Míkor az angyal eltávozott, lábával a
szörnyeteg fejére lépett, s ez olyan rettentő ordítást hallatott, hogy a
rémülettől megborzadtam. Ekkor három szellem jelent meg s a kigyót ki
űzték a házból.

Az angyal távozása után a Szent Szűz elragadtatásba merülve ma
radt. Láttam, hogy felismerte és imádta a benne megtestesült Mcqváltót.
aki kicsiny, fényes, egészen kiformált emberi test alakját öltötte. 
Ö, pedig Jeruzsálemben a nőknek meg ke'Iett állni a templom elöcsarno
kában, nem mehettek a szenrélybe, mint a papok, de itt, Názáretben, ez
a szűz maga lett a templom: a Szentek Szentie őbenne, s egyedül ő tar-
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tózkodík a közelében. Ö. milyen megható, csodálatos. és mégis eqyszerű

és természetes! Dávid király szavai a 45-ik zsoltárban ~beteljesültek;

"A Magasságbeli meg szentelte az ő szerit szekrénvét: Isten lakik annak
belsejében. aki örökké megmarad."

Körülbelül éjfél lehetett, mikor ezt a titkot láttam. Nem múlt el sok
idő. és Anna leánvához sietett; más nők is kísértek, A természetben tör
tént csodálatos változások felkeltették őket álmukból. Fénylő. felhő je
lent meg a ház felett. De amikor Anna és társnői észrevették az elragad
tatásban térdeplő Máriát a lámpafénynél. tiszteletteljesen vissza
vonultak.

Végre a Szent Szüz felkelt és a kis oltárhoz lépett. mely a fal mel
lett állott. Meggyujtotta a falra erősített lámpát és állva imádkozott. Egy
irattekercsből olvasott, melyet maga előtt, magas polcon tartott. Reggel
felé láttam. hogy lefeküdt.

Most vezetőm kivitt a ház elé, ahol nagyon megrémültem. Az un
dok kígyó ott tekergőzött, és felém közeledve, ruhám redőibe akart rej
tőzni. Kimondhatatlanul mcqííedtern. De vezetőm sietve tovább vitt. a
három szellem ismét megjelent, és ütni kezdték a szörnyeteget, melynek
iszonyú ordítását mintha még rníndíq hallanám.

A megtestesülés titkát még sokféle tanításban szeniléltem ezen az
éjszakán. Anna kinyilatkoztatásban értesült, hogy Isten ígérete betelje
sedett. A Szent Szüz tudta. hogy méhébe fogadta a Messíást, a Maqas
ságbeli Fiát. de nem tudta még. hogy ősének. Dávidnak trónra, melyet
az Úr adományozott, természetfeletti királyi szék, és hogy Jákob háza,
melyen a' Messiás Gábor szavai szerint örökké uralkodni fog. az Egy
ház. a megújult emberiség összessége. Azt gondolta. hogyaMegváltó

szent király lesz. aki meg tisztít ja majd népét és győzelemre viszi a go
nosz ellen; nem tudta még. hogy ennek a királynak kegyetlen halált kell
szenvedníe, hogy megváltsa az emberiséget.

Megvilágosodott előttem. miért akart a Megváltó kilenc hónapig la
kozni anyaméhében és születni, mint kisgyermek. nem pedig készen
megjelenni, mint Adám, a teremtés szépséqében, de nem vagyok képes
jól megérteni ezeket a dolgokat. Isten meg akarta szcntelní újból az em
ber fogantatását és szűletését, melyet az eredeti bűn beszennyezett. Hogy
Mária lett anyja, az azt jelenti. hogy soha, semmífé'e teremtmény nem
lehet hasonló Máriához. a kegyelem végtelen tisztasáqú ederivéhez. akit
az Isten készített Fiának megtestesülése és az emberiség mcqváltása nzá
mára. A Szerit Szűz volt az emberiségnek egyetlen teljesen tiszta virága
mely az idők teljességében kibomlott. Isten valamenvi gyermeke. aki
kezdettől"a lelke~ megszent:.lésé~ fáradozott, hozzáj~.rult .az ő !öv.et~~~
hez. - O egyedül volt a fold tiszta aranya, egyedul volt foltnélküli.
tiszta hús és vér az egész emberíséqben, előkészítve. megtisztitva ás meg
szeritelve -öseí sorozatában, felvértezve és gazdaggá téve a törvények
rendjében, s elrejtve végül a világban, mínt minden kegyelem teljessége.
Az örökkévalóság ígéretét Mária hordozta az időben. mint az Örökké
valónak anyja.

A Szent Szűz nem sokkal múlt tizennégy esztendős. mikor Jézus
Krisztus mcqtestesült.

Dezső László Eo r dí eéís a
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KÜLVÁROSI LEGENDA
I r t a Katherine MansfidcJ

B. úr és B.-né asszony a reggelinéi ültek, "a centrumtól alig félórá-
nyira eső .családí házuk" barátságos ebédlőjében. .

. Tűz pattogott a kandallóban - az ebédlő egyszersmind nappali
szobául is szolgált - a kcrtre néző két ablak zárva volt és a levegő

telve a kávé, a szalonnás tojás és piritottkenyér kellemes illatával. Most,
hogy az élelmiszerjegyek meqszüntek, B. úr kötelességének tartotta, hogy
bőséges viUásreggelive! a gyomrában nézzen a nap nagyon valószínű ve
szélyei elébe. Mint minden igazi angol. nem ismert tréfát, ha reggelijéröl
volt szó: ha valaki azt mondta volna neki, hogy a kontinensen míllió
számra élnek, akik fél délelőtt is eldolgoznak egy csésze kávé és egy kis
kenyér mellett, kijelentette volna, hogy az illető nem tudja, mit beszél.

B. úr szép, derék ember volt. még elég fiatal, de - szerencsétlen
ségére -:- nem hagyhatta ott üzletét, hogy a hadsereg kötelékébe lépjen;
négy év óta keres valakit, aki munkáját elláthatná, de hiába! Senkit sem
talál. Az asztal végén ült és a D a i 1y M a i l-t olvasta. Bi-né kis kövér
kés test volt, amolyan töltöttqalarab. "Férjével szemközt foglalt helyet és
tollát simítgatta a kávéskanna mögött, közben szemmel tartva a kis Bi-t,
aki kettejük között gubbasztott, szinte elveszve a hatalmas szalvéta alatt
és egy lágytojás tetejét ütögette.

Ó jaj, a kis B. bizony nem volt az a gyerek, akit az effajta szülők

joggal remélhettek volna. Nem volt sem "huncut kis betyár", sem "enni
való dundi", sem "rózsás kismalac", hanem az átlagnál kisebb termetű,
cérnalábú. aprókezű, a haja selymes és lágy, mint az egérszőr. nagy
szeme táqranyílt, Valami különös ok folytán az életben semmi sem volt
rászabva. Mínden túl nagy, túl erős, túl vad volt. Gyenge kis vítorláí
nem bírták az erősebb szelet, rögtön felborult és tátott szájjal, rémülten
barnult maga elé. Ezen B. úr és R-né asszony sem tudott segíteni; leg
feljebb felkapták, ha már megtörtént a baj és igyekeztek talpra állítaní.
B.né úgy szerette a fiát, ahogy csak egy vézna gyereket szerethet az
ember, B. úr azt qondo'ta maqában, mílyen rendes is az ö kísfíuk, mí
lyen ..bátor" a kis ören, dehát ... nos, persze ... hát azért. ..

- Míért nincs kétféle tojás? - kérdezte a kis B. - Kis tojás a
a gyerekeknek és nagy tojás a felnőtteknek?

- Skót nyulak - olvasta B. úr ~, szép skót nyulak, darabja öt
shilling 3 pence. Mit szólnál, asszony, ha. vennénk eqyet?

-- Kissé felfrissitenénk a menűt - mondta B..-né -, .vadas szószal
finom lenne.

Egymásra néztek és a skót nyúl ott lebeqett kettejük közt, dús már-
tásban. töltve, mellette fehér csészében ribizkedzsem. .

-" Jó lenne a víkendre - mondta B.-né -, de a mészáfos már hát
színt igért és kár lenne, ha ... Hát igen, kár, de azért ... Istenem, de ne
héz is a választás! A nyúl változatossá tenné a menűt, de másrészt van-e
jobb dolog a vilácon. mint egy kis finom hátszín?

- A nyúlból remek levest is főzhetnél - mondta B. úr, ujjával do
holva az asztalon -. Nincs annál jobb leves a világon.
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- Öl öl - kiáltott fel a kisfiú olyan hevesen. hogy színte meg
lepte .öket. - Nézzétek a verebeket a kertben! - és izgatottan rázta a
kanalát. - Nézzetek! Nézzétek! - Bár az ablak zárva volt, élénk csi~

csergés és éles csiripelés hallatszott be a kertből.

- Edd Ineg szépen .e reggelidet, kisfiam - mondta az asszony.
. - Foglalkozz a tojással. öregem - mondta B. úr -. Mindig ott le

gyen az eszed. ha valamit csinálsz.
~ .Nézzétek. hogy ugrándoznak! - kiáltott a kis B. -~. Egy pílla

natra sem maradnak nyugton. Nem gondolod, papa. hogy éhesek?
- Csip, csíríp, csipl -:- lármáztak a verebek.
- Inkább halasszuk a jövő hétre, bizzuk a véletlenre a dolgot. ta-

lán akkor is lesz nyúl.
- Vettél már válogatott datolyát?
-:- Igen, tegnap sikerült szeréznem egy kilót.
- Hát a datolyás pudding se kutya! - mondta B. úr. - Egy-

másra néztek és egyaranysárgára sült, kerek pudding lebegett közöt
tük, finom krémmel borítva,

--'- Kellemes-változás lenne a menűben - mondta R-né.
Kint a zuzmarás, fagyos füvön furcsa, éhes verebek ugráltak. Egy

. pillanatig sem maradtak nyugton. Lármáztak, ügyetlen kis szárnyaikat
emelgették. A kis B. megette a tojást, leszállt a székéről. vette a kenye
rét meg a dzsemjét és az ablakhoz ment enni.

- Adjunk nekik morzsát, muszáj adni nekik, valamit! - mondta, 
Nyisd ki az ablakot, papa, adj nekik valamit. Papa, kérlek!

- Ne nyafogj, kisfiam .- mondta R-né, B. úr pedig hozzátette:
- Nem lehet ablakot nyitni, öregem, berepülnének és kikaparnák

a szemedet. ,
- De mikor éhesek! - kiáltott fel a kis B. Kintről olyan hangok

hallatszottak, mint mikor anró késeket élesitenek.
- Csip, csirip, csip! .:.- kiáltották a verebek.
A kis B. kenyerét és dzsemjét egy kinai virágvázába ejtette és él

sűrű függöny mögé bújt, hogy jobban láthasson. R úr és R-né asszony
tovább olvasták. mit lehet jegy nélkül kapni. Hányféle sajt! Amit csak
akarsz! És a levegőben sajtok forogtak B. úr és R-né asszony feje fö
lött, mínt valami égitestek.

A kis B. a fagyos gyepre pillantva egyszerre csak azt látja, hogya
verebek meqnönek, és átváltoznak, folyton szárnyaikkal verdesve és lár
mázva apró kis fiúkká változnak és barnás kabátjukban járják a táncot,
le-fel ugrálnak az ablak möqött és éles hangon kiáltják:

- Enni adjatok! Enni adjatok! .
A kis B. két kézzel kapaszkodik a függönybe.
... Papa - suttogja, - papa! Ezek nem verebek, ezek kisfiúk. Hall

gasd csak, papa!
De R úr és R-né asszony nem figyelnek oda. A kisfiú újrak.ezdi~
-- Máma - suttogja -, nézd a kisfiúkat; ezek nem verebek,

mama! - De senki sem fíqvel az ostoba beszédre.
- Mícsoda lárma az iillitólagos éhinség körül! - mondta B. úr,

míndez csak kitalálás, csupa blöff!
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Halotthalványan, karjukat lóbálva, a kísfíúk táncolnak:
- Enni adjatok! Enni adjatok!
- Papa -- dadoqta a kis B.-. Ide figyelj, papa! Mama. könyör-

gök. figyelj!
- Hát ez már mégis sok! Mícsoda lármát csapnak ezek a verebek!

Láttak már ílvetl - mondotta B.-né.
- Hozd' ide a cípőmet, öregem - szólt B. úr.
'- Csip, csirip, csip! ,- kiáltották a verebek.
- Hova lett ez a gyerek? Gyere elő, kisapám. idd meg a jó kakaó--

dat -- mondta B.-né asszony.
B. úr felemelte a súlyos függönyt és halkan így szólt:
- No, gyere elő, kis csavargó! - de a kis csavargó nem volt' sehol.
--- A szobából nem mchctett ki - mondta B. úr. B.-né asszony az

az ablakhoz lépett. férje követte.
Odakint a zuzmarás füvön balottfehéren. karjait lóbálva, mintha

szárnyak lennének, ott topogott legelől a leqvéznább, a leqtörékenyebb:
a kis B.• a fiuk.

- Enni adíatokl Enni adjatok!
Üggyel-bajjal kinyitották ~z ablakot:
- Mínd kaptok enni, [öljetek be mínd, valahányan csak vagytok!

Gyertek be rögtön! Kis öreg! Fiacskám!
Késő. A kísfíúk újra verébbé változtak és elszálltak messzíre, ahol

nem láthatja őket szem' s nem érheti utól kiáltás.

DÉLELŐTT TÍZ

Délelőtt tíz. ülök a villamosban,
Szemben velem anya és gyermekie,
Ki arra késztet. vers-keretbe fogjam.
Amit elárult lágy _tekintete.

A gyermekére hajlik szelíd ivben
És úgy issza fel csöppnyi kisfiát 
Kusza aqyamban emlék árnya libben:
Egy képet láttam, Jézust s Máriát.

Érlt,etlen hangon felgügyög a kisded.
Az anyafülnek: értelmes szavak.
Oly sugárzó az anyai tekintet!
Olyan röpke e meghitt pillanat!

Rámnéz a gye~mek. mosolyorn parázslik:
Köszénbarna a kis csöppség szeme 
Egyre kutat: hát ez a nagyvilág itt?
S benne tükrözik rejtett szelleme ...

Tisza Jánol;
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KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Nem tudom. hallotta-e már valaki olvasóink közül a ..c y b e r n e

t i k a" szót. E sorok íröja mindenesetre most találkozott vele először,

amikor nem kevés Iáradsáqqal, de annál nagyobb érdéklödéssel átrágta
magát azon a kisebb könyvvel felérő négy tanulmányon, amelyeket az
E s P ri t az emberi ész egyik legcsodálatosabb találmányáról. a ..gon
-dolkodö gépekről" tett közzé. J!.....cybernetíka" szót N. W i e n e r ame
ríkaí matematikus. az idegHziológus R o s e n b 11.1 e t h munkatársa fe
dezte fel újra és fogádtáUa ell947-ben kiadott munkája 'révén, amely
nek címe: ..Cybernetíka, vagy ellenőrzés és üzenet az állatban és a gép
ben". Újra fedezte feliWfener, mert ő azt hitte. 'hogy csupán görögös
műszót alkot, amikor a gépek szabályozó készülékének angol nevébő!' a
..governor"-bÓl visszamegy. a ..kuberno" görög szóhoz, amelyből a:z
előbbi származott, holott már a klasszikus görögök ,.kubernetés"·nek
'hívták a hajó kormányosát sebben az értelemben fordul elő az P l a
t o n n á l is. Mí több, L i t t r é cl maga híres francia szótárába a teljes
"cybernetiquc" kifejezést is belevette, lelőhelyéül idézve rá A m p é r e
egyik tudománybölcseletí dolqozatát. Ha azonban igy Wiener nem is
igényelheti magának a nyelvészeti eredetiséget, kétségtelen, hogy o ha
tárolta körül és indította útnak azt a merőben új tudományt, amelynek
cybernetika lett a neve. .

l\li már most ez a tudomány? Elégedjünk meg egyelöre a lényeggel,
mert a részletek később úgyis kibontakoznak. A cybemetika az a szak
tudomány, amely a m a t e ma t i k á n a k, a f i z i k á na k é s a z
é l e t t a n n a k, e s e t 1e g a l é l e k t a n n a k i s e g y b e k a p
c s o l h a t ó e I e m e i t vi s z i á t a g é P s z e r k e s z t é s b e.
Határtudomány. amely, az emberi haladás szédületes messzeséqeít nyitja
meg előttünk. Nem is minden veszedelem nélkül.

Az említett négy tanulmányt ('"gy filozófus, Albert B é g u i n, egy
teológus, D. D u b a r I e, egy mérnök, G. Th. G u i l b a u d, és egy or
vostanár. Paul C h a u c h a r d íra. A legfőbb nézőpontokból kapjuk tehát
a tájékoztatást. amely a tudományos kutatás egészen friss területére visz
minket.

*
Nehéz volna kinyomozní, hogy ki és mikor álmodta meg először a

"robot"-ot, azt a gépet, amely helyettesiteni tudja az embert. Az eszme
nyilván ott lappangott már azokban a játékbabákban, amelyek meghaj
láskor nyöszöröqtek és lefekvéskor behúnyták a szemüket. Ezeknél és
a hasonlókísérleteknél azonban, sőt a rajzos elképzelésekben is. a kül
sőséqek utánzására fektették a hangsúlyt, aminek édes-kevés tudomá
nyos, technikai, vagy szocíológíaí jelentöséqe volt. Az igazi robot, ami
lyenekkel ma találkozunk, ..mulat" míndezen. Nem törődik a mímelés
sei, sem azzal, hogy minek látszik. ellenben dolgozik és emberi feladatot
végez. Nincs emberi formája és ténykedéseiben sem mutat semmi embe
rit, teljesítményével azonban akként tör be a szellem birodalmába, hogy
azokon a területeken. ahol már működík, mesze túlszárnyalja alkotóját.
az embert.
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Pillanatig se essünk tévedésbe. Nem arról- van itt szó, hogy !'l
repülőgép repül s az ember nem, repül, vagy hogy ahhoz a munkához,
amellyel a mai arató-cséplőgép egymaga megbirkózik. az emberek tucat
jai kellenének, Ez még csak energia kérdése és kizárólag a fizika körébe
tartozik. Amiben a robotgépek fölébünk emelkednek, egészen más. Ab
ban, hogy központi irányitó berendezésük, ez a "mesterséges agy". ha

. egyszer megkapta feladatát. csalatkozhatatlanul működík, nem ·úgy. mint
az emberi. agy, hogy tájékozódó és mozgató alkatrészei teljes célszerű

séggel felelnek a környezeti változásokra. nem úgy, mint ami ideqrend
szerünk, hogy az ö emlékező tehetségük nagyobb és gyorsabb, minta
míenk, és _El tanulási képességük is határtalan. Nem egyszerűen "aut~
maták", önműködő gépek.amilyeneket míndannyían ismerünk, de olyan
gépek. amelyek 'g o n d o l k o d n a k, é r e z n e k, e m l é k e z n e k és
t a n u l n a k. Mindez persze meseszerűen hangzik és mi is majd kenő

értékükre fogjuk csökkenteni a most leírt mondat álIítmányait. Azt azon
ban, ami korszakot nyítóan új ezekben a gépekben. találóbban aligha fe-
jezhcttük volna ki. .

Mert nézzük csak a robotok kiemelkedő példányait. Itt van mínde
nekelőtt az E N I A C (e l e c t r ö n i c n u m e t i c a l i n t e g r a t o r
a n d c om p u t e r), a matematikus-qép, az idősebbik és a fiatalabb.
Ezek nemcsak számolnak. ideértve. a hazványozást; gyökvonást. 'inteqrá
lást, hanem variálnak, komhínálnak. differenciálnak és megfejtik a leq
bonyolultabb felsőfokú egyenleteket ís. Nem egyetlen kitűnő matemati
kust pótolnak. hanem olyan számításokat tudnak elvégezni. amilyenek
kel ugyanannyi idő alatt a világ összes matematikusai együttesen sem
készülnének el. A hibalehetőség közben oly végtelenül kicsi, hogy eqyet
len tévedés valószínűsége is csak évezredek során merülhet fel. A 30 ton
nát nyomó idősebb E N I A C 18.000 elektron-csövében ugyanis három
áramkör. párhuzamosan dolgozik ugyanazon a feladaton. Ha az egyik
áramkör részeredménye bármely pillanatban eltér a másik kettőétől. ezt
nyomban jelzi és rögzíti. utána pedig átveszi a másik kettőnek részered
ményét s most már ennek alapján folytatja maga is, de önállóan.' a to
vábbi számolást, A munkájukat végzettelektron~hu,llámokat "ultrasonor'
rezgések" formájában őrzi meg a gép. Erre a célra szolgáló "sejtmezői

nek" egyetlen sejtje 1200 darab tízjeqyű számot képviselő rezgéseket tud
befogadni s ha szükség van a számokra, egy ötezred másodperc alatt
előadja azokat.

Ezen az "emlékező tehetségen" épül fel egy másik robot: a fo r
d í t ó g é p, amely tévedhetetlenül tudja az elképzelhető legnagyobb szó
tár összes szavait és kifejezéseit, akárhány nyelven is, ha egyszer "meg
tanították" rá. Ha például "bevágattuk" vele a S a u v a g e Q t-féle ma
gyar-francia naqyszótárt, csak meg kell kérdeznünk tőle: "cséve"?, s
nyomban ráfeleli: "la bobíne" s míndjárt le is írja. nehogy vétsünk az
ortográfia. ellen. Ha teljes mondatokra is meqtanítottuk, teljes mondatok
forditását kapjuk tőle. Egy másik robot, az o l vas ó g é p, csak ránéz
az elébe tett szőveqre s míndazt, amit lát, betűről-betűre. kis meqszakí
tással a szavak és a sorok közt, olyan. hangokba önti .: amelyeket a hanq
kódex-szel már megbarátkozott vak ember azonnal megért. S a cyber
netika latolgatja már olyan robotok szerkesztését, amelyek más emberi
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érzékszervek hiányát is pótolják. A soron következő gép mínden való
színűség szerint a "h a II ó a n a l i z á t o r" lesz, amely a hangokat
láthatóvá teszi a süketek számára.

Nagy várakozással tekintenek az A s h b y-féle "h o m e o s t a t"
kiépítése és tökéletesítése felé. Ez négy darab, egymással kapcsolt elek
tromágneses tekercs-egységből áll. amelyek az áramkör zárásakor egyen
súlyi helyzetre törekszenek. Szelektora révén mindegyik egység 25-féle
pozícióba hozhatór-úgy hogy az egész készülékben 390.625 helyzeti kom
bináció lehetséges. Bármelyik egység helyzetváltozásakor a készülék a
legjobb egyensúlyt keresi meg magának s mihelyt meqtalálta, meg is ma
rad abban. Ashby azt hiszi, hogy az elemek számának növelésével olyan
robotot- tud előállítani, amely sakkozni is tud, ha meqtanították a játék
menetére. Ha egyszer "beemlézte" az összes lehetséges kombinációkat.
akkor a robot játszmát már nem veszíthet, legfeljebb ember-ellenfele ér
het el döntetlent.

* *
Röviden próbáltuk jellemezni a robotok egy-két "előkelőségét":

Mellőztük a tisztán technikai részleteket, amelyeket megbízható módon
amúgysem tudtunk volna visszaadni. Reméljük azonban, olvasóink sem
érzik mulasztásnak ezt, mert hiszen az elméleti háttér közelebbről érint
minket.

A legelső mozzanat, amelyet ismernünk kell ahhoz, hogy megértsük
az új gepeket, az ü z e n e t vagy i n f o r m á c i ó. Az ember, ha üzenni
akar, különbözö természetű jelzéseket küldhet a térbe. Első volt nyil
ván a hang, vagy a kar Ienqetése, utána a tűz s egész csomó más dolog,
jóval késöbb az elektromos áramkör nyitása és zárása a Morse-készü
lékkel. Mindezeknek a jelzéseknek. amelyek valami fizikai valóságot
képviselnek: leveqőhullámot, mozqást, fényt, áramot, határozott tarta
lommal kell birniok, pontosan azzal a tartalommal. amelyet a kü'dö
továbbjuttatni kívánt s amelyet vele a felvevő azonositani tud. Ez az
azonosítás azonban, amit úgy is mondhatnánk, hogy az üzenet "megér
tése", nem szűkséqszerűen az emberi tudat kiváltsága. Alkalmasak arra
gépi berendezések is és ez az alapja minden szabályozásnak. Sőt a gép
nemcsak üzenetek "vevője", hanem "kü'dője" is lehet, mint ahogy a
"reflex-regulációs", a magukat önműködően szabályozó gépeknél va
gyunk tanui ennek. Egyszerű példa rá a "thermostat", amely a kívánt
höfokra melegíti a vizet s utána meg is tartja ugyanazon a höfokon, mert .
ha .már tovább meleqednék a viz, az ellenőrző berendezés egyik részlege
jelzést küld, mire a másik részleg elzárja, vagy csökkenti a melegítőbe

engedett áramot. .
. Esetek szerínt lehet a szabályozó készülék végtelenül egyszerű,

mint a gőzgépek súlygolyós szelepe. s lehet rendkívül bonyolult is. Ha
most a szabálvozó készüléknek nemcsak az a feladata, hogy a bekövet
kezhető bajt gátolja meg - aminő a kazánrobbanás is -, hanem az is
feladata, hoqv a működésí zavart - például a termelt és kiszállított
energiamennyiségnél kisebb fogyasztást - már annak fellépésekor ész
lelje és ehhez mérten igazítsa be a gép müködését, akkor a technika
,,5 e r v o - m e c h a n i z m u s r ó l" beszél. A fökészüléknek itt már
nincs semmi önállósága, szolqálóként vana1ávetve a szabályozó készü-
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léknek. amely abszolút mödon uralkodik fölötte. A "servo~mechanizm11S"

legmagasabb formáinál a' gép bármilyen természetű nem 'várteseményre,
még a saját kezelői mulasztástíra, esetleg szándékosan ártó cselekmé
nyeire is helyesen válaszol. N i n c s e n e k s z á m á r a v é l e t l e~

ne k, de - s ez nagyon fontos -- 'csak abban a körben nincsenek'.
amelyben az őt szerkesztö ember a véletlenek összes fajtáit és eshetőse

'geit számításba tudta venni.
Innen a val ó s z í n ű s é g s z á m í t á 5 és a 'j á t é k elm é l e t

nagy súlya a cybernetíka számára. A játékelmélet a matematika egészen
új ága. amelyben kimagasló eredményekre eddíq 1: von N e u m a n n és
O. M o r g e n ste r n jutott. Alapja.ennek az elméletnek az a tény.
hogy minden játék s z k é m á k szerint folyik. amelyeknek száma v é
g e s. s hogy az adott helyzetben az egyik játékos számára legalább egy
.szkéma feltétlenül sikerrel jár. Mínél ,kisebb a játékelemek száma. annál
könnyebb természetesen a szkémák -kidolqozása. Mert a menet ez: ha X
indulásakor Y azA, helyzethen van, akkor a,~et kell játszania. ha
B1 helyzetben. akkor b1~et s így tovább. Víláqos tehát. ha ketten jált~

szanak például 20 kártyalappal. hasonlíthatatlanul kevesebb a szkérna.
míntiakkor, ha hárman játszanak 32 lappal. V é ge r e d m é n y b e n
a játéksiker az összes lehetséges s z k é m á k í s
meretén és a helyes s z k é m a k í v á La s z t á s á n m ü

l í k. S ilyen szkémák állapíthatok meg azoknak a válaszoknak tekinte
tében is. amelyeket egy véges elemeket 'tartalmazó körben előfordulható

véletlenek jelentkezésére kell adni. Gyakorlatílaq pedig. ha a véges ele
mek túlnagy száma miatt a szkémák száma, is roppant nagy lenne. át
menetileg a valószínűségekhez kell folyamodni. amiben a valészínüség
számítás igazít el. Ha igy azután az őszes vagy a legvalószínűbb szké
'mákata Ilépi emlékezetre bízzuk és beépítjük azokat a ..servo-mechaníz
musba", k é s z e n á II e 1ő t t ű n k a r o b o t. A cybernetíka egyik
legtevékenyebb ága - állapítja meg G u i 1b a u d ~ a statisztikai mód
szerek alkalmazása azokra a [elenséqekre, amelyek az időben folynak le.

.. ..
Időhöz van kötve minden gép munkája, az az idő azonban. amely

ben a gépek alsóbb fajtái dolgoznak. a megszokott e l e m i i d éA vagyis
a mozgások szabályos egymásutánja. Az időt mérő óra maga is egy sza
bályosan ..járó", tehát szabályosan mozgó gép, Lépten-nyomon tapasz
talhatjuk, hogy ez a szabályosság, mekkora szerepet visz a mechanikai
szerkesztésben. Magunk is. amikor azt mondjuk valamire. hogy ..gépies".
éppen erre a könyörtelen űtemességre gondolunk. N emf o n t o s
'a z o n b a n e z a c i k l i k u s s z a b á l y o s s á g a z a u t o m a t a
g é P e k t e v é k e n y s é g é b e n, úgy hogy ezeket nem is nevezhet
jük már ..puszta gépeknek", .

A magasrangú gépek pedig. amilyenek a robotok. mind Ú. n.
r e f le x - g é P e k, amelyek f ü g g e t 1e n e k a z e l e m i i clő t ő l.
Az ó működésükben nem 'egyszerüen az idő, hanem a t a rt a m a döntő.

szinte abban az értelemben. ahogy B e r g s o n. a filozófus. meqkülön
böztette a ..mechanikus időtől" a ..valóságos időt". amelynek tartamát
az élmények szegénysége wlgy gazdagsága adia, G u i 1b a u d utal itt
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az A s h b y-féle homeostatra, amely szelektorainak adott- .állása mel-.
lett először tapogatózva keresi meg eqyensü.yí helyzetet, de mínel több
ször ismételjük meg ugyanazt akisérletet, annál gyorsabban, a végéJl:
már lökésszerűen találja meg egyensúlyát.

Sok hasonlósáqot jegyezhetünk fel tehát a m~gasrangú 'gépek és az'
élő szervezet között, Egyesek közülük nagyon is "értelmeseku, Mínjha
beidegezhető idegzetük, sőt agyvelejük lenne. V a n - e m á r ID o s t,
vag y n i n c s? Vag y h a van, m i l y e n? C h a u c h a r d pro
fesszor tanulmányának az a része, amelyaz ember és a gép "összehason
,Utó pszícholóqíájáról" szól, izgalmasságában túltesz a· detektívrege
nyen is.

Az élő szervezetnek az idegrendszer az a berendezése, amely ösz
szeegyezteti az összes alkotóelemek működését és ennek érdekében el
rendeli a szükséges reakciókat. Az agy, amely csak legbonyolultabb ré
sze az ídeqrendszernek, a t ö 1<: é l e t e s e b b, m e r t m e g f o n t o l t
visszahatásokat teszi lehetövé. Mint mínden szervünk, az idegrendszer
is élő sejtekből áll. Ezek a sejtek azonban uelszakosodtakU az üzenetek
vezetésére s képesek arra, hogy az üzeneteket bármely irányba "átvált-'
sák". Erre valók a sejtek szétáqazó nyujtványaí, a f i b r u m o k, ame
lyek érintkezésbe tudnak lépni a többi sejttel. vagy azok fíbrumaíval.
Az üzenetek tovamenetelét D e s c a r t e s idejében még végtelenül fi
nom, titokzatos Iolyadékkal magyarázták, amely a belül üresnek hitt
ídeqfonalakban fut át. Mára azonban, 150 éve tartó kisérI etek után,
amelyeket G a l van i és Vol t a, D u B o i s R e y m o n d és
M a t t e u c c i kezdett meg, G a s s e r és E r l a n g e r a katódsugár
oszcillográf alkalmazásával kétségtelenül bebizonyította, hogya z i d e g
m ü k ö d é s elektromos természetű. Nem valami titokzatos
élet-elv kormányozza az idegek tevékenységét, hanem ugyanaz az elek
tromos-energia, amely.annyira köznapi a fizikai világban. Ha bármilyen
inger éri az idegfibrumot - feltéve, hogy az inger íntenzítása, erőssége

elegendő --, az idegsejtben elektromos impulzus ind ú jellegzetes for
májú hullám, amelynek gyors az emelkedő és lassú az eső fáziSrl. A hul
lám jellege, erőssége, tartama és sebessége nincs semmi összefüggésben
az ingert kiváltó okkal. mert az elektromos impulzus a s a j á t v á I a
s z.a, reakciója az idegfibrumnak. Utóbbi nem egy passziv vezető. Ha az
inger erő iséqe túl csekély, akkor nincs válasz, ha viszont e'éqséqes, ak
kor a válasz mindíg ugyanaz. Ogyis mondhat iuk, hogy az idegfibrum
vag y m i n cle n n e l vag y s e m m i vel felel.

Annak ellenére azonban, n01Y az ideqrendszer elektromos hullámo
kat terjeszt, elesen különbözík a közönsénes elektromos hálózattól.
amely -'- mint közi-mert - passzív módon vezeti a kűlső forrásból ka
pott energiát s ennek fetételeként z á r t á r a m k ö r b e n áll. Az ideg
rendszerben uqvanís mínden elektromos íelzés n V i I t á r ant k ö r b e n
meqy végbe s' az ídcqfonalak minden pontja önálló áramfejlesztőként

működík, Mint rnindcn enerola az élő seitben,az elektromos ener~ia is
a szerves anyanok kémiai encrqíááhó' származik, ez pedig annak követ
keztében án elő, hogy az életet jellemző fizikokémiai dinamizmus foly-
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tonos bomlasztást végez. Az élő sejtet igy egy pozitív elektromossáqü
réteg veszi körül. amely mintegy védőgátat alkot. Az inger mindig en
nek az elektromos töltésnek csökkentésében vagy meqsemmísítésében fe
jeződik ki s ezt az eredeti töltést azután a sejt reakció útján igyekszik
visszaállítaní. Az idegimpulzus nem más. mint az inger által kiváltott
n eg a t i v f o l y a m a t s az impulzus önizgatás útján adódik tovább.
S bár igen sajátságos. ez a ..bíoelektroqenezís" n e m a z é l e t k ív á l t
s á g a. Mesterséges míntákat is készíthetünk. amelyeknek müködése az
idegfonáléhoz hasonlítható. Ilyen az egy vonalban elszórt puskapor vagy
a tömjénrúd égése is, amelynél érvényesül a ..minden vagy semmi" tör
vénye is.

Minden idegfolyamat tehát, a legegyszerűbbtől a legbonyo!ultabbig.
beleértve az agy tevékenyséqét is. éi s e j t e l e k t r o m o s t ö l t é s é
n e k f e l h a s z n á l á s á n n y u g s z i k. S amit az élet igy megvaló
.sított a maqasabb szervezetekben, azt érte el az ember a magasrangú
gépekben. Ez a párhuzamosság - mondja C h a u c h a r d - annál fi
gyelemreméltóbb, mert nem is volt szándékos. Újabb bizonysága annak.
hogya s z e r.ve z és í tipusok megismétlődnek a m í n
d e n s é g b e n. Mint ahogy nem kétséges az sem. hogy míndazokat a
szerszámüpusokat, amelyeket az f ember feltalált. a patentgombtól a fű

részig és az ejtőernyőíq, megtaláljuk az élő szervezetekben, A mai
magasrangú gépeknek s kiváltképen a .gondolkodó gépeknek" , a robo
toknak ..idegrendszerük" van, amelyet e l e k t r o n - c s Ö v e k bonyo
lult elektromos kapcsolásai képeznek. Az· a különbség mindenesetre
megvan, hogy a gépi berendezést rajta kívüleső áramforrások hozzák
müködésbe, de a folyamat itt. is elektromos impulzusok továbbhullámzá
sán nyugszik s abban a ..minden vagy semmi" törvénye uralkodik.

Az élő szervezetnél a külső hatás által okozott inger rendszerint a.
külön érzékszervek szélső idegfibrumainak végén váltja ki és indit ja út
nak az elektromos üzenetet. Maga az ideg nem válaszol arra: szerepe a
telefonhálózaté. amely az üzeneteket csak ide-oda továbbítja az általa
összekötött két elöíízetö között. Annak oka. hogy az 'idegrendszer
..reflex -működéséröl beszélünk. csupán az a régi kép, amelyet az opti
kától kölcsönöztünk: az érző üzenet olyan. mínt a sugár, amely ráesik a
tükörré, a centrumra, ahonnan mar mozgató üzenetként verődik vissza.
miután a centrumban összekapcsolódnak a:t érző és a mozgató neuro
nok. AlI ez nemcsak az alsóbb centruntok színvonalán, aminő a velő,

hanem az agy tevékenységére is. Az agy szinvonalán azonban előlép az
üzenet megállitásának és visszatartásának képessége. Ez a centrum
megakadályozhatja a reakcíót, sőt olyan mozgató üzeneteket is
kü'dhet, amelyeket nem előzött meg közvetlenűl egy érző üzenet. Ezek
a késleltetett. vaqy nem elemi reflexek. .A m a g a s r a n g ú ~ é P e k
válasza is e La í t a r eI l e x. Nem a külső áram, a ..tápláló" áram,
- amely az élő idegsejtek táplálkozásának szerepét viszi - adja meg a
választ. Altala a gép csak üzenetet kap a külsö világból. elektromos im
pulziókban kifejezett adatok formájában: megkapja. a megoldandó mate
matikai feladvány számjegyeit és jeleit, vagy az idegen nyelvre fordí
randó szavak betűít. A gép centruma fog erre munkába, amely a válasz-
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szal ér véget. Ha a feladat bonyolult és kemény munkát kiván a géptőI.

a válasz nem lesz azonnali, akárcsak az agy késleltetett, nem elemí; ha
nem megfontolt reflexeí.

S valóban, ami a robotokat jellemzi, éppen az, hogy az emberi ma
gatartásra emlékeztetően n e m a k á r mil y e n v á l a s z t adnak, ha
nem a körülményekhez legjobban igazodó, a célt legjobban szolgáló
választ adják, olyan választ, . amelyet ..értelmesnek" kell mondanunk.
Kidolgozzák pedig ezt a választ a centrum, az ..elektron-agy" irányítá
sára, amely ha egyszer megkapta utasításait, teljes önállósággal végzi fel
adatát. A matematikus-gép, az E N I A C nem szorul semmi emberi
seg.ítségre. Centruma bölcsen ..tudja", mely szerveit mikor és milyen
rendben kel! foglalkoztatnia, hogy az eredmény létrejöjjön.

Távol áll e sorok írójától annak a. hiedelemnek még a kisértése is,
mintha teljesen értené a magasrangú: gépek technikáját. Még ebben a
négy tanulmányban is vannak részletek, amelyek ismételt átgondolás el
lenére is homályosak előtte. S bár az E s p r i t az általa elérhető Je9
kitűnöbb szakembereket kérte fel rneqírásukra, nyilván csak az alaptéte
leket tárhatták fel a cybernetika köréből. Mert hiszen nemcsak arról van
itt szó, hogy az ember felfedezte a robotot, hanem arról. is, hogy a ro
bot - f e l f e d e z i a z e m b e r t. Ami persze túlzás, de abban nincs
semmi túlzás, hogy - s e g í tf e l f e d e z n i a z e m b e r t.

Igy jöttek rá arra az anatómusok és fízíolóqusok, hogy az idegköz
pontokban döntő szerepet visznek a z á r t i d e g s e j t -l á n c o k, ahová
befutva az impulzusok már a f ő ú t r ó 1 l e t é r t e n keríngenek. Ez te
szi lehetővé az impulzusok kiváloqatását és irányítását. Anatómiailag
minden út nyitva áll s így az érző üzenet bármely mozgató ideg felé
mehetne. Hogy nem így történik, annak oka az, hogy bizonyos uta~.{ pil
lanatnyilag lezárulnak. A gépben ez az önszabályozás kíkapcsolások és
bekapcsolások útján történik. Az élő szervezetben akként, hogy az ideg..
sejt emeli az ínqerküszöbét, vagy az elektromos hullámok ídöbelí egye
zését bontja meg. Utóbbi a "heterochromizmus" által való blokálás.
A televízió vetített fényt az ember látásának folyamatára. Mint
M c C u II o c h kimutatta, zárt áramkörök feszülnek a t h a 1a m u s és
az "occipitalis" kéreg között és segítségükkel a thalamus ugyanúgy ku
tatja ki pontról-pontra az ..occipitalis" kérqet, mínt a televíziónál az íko
neszköp. Nagyon valószínűnek látszik már az is, hogy míként az elek
tron-qépekben, az idegrendszerben is t ö b b á r a ~ k ö r foglalkozik egy~

időben ugyanazzal a feladattal.
Am még meglepőbb, ami most következik. Az emberi emlékezet

mindig titokzatosnak tűnt fel. A tudomány nem fogadhatta) el a ..kép
raktár" ősi feltevését,: vagyis azt,. hogy az emlékanyagot .materiálisan
bekebelezik az aqysejtek, Nem utalhatta be azonban az emlékezést a
tudomány minden testi elemnélkül a lélekbe sem amely ítt a földön nem
élhet az agytól függetlenül. A ..mesterséges agy" adja meg most az em
beri emlékezet problémájára a legtökéletesebb maqyarázatot. Az elek
tron-agyaz ú. n.reaktív áramköröknek! köszönheti azt a ha-
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tái'talati emlékezetet, amelyről már beszéltünk. Lényege ennek az, hogy
az elektromos jelek f é l r e t e h e t ő k egy, a főútról letérő külön áram
körben s innen bármikor visszahozhatók.. Az emberi 'emlékezetet sem
szabad tehát anatómiai és lokalizált képletnek tekinteni - írja
C h a u c ha r d -, hanem f u n k c i o n á li s n a k. Ha a körűlmények

ísmétlödnek; újból beállítható az impulzusok irányitásának az az összes
sége, a fiziológiai utaknak az a sora, amely egyszer mármegvOlt az
agyban.

* * *

Bevezetőben csak sebtiben és csonkán jeleztük a cybernetika tárgy
körét. Tisztában vagyunk azzal; hogy olvasóink még sok-sok kérdést
vethetnének fel, amelyekre méltán várnáka választ. Szeretnök azonban.
hinni, hogy igy is megvilágosodott előttük - ha nem is a robotok mí
ként való készítése, de - az új tudomány célkitűzéseinekegész .tartalma,
Bizonyára megértette míndeqyíkük azt is, hogy mit jelent a gépszerkesz
tésben a matematika és a fizika elemeinek összekapcsolása az élettan és.
a lélektan elemeivel.

Az így előállitott gépek kétséqkívülj.magasranqúak" a gépek "társa
dalmában", mint ahogy magasrangú az ember is ,az élők világában. Nem
fígyelemreméltó-e például, hogy a "megbetegedett" gép "gyógyitása" is
hasonlókép történik, mint a lelkibeteg emberé? Ezzel akár kü.ön is fog
lalkozhattunk volna. W i e n e r írja, hogyarobotokat, ha fáradtak vagy
rosszul működnek, vagy p i h e n t et n í kell egy ideig, vagy h e ves
e.l e k t r o m o s ütést kell adní nekik, vagy ki kell kapcsolni
a "beteg" részüket. S a pszíchíatríkus kezelés módjai ma ugyanezek:
nyugalom, elektromos sokk és sebészi m ű t é t. Színte
kedvünk lenne hozzátenni: már csak a pszichoanalízis hiányzik, hogy'
napvíláqra hozza a gépek "komplexusait".

. A gép azonban, ha még' oly csodálatos is, m é g i s c s a k g é P és
n e m. e m b e r. Benne az emberi szellem ölt látható alakot s mínél szé
dületesebb ez a forma, annál hálásabban borulhatunk le az Úr Isten
előtt, aki íme, ilyen alkotásokra is képessé tette 'lelkes teremtményét.
Mert a legmagasabb rangú gép sem teljesíthet egy parányival se,m töb
bet, mint amit mi adtunk beléje. Csak azokat a feladatokat oldhatja .
meg, amelyeknek megoldására szerkesztettük. A fordítóqép - mint
Hé g u i n megjegyzi ~. sohasem fogja. leforditani S h a k e s p e a r e t
vagy G o e t h é t, csak akkor, ha előbb már mi elvégeztük számára a
fordítást. Ha pedig ez közhelyként hangzanék, állapítsuk meg, hogy va-,
lőjában még a matematikus-gép sem "old meg" semmit a szó formális
jelentésében. V álaszaí semmi egyebek, mint s z á m é r t é k e k s o r o
zaJtai. Ezt emeli ki a tanulmányoknak mind a négy írója, a mérnök
és az orvos ugyanúgy, mint a teológus és a bölcselő. S nincs a cyber
netíkának egyetlen művelő]e, kezdve W i e n e r t ő l, aki ecvebet á'lí
tana. Az. elektron-agyban bele kell helyezni a míntákat, a sablonokat, a
szkémákat, amelyeket az ember készített. Lehetnek méq olv szövevé-'
nyesek is, végeredményben nincs más minőségiik, mínt annak' az átlyug
gafott papírszalaqnak, amely szímfóniákat játszat a hozzá kapcsolt zon-:
gO'riÍval. Érdemes elmélkednünk Du b a r l e sorain: "A gép csak az ál·'
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talánosból az egyes felé tud haladni. Ellenkezően a szellem, amelynek
éppen az a kiváltsága, hogy mindenegyes kü.önadottsáq irányából vég
telenségig fel tudja vetni és ki tudja tágítani az általánosabb lehetőségek

keretét. Az ember minden megmozdulásával n ö vel i a l e h é t ő t, mig
a gép soha nem cselekszik mást, mínt s z ű k i t i a k e z d e t i l e h e t ő-

. s ég e k e t egész a végső eredményíq." A gép nem "akar" és nem ,;tud",
minden "akarata" és ..tudása". csupán s z i m b o l i k u s: mögötte az
ember áll, akinek értelme a gépet eszközül alkotta. Magasrangú gép és
a többi gép meg a közönséges szerszám között csakannyi a kü.önbséq,
- írja C h a u c h ar d -, hogy az első az emberi a g y n a k, az utób
biak az emberi k é z n e k szolgálatában állnak. Kö.töí képzelet terméke,

. puszta fikció, s az is marad mindíg az a gép, amely "önál.ósítaná" ma
gát és további gépeket találna fel. Gépeket. amelyeknek már semmi kö
zük sem lenne hozzánk. tehát ellenefordulva kiirthatnák az embert.

Azok a "számértékek" azonban, amelyekben a robotok leszűrik
munkájuk eredményeit,. nem hozzák-e majd magukkal az egész emberi
élet "elszámosdtását"? A "szuverén szám" míthoszához nem kapcsoló
dik-e maid a t e c h n o k r á c i a. a maga érze.mí és érzületi vonatkozá
saival? Nem juthatnak-e a robotok csupán egyesek, a kevesek hatal
mába. ami az egész nagy társadalom szabadsáqvesztését és alávetését
jelentené a gépek uralmának? Aggodalmak, amelyek ma nem egy elmét
Ioq'alkoztatnak. Köztük egyik szerzőnket, a filozófus ~ é g u i n t is. Mi
azonban nem gondoljuk, h99y az ember. aki mégis csak s z e IIi é ly. va
laha is olyan passzív módon tudna viselkedni, amilyen a fenti dolgok
bekövetkezéséhez kellene.

Mihelics Vid

SZEMLE
A KERESZTÉNYSÉG KOREÁBAN

Korea félsz.qetét története folyamán meg. Em'ékeztetöül arra. hogy a há:'
háborúk dúlták fel. Most ismét ilyen ború nem kiméli a kultúra alkotásai.
véres és borzalma, háború dühöng az s az egészs:'gügyi intézmények mellett
ország területen, de ennek méreteí és az Istom házát sem. Elqondolhatjuk,
arányai még rettenetesebbek az eddi- hogy a koreai keresztény templomok,
gieknél is. Aki'lá:ta a Korea bomba- rnűemlékek, egyházi személyek és!1i
zá sáröl készült dokumentfílmet, az né- vök közül is milyen sokan váltak ál
mi fogalmat alkothat magának azokról -- dozataivá a háborús eseményeknek.
a veszteséqekröl, amelyek a repülöerő- Mert hiszen Koreában nemcsak a ke
dök támadá-ai következtében érték a letí vallásoknak vannak követői. ha
félsziget lakosr.áoát. otthonait és in- nem szép számmal élnek keresztények
tézményeít.: A hivő kereszt-ny néző is. A Iélsziqet minreqy 30 mtllíós la
emlékezetében pedig a film Ieperqése kasa közül körűlbelűl 20) OOO kata
után méq hetekq felmered anna', a . líkus és 6--700.000 protestáns él.
kormos kökere-ztnck a kéne.' amely A Temoiqnaqe Chré.Ie-i ez év ja
egy léqíbombákkal clpuszttott temp- nuár 19-1 száma érdekes cikkben
lomból mintegy emlékeztetőül maradt mondja el az evangélium koreai el~
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terjedésének történetét. A keresztény
hitterjesztés első kísérlete a XVl. szá
zad végén történt: egy jezsuita atya
hatolt be Koreába a japán rneqszállö
haderőkkel. de müködése semmiféle
eredményben sem nyilvánult meg, úgy
hogy az elsö katolikus hittérítő visz
szatért Japánba. A koreai pirodalom
nak még a neve is ismeretlen volt ak
koriban Európában és a misszionáriu
sok nem merészkedtek Kínán és Japá
non túl.

A koreai császár mínden évben kö
vetséget küldött Kínába, hogy fel
ajánlja hazájal adóját a hatalmas szom
szédnak, de meg azért is, s talán leg
főképpen ezért, hogy megismerkedje
nek követei a tudomány legújabb viv
mányaival. 1631-ben a koread követ
ség egyik tagja Pekingben találkorott
egyeurópaival. Nionk Jánossal. aki
bár akkor már 97 éves volt, tökéle
tes egészségnek örvendett. Ez minden
bizonnyal Ricci atya egyik társa volt.
A követség tagja· tudományos köny
veket, érdekes tárgyakat kapott tőle,

igy például písztolyokat, látcsövet,
szemüveqet, ingaórát stb. és Ricci
atyának egy művét, amelynek ez a
címe volt: ..Igazi elvek az Istenről".

A könyvben nemcsupán Isten léte
zéséről . szölö kérdések foglaltattak, ha
nem) az eqyházkorrnányzatot is tár
gyalta. Száz évvel késöbb koreai tu
dósoknak egy csoportja, amely visz
sza vonult a magányba, hogy elmélked
jék, többek között eit a könyvet is
magával vitte. A tudósok fellelkesül
tek az új tanokon és gyakorolni
kezdték a keresztény parancsokat.
Természetesen a Koreába bevonult
keresztény tanok meglehetősen . laza
képet adtak a katolicizmusról. Még\s
elegendők voltak ahhoz, hogya jóaka
ratú emberek figyeimét meqraqadják,
hiszerr azok már a maouk' természetes
filozófiája folytán előkészültek e tanok
befogadására. _

Ám 1784-ben kezdődőtt meg csak
voltaképpen az evangélium terjesztése.
A gondviselés kezében a leqfontosabb
eszköz Rí-Píek-I volt, aki úqv érezte,
hogy a haovományos tanítá-ok nem kl
eléqítöek. Valami gazdagabb forrásra
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vágyott, mint a konfucianizmus, ami
kor megismerkedett Ricci atya könyvé
vel.

A könyv olvasása. valósággal meg
rendítette. Míkor eljött az ideje, össze
hívta barátait és velük együtt kibá
nyászta a kereszténység racionális ta
nításait. Arra bátorította il többieket,
hogy imádkozzanak és gyakorolják a
katolikus vallást. Nem lehet tudni,
hogy ezek a vallásos gyakorlatok
mennyí ideig tartottak. Mínden amel
lett szól, hogy a tanitványok nagyré
sze nem sokáig maradt hüséqes. Egy
napom Rí-Píek-I barátainak egyikét.
Rí-Síenq-Henrí nevűt kinevezték a pe
kingi követség tagjává. Könyörgött
neki, hogy az ottani híttér.töknél tanul
mányozzaa katolikus tanokat. Ri
Sieng Henrlt anyira érdekelték a Pe
kingben hallottak, hogy megkeresztel
kedett és a Péter nevet vette fel. Mi
kor visszatért Koreába, megkeresztelte
Rí-Ptek-l-t, aki a keresztségben Ke
resztelő Szerit János nevét vette fel.

Mindketten prédikálni kezdtek, Si
kereik felhivták a kormányzat fiqyel
mét és megkezdődött üldözésük. De az
üldözés és a papok hiánya ellenére az
örömhir szépséqe és nagysága számos
korcait megérintett és akikben feléb
redt a hit, elhatározták, hogy papságot
alakítanak. Bármilyen különösnek tűn

jék is fel ez a gondolat, egészen ter
mészetes volt, mert a koreai kereszté
nyek ösztönszerűen meqértették, hogy

.egyetlen egyház sem állhat fenn papok
nélkül. A papság természetére nézve
azonban alig tudtak valamit és azt sem
tudták, hogy' ennek rneqszakítatlan
láncban kell átszármaznia Iézus Krísz
tustól kezdve egyik püspökről a má
sikra. Azt hitték, hogy nem ís tehet
nek okosabbat, .rnintha maguk közül
emelnek ki papokat és püspököket.

Igy azután a nép több laikust válasz
tott meg püspökökké és papokká. Nem
tudható, hogyafelszenteléshez hasonló
szertartást végeztek-e vagy sem. De
mindegyikük azonnal elfoqlalta a kő

zösség által kijelölt helyét, rneokezd
ték a keresztények vezetését, prédikál
tak, kereszteltek. qyöntattak, kiszolgál
tatták a bérmálás szentséqét, rnisét



mond.ak és kíosz.ották az eucharisztiát
a hiveknek. A keresztség. amelyet a
pásztorok végeztek. termeszetesen ér-

. vényesvolt, a többi szentséqek magá
tól értetődően nem. Ennek ellenére szol
gálatuk elősegitette a hitterjesztest az
egész birodalomban.

Erdekés az a mód, ahogyan ezek ci
papok tevékenységüket folytatták. Papi
ruhájuk cseppet sem hasonlított ahhoz.
amit ma viselnek. Olyant viseltek. amí
Iyent a pogány áldozásoknál szoktak
használni a konfuciánus papok. A hi
vek gyóllItatásakor a pap magas székre
ült és a bűnbánók előttük állottak. Az
elkövetett bünökért rendszerint vala
mely alamizsna adását rendelték el. A
legnagyobb hiba azonban, amit elkö
vettek. hogya papok) egy bottal saját
kezüleq csapkodták meg a hivek hátsó
felét. A koreai illemszabályok szerínt
az asszonyok nem jelenhettek meg
nyilvánosan. a férfiaknak pedig tilbs
volt reájuk tekinteni. Miután ezt az il
lernszabályt az ottani papok is betar
tották. kezdetben viszautasitották az
asszony-nép rneqqyóntatását, később

azonban engedniök kellett az asszonyi
könyörqésnek.

Két évvel ennek e különös papság
nak a megalapítása után a titokban be
csempészett könyvek komoly kétsége
ket ébresztettek bennük. szolqálatuk és
cselekményeik érvényesséqében, Rövid
ídöre felfüggesztették hivatalukat és
küldöttséqet küldtek a pekingi püs
pökhöz. hogy bővebb tájékoztatást ad
joIJI nekik. így történt azután, hogy
azok. akik ilyen előkelő helyet foglal
tak el a hívők társaságában. egy pil
lanatig sem haboztak. hogy ott hagy
ják helyüket. kockáztatva azt is, hogy
kítegyék magukat a világ gúnyos ka
cajának. Ezzel az alázatosság igazán
megrenditő példáját adták. Hitük ko
moly volt, szándékaik becsületesek és
semmi körülmények között sem akar
ták a szent dolgokat profanízálni, így
hát elfoglalták régi helyüket a hívők

között és ezentúl nem foglalkoztak
mással, mirrt az új keresztények taní
tásával. 1790-ben a pekingi püspök,
aki megindultsággal olvasta levelüket.
azt Válaszolta nekik. hogy teljesséqqel

lehetetlen számukra ez a szolqálat. Az
egykorú források szerínt a püspök
válaszát alázattal és azzal az örömmel
foqad.ák, hogy igazuk volt, am.'tor ők

maguk is rájöttek erre. De a keresz
tények kétségbesése annál nagyobb
volt. mert az üldözések elszigetelték
őket családjuktól és barátaiktól.

Újból irtak a püspöknek s azt kér
ték. hogy küldjön híttérítöket. A pe
kínqí püspök kínai papot küldött Ko
reába.Csu atyát. aki 1791 karácsony
napján lépett Korea. területére. Ott
már 1000 keresztény talált és több vér
tanut. Évek óta rejtezkedve éltek. de
egy keresztény szerencsétlen üzenete
arra kérte a külföldi hatalmakat. hogy
lépjenek közbe a keresztények üldözé
sének meqszüntetése érdekében a kor
mánynál, mire az üldözések kettőzött

eröszakossáqqal folytatodtak. Hogy ezt
meqszüntesse, Csu atya bátran felje
lentette magát a hatóságoknál és'300
kereszténnyel együtt ISai-ben halálra
ítélték..

Harminc éven át. megfosztva pa
poktól. borzasztó szenvedések és qyöt
relmek ellenére is tartották magukat a
koreai keresztények és számuk növe
kedett. 181O-ben VII. Pius pápához,
1824-ben XII. Leóhoz könyörögtek,
kérvén őket "ezer és tízezer véres
könnyel szemükben", hogy küldjenek
nekik papokat. akik kiszolgáltatják a
szentséqeket.

A pápa 1831-ben apostoli víkaria
tust állított fel Koreában és a párisí
idegen mísszíöt bízta meg ellátásával.
Az első francia misszíonáríus, aki Ko
rea területére lépett. Maubaut atya
volt. Neki egy utálatos kis lyukban
kellett meqhúződnia, amely a [alu .fo
lyóra (a rnost zajló események óta
ennek a folyónak. a nevét világszerte
megismerték) nyílott. Rövid idő mul
tán két társa csatlakozott hozzá. Rej.
tetten éltek, dolgoztak, éjszaka láto
gatták híveiket. napról-napra cseréltek
lakást és táplálékuk elégtelen volt. Az
üldözés ismét meqkétszerezödött. Ab
ban a reményben, hogy meg lehet szün
tetní, a híttéritök jelentkeztek a ható
sáqoknál. Lefejezték őket, mint sok
más keresztényt. Haláluk előtt rövid
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Cs. A.

jelentést küldtek a hitterjesztés prefek
tusának.

Ez a jelentés feltárja a koreai ke
resztények akkori helyzetét.

"A, keresztények száma 10.000 körül
van; a keresztelések száma 1200; bér
málás 2500; a gyóntatások ' száma
4500; áldoztatás 4000; házasságkötés
150; utolsó kenet 60; a hítujoocok-akík
a keresztelésre készülnek, 600-an van
nak. Senki közülünk nem kerülheti el
az üldözést; ezen felül az apostoli vi
kárius. pásztorunk és atyánk. látva a
szükséqhelyzetet, felhivott bennünket
arra, hogy vonuljunk börtönbe s 1839
szeptember ő-íka, a mai nap óta fog
lyok vagyunk. Isten kegyelme és Meg
váltónk türelme legyen mindig ve
lünk'"

l846-ban egy fiatal koreait, Kim
Andrást Makkaóban pappá szemeltek.
Késedelem nélkül hazátába ment, de
azonnal letartóztatták.' Magatartása
azonban magával ragadta bíráit, de
egy, a szerzetesek haláláról "tárgyal
ni" készülő francia hadihajó közele
dése lehetetlenné tette, hogy kegyelmet
kapjon s így lefejezték. 1860-baQ a
kolera következtébern igen sokan meg
haltak s ekkor a koreai kormányzat

elhatározta, hogy meqsemmls'tí a vko
'reaí keresztényeket. Az üldözés' rette
netes volt. Ezrek haltak meg. ,Legna
gyobb részüket rettenetesen megkínoz
ták. csak három misszionárius élte túl
ezeket az· időket. 1883-ban azonban
Korea hivatalosan is megnyílt az ide
genek elöttés ezzel meqszűnt a rejtőz

ködés időszaka.

Röviden 1784-től 1883-ig, úgyszól
ván egy századon keresztül 20 OOO
vértanu jelezte Koreában a keresztény
ség elterjedésének útját. Közülük 79-et
avattak boldoggá,

Manapság a koreai Egyház közel
200.000 katolikusát 161 koreai és 174
idegen pap oondozza, nyolc egyház
kerületben. Raltuk kivül 600 koreai
apáca és 80 IdeCTen szerzetesnö él a
félszigeten. Négy 'koreai püspök a há
ború előtt életben volt még, s ~, koreai
katolikus újsáq . 700.000 példányban

'jefent meg, Ieonaovobb példányszám
ban a koreai lapok között,

A világ keresztényei rernénvkedve
várják. hoov Koreában meuszűnték a
pusztító háború és a fünqetlen Koreá
ban: az Egyház folytathassa áldásos
tevékenyséqét,

ELMARADT SZENTÉVEK

Mióta II. Pál pápa 1470. április
19-én kiadott bullájában huszonöt év
ben állapította meg a jubileumi szerit
évek meghirdetésének idejét, utódai
háromszáz esztendön át híven, követ
ték rendelkezését és mínden negyed
században megnyitották a szent
kapukat. A jubileumi szent búcsú ki
hirdetése még' a legnehezebb időkben,
a hítújítás forró napjaiban (1525) {-s
a harmincéves háború tombolas-i ide
jén (1625) sem maradt el. Az ered
mény persze időről-időre változó volt;
egyszer nagyobb, máskor kisebb tö '
megek özönlötték el a búcsúsváro
Örökváros utcáit és tereit. A rnély
pontot, úgylátszik az 1525-i szentév
jelentette. A dolog érthető: a német
birodalmat a vallási forradalom lázas

nyugtalansága gyötörte és a nagy pa
rasztlázadás véres zivatara tépte
szaggatta, Olaszországot,' Prancí.ior
szágot ésSp;myolországot V. Károly
császár és L Ferenc francia király
fegyveres vetélkedese döntötte nyo
morba és bízonvtalansáqba, Magyar
orszáqot és Délkeleteurópát pedig
Szolírnán szultán hatalma fenyegette
elnveléssel.

Nem csoda tehát. hogy ilyen kö
rülmények közt csak kevesen szánták
rá maqukat a tömérdek veszéllyel járó
római útra. A magyarországi zarán
dokok közül csak egynek, Aczél Ist
vánnak, az egy évvel később bekö
vetkezett mohácsi katasztrófa egyik
áldozatának nevét ismerjük. Burqío
Antal pápai nuncius egyik jelentése-



ból tudjuk. hogy Aczél olyan szeren
esés volt. hogy még a pápával. VII.
Kelemennel is tudott beszélni. .

A következő 1550~i szentév szín
tén . nem tartozott . a látogatottabbak
közé. A Luther.. Mártontól felidézett
-gátszakadás még mindig rengésben
.tartotta a világot és a, háborus ve
szedelem alig enyhült valamit. Jellem
ző a korra és a helyzetre. hoqy lll.
Gyula pápa szükséqét érezte. hogy
.külön búcsút hirdessen, azoknak a ka
tonaknak. akik az öreg Doria András
vezetésével épp akkoriban vonul'tak ld
a félelmetes hírű Dragut kalózvezér
ellen.

Az I575-i és 16oo-i szeritévek már
ismét emelkedő irányzatot mutattak. A
zarándokok száma megint százezrek
fölé emelkedett. 1575-ben eqyedül
Spoleto városából több mínt tizen
négyezren keresték fel az Örökvárost.
A legfőbb vonzóerőt míndkét esetben a
kor kiemelkedő nagy szentjei 1575
ben Borromei Szent Károly, Néri
Szent Fülöp és Cantalicel Szenr Félix
1600-ban pedig Leonardi Szent János.
Lelliszt Szent Kamill és Kalazanci
Szent József gyakorolták. De nem volt
hiány világi nagyságokban sem. 1575
ben V. Albert bajor és Oktavian pár
mai herceg mellett ott látjuk Torquato
Tassöt, a M e g s z a b a d i t o t t Je
r u z s á 1e m halhatatlan költőjét is;
16oo-ban pedig Miksa bajor herceg és
Ausztriai András brixení biboros-püs
pök mellett emlitik többek között Kál
vin Istvánnak. a hitújító rokonának
nevét is. Azt olvassuk róla. hogy ma
gának VIII. Kelemen pápának kezébe
tette le a hitvallást és utána belépett
a sarutlan kárrnelíták rendjébe.

Még feltűnőbb emelkedést mutat az
1625-i szentév, mely pedig már a
harmincéves háború megpróbáltatásai
közepetr zajlott le. A zarándokok szá
mára jellemző. hogy a S z e n t _
há ro m s <:Ig r ól nev ez e t t za _
rándokgyámolitó testvérü
l e t gondozottjainak száma ebben az
esztendőben a maximálisra, 587.760-ra
emelkedett, A megjelent elökelöséqek
sorában ott találjuk Ulászló lengyel
rrónörököst, Lipót osztrák íöherceqet,

lll. Ferdinánd császár öccsét, Vilmos
badeni őrgrófot•. az alcalai herceget II

az olasz és német arisztokrácia képvi
selőinek hosszú sorát. A szegény za
rándokok felkarolására. maga VIII.
Orbán pápa és hatalmas. nipotéja, Bar
berini Ferenc bíboros adták a legjobb
példát. Az utóbbi nagylelküen magára
vállalta az összes görög. ír és skót
zarándokokról való anyagi gondoskodást.

Bs így ment ez az egész XVIII.
századon át.Mínden negyedszázad meg
hozta a maga szentévét. Az emberek a
politikai. társadalmi és gazdasági .vi
szonyok változásától függetlenül mín
den egyes alkalommal százezérszámra
gyülekeztek Rómába. jeiéül annak.
hogyaszentévek még míndíq mélyen
átérzett lelki szükséqletet eléqitettek ki.
Még a nagy forradalom közvetlen kü
szöbén hirdetett 1775-i szentév is tel
jesen a hagyományos keretek közt folyt
le. A búcsút erede~ileg még XIV. Ke
lemen pápa hirdette. de a szentkapukat
már nem ő. hanem utóda. VI. Pius
nyitotta meg. Ez a váratlan személy
csere okozta. hogy a megnyitás .nem a
szokásos időben. karácsony vigiliáján.
hanem két hónappal később. 1775 feb
ruár 26-án ment végbe,

Ettől eltekintve azonban minden a
megszokott mödon történt. A zarán
dokok özönlése időnkint olyan nagy
rnéreteket öltött. hogya Szentháromság
testvérület csak a legnagyobb üggyel-,
bajjal tudott elhelyezésükről gandoskod;..
ni. Az egyházi és világi elökelöséqek,
mint Miksa Ferenc főherceg. Mária
Terézia legkisebb fia. a későbbi kölni
Választófejedelem. Vilmos Henrik qlou
cesterí herceg. III. György angol ki
rály öccse mellett nem hiányoztak a
szentek sem. Ott volt mindenekelőtt

Ligouri Szent Alfonz. aki épp azidétt
mondott le püspökségéről és vonult
vissza szerzetesfíaí, a redemptoristák
meghitt körébe azután Keresztes Szent
Pál. aki akkor. már hosszabb ideje
rendje. a passzionisták célíuszheqyi ko
lostorában élt s végül Labre Szent
Benedek. a közép- és nyugateurópai bú
csújáróhelyek örök vándora,

Külsö jelek szerint tehát a szentév
a lehető legjobb rendbe. színte -esz-
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rnényí módon folyt le. A multhoz ké
pest visszaesés semmi téren sem mu
tatkezott. A hétköznapi gondjaiból ki
vetkőzött Róma egy évre megint a
boldogok szigetévé változott át. Aki
alak a buzqön imádkozó és éneklő bú
csúsok szüntelen hullámzását latta, sem
rnít sem vett észre annak a viharnak
tombolásáböl, rnely már évtizedek óta
ostromolta az Egyház intézményeit s
melycsak az imént sodorta el a je
zsuita rendet. A hivők legtöbbje. miután
eleget tett a búcsú előírásainak, azzal a
titkos elhatározással tért otthonába.
hogya legközelebbi alkalommal ujból
megismétli léleknyugtató útját. De em
ber tervez. Isten végez: az 1800. évi
jubileumi búcsú meghirdetésére egyálta
lában nem került sor. Hiányzott hozzá
minden feltétel. A pápai szék árván.
megüresedve állott. Róma idegeu meq
szállás alatt nyögött és a zarándoklásra
kész százezrek sem voltak.

A dolog megértésére tudnunk kell.
hogy az egymást felváltó francia for
radalmi kormányok régóta nehezteltek
VI. Pius pápára, amiért nyiltan kár
hoztatta egyházellenes intézkedéseiket.
Mikor Napoleon gyöztes olaszországi
hadjárata a direktóriumot tette Észak
és Középolaszorszáq feltétlen urává, a
pápának a bolognai fegyverszünet! szer
zödesben (1796 június 25.) huszonegy.
a tolentino! békében pedig (1797 feb
ruár 19.) újabb tizenöt millió livre
hadisarc fizetésére kellett köteleznie
magát. Ezenkivül le kellett modania
franciaországi birtokairól (Avignon.
Venaíssín) , a bolognai. ferrarai és ro
magnai leqáciökről, Ancona városáról.
és kerületéről s ki kellett szolqáltatnia
száz legértékesebb műkíncsét.

Ezzel azonban még távolról sem
merült kí a beteg aggastyán kálváríája.
A franciák· Dufot tábornok meqqyll
kolásának ürüqyém benyomultak Ró.
mába (1798 február 10.). az egyházi
államot köztársasággá alakitdtták át
(február 15) és Piust országáról való
lemondásra kényszerítették. A dírek
torium megbízottjai maqánlakosztályá
ba is behatoltak és még leqszemélye»
sebb használati tárgyaitól is megfosz- .
tották. Majd a direktorium parancsolt
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adott eltá volítására, Február 20-án
hagyta el székvárosát, melyet nem is
látott többé. Utitársul mindössze ka
marását és titkárát vihette magávaL
Amerre elhaladt, a Jámbor nép mínde
nütt összeverődött s az útszélre tér
delt, hogy áldását vegye s egyben
részvétét és tiszteletét nyilvánítsa
iránta.

A száműzött első útja a sienai áqos
tonosok kolostorába vezetett. Innét ké
sőbb a firenzei karthauzi kolostorba
(Certosa di Firenze) vitték át. itt érte
a direktorium újabb parancsa. hogy
haladéktalanul tovább kell indulnia
egy később kijelölendő franciaországi
erődbe. Környezete hiába hivatkozott
rá. hogy ágyban fekvő beteg és kép-
telen utazni. A szállításával megbizott
francia hivatalnok szárazon csak eny
nyit mondott: ..A pápa élve vagy halva
tovább fog utazni," Utja Modenán,
Parmán és Piernonton át vezetett. Par
ma és Píacenza között csak egy haj
szalon rnult, hogya lesben álló ma
gyar huszároknak nem sikerült kísza
baditaniok. A francták árulás útján ér
tesültek a tervről és még idejekorán
visszavonultak.

A hosszú út utolsó állomása a fran
cíaorszáqí Valence fellegvára lett. Több
mint egy. évig őrizték. itt az agg pápár
a világtól teljesen elzárva. A vár bör
tönében sínylödö harminckét papnak
sem engedték meg. hogy akárcsak egy
szer is bemutathassák nek! hödolatu
ket. Egyetlen látoqatója, vigasztalója
és védelmezője egy Labrador nevü ifjú
spanyol diplomata volt, aki engedélyt
nyert rá, hogy mínden étkezése alkal
mával meqlátoqathassa, A halál 1799
augusztus 29-én szabadította meg. ..6
milyen állapotban hagyom hátra az
Egyházat" - suttogta halálos ágyán.

Az egyházellenes körök hangos
örömmel fogadták a halálhírt. ..Vége a
pápasáqnak, vége a katolikus Egy
háznak". És valóban a jelek erre mu
tattak. Úgylátszott. míntha az Üdvö·
zítö szavai készülnének teljesedésbe
menní: ..Megverem a pásztort, és el
széled a nyáj." Pillanatnyilag az utód
megválasztása látszott legnehezebb fel
adatnak. A bíborosok szanaszét bó-



lyongtak és Róma még mindig idegen
megszállás alatt nyögött. E ftehéz hely
zetben Ferenc császár és király sietett
az .Egyház segitségére: a konklávé
megtartására a néhány év óta birto
kában levő Velencét ajánlotta fel. A
biborosok 1799 december l-én a Szent
Gellért emlékével megszentelt San
Giorgio Maggiore kolostorban gyültek
össze. A választás azonban az oszt
rák Herzan bíboros, késöbb szombat
helyi püspök kicsinyes intrikái miatt
sokáig elhúzödott. Chíaramontí Barna
bás imolai b.boros püspök csak 1800
március H-én kapta meg a szükséqes
szöröbbséqet. Elödje iránti tiszteletből

a VII. Pius nevet vete fel.
Az új pápának első dolga a köz

ben felszabadult egyházi állam bir
tokbavétele volt. Július 3-án már a
Szenr Péter-templom erkélyéről ad
hatta áldását az örömmámorban úszó
római nénnek. A szemnév kihirdeté
sére azonban az idény előrehaladott
sága miatt már nem kerülhetett sor.
Az idők megnehezült járása különben
sem kedvezett a kihirdetés tervének.
Napoleon ugyanis éppen akkoriban
vivta döntő harcát a második koalí
cióban tömörült nyugati hatalmak el
len. Egész Franciaország, Olaszország,
Délnémetország és Sváíc fegyvercsör
géstől visszhangzott. Ilyen körülmé
nyek között nem lehetett nagyobb lá
togatottságra számítani.

tgy az új század első szentévének
meghirdetése csak 1825-ben lett aktuá
lis. A lélektam adottságok· különösen
kedvezők voltak hozzá. A húsz- évig
tartó nanoleoní háborúk után mín
denki békére vágyott. Vallási és er
kölcsí tekintetben is nagy volt a vál
tozás: a régi értékek ismét ú] fényben
kezdtek felragyogni.

VII. PiUS pápa '(t 1823) közvetlen
utóda. XII. LeÓ (1823-1829) sietett

.meqraqadní a kedvező alkalmat és
1824 karácsony vigiliáján világraszóló
fénnyel újból feltárta a szentkapukat.
A megnyitásnál a királynék egész ko
szorúja övezte. Ott volt a többek
közt Karolina Auguszta osztrák csá
szárné és magyar királyné. Mária Te
rézia özvegy szardíniai királyné leá-

nyaíval, Mária Anna, Karolina és Pia
herceqnökkel, Mária Krisztina sziciliai
királyné: továbbá Don Carlos spanyol
trónörökös. II. Károly luccai herceg
és még hosszú sora az elökelöséqek
nek. A szertartás míndenben a régi
hagyományoknak meqfelelöen, folyt le.
Míndössze annyi eltérés történt. hoqy
Pacca bíboros az 1823 július lő-án

porráégett Szent Pál-templom helyett
a Santa Maria in Trastevereben vé
gezte el a kapunyitást. Erre különben
már korábban is volt példa; í625-ben
és 1700-ban a Tiberis kiöntése miatt
szintén a Santal Maria in Trasteverét
kellett igénybe venni.

Az 1825-i szentév, a régi szentévek
mértékével mérve nem tartozott ugyan
a leglátogatottabbak közé - a Szent
háromság testvérület számadáskömy
vei mindössze 98.595 gondozottat rnu
tatnak ki. - de a vártnál mégis jóval
több embert mozqatott. meg. Különösen
meqkapö volt Róma maqísztrátusanak
és népének augusztus 21-i felvonulá
sa. Amerre csak elhaladt a hatalmas
menet, példás rendjével. buzgó áhita
tával s nem utolsó sorban ősi imád
ságaival és himnuszaival mindenűtt
feltűnést keltett. A zarándokok közt

. természetesen nagy számmal voltak
idegenek is. de legtöbbjük mégis az .
olaszok közül került ki. A Róma kör
nyékéről érkezett búcsúsok közt áhita
tával különösen kitűn,t egy tizenötéves
ragyogó szernű és lelkes tekintetű ifjú,
bizonyos Peccí Joákim, a jezsuiták
viterboi kolléqíumának növendéke. Ak
kor persze még senki sem sejtette.
hogy hetvenöt év mulva XIII. Leo né
ven éppeni ez az ifjú fogja· meghirdetni
a huszadik század első szentévét.

A szentév berekesztése után ismét
I;lehéz napc:k virradtak az Egyházra
es a papsagra. A liberalizmus és a
nacionalizmus eszméje egyre diadalma
sabban bontogatta szárnyait. Egész
Európa az újjászületés kin jában vaju
dott. Az elnyomatottságuk tudatára
ébredt oépek ,minden vágya és gondo
lata a szabadság és az önálló nemzeti
lét körül csa pangott.

Ilyen körűlmények közt érkezett el
1848. a nagy beteljesedés esztendeje.
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Mintha csak .közös m,.egbeszélésre tör
tént volna. a föld mindenütt megmoz
dult és a lelkeket eltöltő határtalan
vágy rníndenütt nemzeti forradalmak
ban robbant ki. Az események hama
rosan athatottak Rómára és az egy
házi államra is. XII. Leó' harmadik
utóda. a szelid és szeretetrernéltó IX.
Pius pápa (1846--1878) lehetőleg

iparkodott a koreszmékhez igazodni.
1"848 március 14-én új alkotmányt lép
tetett életbe kétkamarás orszáqqyűlés

se! és felelős mínísztéríummal,
De csakhamar kiderült. hogy a for

radalmárokat távolról sem eléqítík ki
ezek az engedmények. A hangulat
napröl-napra Izzóbb lett s már nem
csak a pápaság világi hatalma. hanem
a keresztényséq ellen is. fordult. A
templomok falain példám ilyen felírá
sok voltak olvashatók: "Halál Krísz
tusral Éljen Barabbás!" A feszültség
végülis a tetterős Rossí míniszterelnök
meggyilkolásában (1848 november 15)
és a nánaiqirírínálí palotájának ostrom
alá vételében robbant ki. A szoronqa
tott Pius nem látott más kivezető
utat. mint a menekülést. November
24-én éjjel álruhában elhagyta székvá
rosát s a nápolyi királyság területén
fekvő' Gaeta városában keresett me
nedéket. .
, A pápa távozása az eqész eqvhází

.államban a forradalmat juttatta hata
lomhoz. Élén ekkor már <IZ európai
forradalom viharmadara. Mazzini ál.
lort. Az alkotmánvozö gyűlés 1849
.február 19-én meoszűntette a pápa, ví
láol uralmát és Rómát köztársasáqqá
alakította M. A köztársasán élére va.
Iamivel később [március 29) három
tacni kormánvt állítottak (Mazzini.
'Safft, Armellíní).

A katolíkus hatalmak nem nézték
közörnbösen a forradalom ovözelmét,
Spanyol kezdeményezésre Franciaor
szág. Ausztria. Soanvolorszáq és Ná
poly követei 1849 március 30-án Gae
tábankonweszsusra Jöttek össze. A
kongresszus legfőbb célja a római kér
dés elrendezése volt. A tárgyalások
azonban minden várakozás ellenére
nagyon sokáig. közel félévig elhúzód
tak. Napoleon Lajos ugyanis ~ ek-
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kor már francia köztarsasaqí , elnök~
egyedül magának akarta biztositani 11
pápa visszahelyezésénekl dicsöségét.
Céljat el is érte. 1849. április 30-.án
Oudínot tábornok - Napoleon heres
marsalljának fia - francia csapatok
kal az Örökváros alá vonult és azt
két hónapíq tartó' kemény harc után.
július 3-án megadásra kényszerttette.
Oudínot egy hónappal rá a pápa által
kinevezett háromtagú bíbornokí bí
zottsáqra ruházta át a város kormány-
zását (augusztus 1y. .

IX. Pius nem sietett vissza felszaba
dított' székvárosába. Időt'akart enged
ni. hogy a felkavart hullámok elvo
nulfanak és a kedélyek valamennvíre
meghiggadjanak. Csak a következő' év
tavaszán szánta rá magát a hazaté
résre (1850 április 12).

Ilyen előzményekből érthető. hogy
az 1850. esztendőben sem a szentév
meghirdetésére. sem a szentkapukmeq
nyitására . nem került SOr. Hiszen a
politikai viszonyok sokkal zavarosab
bak s a kedélyek sokkal nyomottab
bak voltak. semhogy nagyobb zarán
doktömegek megmozdítására lehetett
volna számítani. Idő .kellett hozzá.
hogy a .népek magukhoz térjenek a
forradalmak bukása nvomán támadt
bódulatból. De a jólelkű pápa leg
aláb lelki téren akarta kárpótolni hi
veita saját hibáián kivűle felidézett
kegyelmi meqrövídülésért. Ezért július
2-án és 25-én kiadott enciklikáiban
telies búcsút hirdetett mlndazoknak,
akik a szentév szokásos feltételeinek
eleGet tesznek.

IX. Piusnak kivételesen hosszú kor
mányzást enqedett a Gondviselés' az
összes pápák között ő ült legto~ább
Szent Péter székében: összesen har
minceqy és fél évig. Megérte azt ,'az
egyedülálló kegyelmet. hogy l875-ben
másodízben is alkalom nryílt számára
a szentévhírdetésre. De ezúttal- sem
élt. illetve csak félig élt a páratlan al
kalommal: 1874 december 24..én kíbo
csáto.ta ugyan a meghirdető hullát.
de ünnepélyes közlését és a szeritka
puk megnyitásának szokásos. szertar
tását egészen elhagyta. Az ünnepi ke

.retek. mellözését saját személyére nézve



is sziqorúeu kötelezőnek tartotta: t1175
február ll-én zárt ajtók mögött tett
eleqet a búcsúnyerés felételeinek.

Eljárásának oka ismét a korviszo
nyokban rejlett. II. Viktor Emánuel
csapatai 1870 szeprember 20-án bevo
nultak Rómába és ezzel végleg> mC~I

döntötték az egyházi államot. IX. Pius.
aki pápai alattvalóként született és aki
kormányzása alatt egybeforrott népével
és országával, lélekben sohasem tu
dott meqbékéloí ezzel. Minden közös
séget megtagadott az új olasz álam
mal és mint a Vatikán önkéntes fog
lya nem tette többé lábát területér!'.
Az egymást felváltó Iiberális-radikális
kormányok lépten-nyomon megnyilvá
nuló tapintatJansága és az eqyházelle
nes gyülölettől fűtött hatóságok eljárás
módja az egyházi és kulturális Intéz
mények szekularlzálasában és meg
szüntetésében semmiképpen sem volt
alkalmas a kölcsönös bizalmatlanság
enyhítésére. A Vatikán és a Ouirinál
mint két ellenséges vár állottak egy
mással szemben és egyelőre nem volt
hatalom. mely közelebb tudta volna
hozni őket egymáshoz.

Az 1871 május 13-án kihirdetett
g ar a n c i á I i s törvény.' mely az
olasz belpolitika sikjára játszotta át
a r ó m a i k é r d é s t. megoldás he
lyett még jobban elmérgesítette a
helyzetet. A Vatikán elutasította a
törvényt, mert nem látott benne ele-

gendö biztosítékot szuverénitásának es
nemzetközi kapcsolatalnak fenntartá
sára. A szentév hivatalos meghirde
tése is jórészt azért maradt el, mert a
pápa és államtitkára, Antonelll bíboros
nem biztak eléggé a törvény hatá
lyosságában s még kevésbbé a ható
ságok jóakaratában. Attól tartottak,
hogy a félizgatott tömegek az idegen
zarándokok özönlését esetleg újabb
egyházellenes tüntetések és rnerényle
tek meqrendezésére fogják felhasznál
ni. Félelmük azonban alaptalannak bi
zonyult. A szentév a hivatalos kere
tek elmaradása ellenére nagyobb rend
zavarás nélkül folyt le. Zarándokok
ban sem volt hiány. Különösen a
franciák vonultak fel nagy számmal.
Buzgóságukat nagyon élesztette Ala
coque Szent Margit látomásának két
százados évfordulója.

A XIX. század tehát valamennyi
századnál kevesebb szentévet látott.
Teljeset csak eqyet, az 1825. évit; az
1875. évít már csak félnek mondhat
juk. Kettő. az 1800. és 1850. évi egé
szen, az 1875-i pedig félig elmaradt.
A XX. század ellenben a megváltás
1900. évfordulóján (1933) rendezett
rendkivüli szentév hozzászámításával
már eddig hármat ünnepelt. Ez is
egyik tünete annak az örvendetes val
tozásnák. mely az utolsó két ember
öltő alatt a hitélet terén beállott.

Salanyi György

MAXENCE VAN DER MEERSCH

Piatalon. 43 éves korában halt meg
1951 január l-l-én. Több mint húsz
éve beteg volt. halála mégis megle
pett míndenkít. közelálló barátait is:
meqszokták, hogy míndig beteg, min
díg gyenge és mindig dolgozik. Meg
feszített erővel, becsületesen. ezer és
ezer adat felhasználásával és a forra
dalmár. a lázadó. az apostol felfoko
zott belső forrósáqával,

Nálunk leqinkább magyarra is lefor
dított müveíböl. az E m b e r h a l á-

s z o kból és a K i v á I a s z t o t tból.
ismerik. Kétségkívül érdekes és érté
kes mind a két regény. de belőlük
csak egy~egy vonást ismerünk meg
az iró lelki arcából. Az első munkás
regény. Gyárak. üzemek. szakadatlan
munka, zsúfolt városrészek. s az életet
megbénító hosszú sztrájk-mozqalmak.
[ocisták, Úgy látszik. a J. O. c. em
berformáló. s a lényegre ránévelőmoz
galma Van der Meersch kétkedő és
nyugtalan sz ívét is megfogta és elbü-
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völte. De nem tudta e g es z e n ma
gaeva tenni. Éppen így. rnint a K í
v á I a, s z t o t t megtérésében is egy
útnak inkáb végét látjuk, semmint kez
detét, pedig a meqtérés, az Isten meg-"
találása az életnek. a Nagy Kaland
nak (mínt Chesterton nevezi} tulaj
donképpen a rneqinditása. '--: Vannak
művei, mínt L' E m p r e i n t e d e
D i e u. melyben bár megnyerte a
Goncourt-díjat, erősen dilettáns izt
er zünk és minden étrékes, realista
részlete ellenére is valami látószögbeli
eltolódást.

Mícsoda zuhatagja van némely
könyvében ezeknek a realista, natu-
ralista részleteknekl Rengeteg adat,
hű ábrázolásaí helyeknek, emberek
nek, cselekményeknek. Annyí valóság
van benne, hogy alig látjuk át az egé
szet, kevesebb több lett volna. Nagy
regénye, a C o r p s e t A m e s is
ilyen zsúfolt. Éppen ennek színrevttele
volt legutolsó rnunkája. EI sem tudjuk
képzelni, hogyan tudott ebből drámát
alkotni, mikor éppen zsúfoltsáqa miatt
jóformán főhőse sincs, Orvosok sze
repelnek benne, kicsik és nagyok. be
éakezett professzorok, vidám, induló
fiatalok, elfeledett 'tudósok, köztük
Domberlé, természetes qyóqymödjával,
mély hitével és prófétai magatartásá
val , akinek kissé elmosódott alakját
minden bizonyal hűséges orvosbarát
járól. Paul Cartonról mintázta. Néha
valóságos orvosi 'szakkönyvvé szélese
dik. (Hét évig tanulmányozta előtte
az orvostudomány t!) Kórházak, klíní
kák, egyetem. politika. hiúság. szen
védés. Ki a regény íöalakja? Michel-e,
az orvosprofesszor fia, maga is orvos,
ak.i egy szeqény munkáslánvért, akibe
meg csak nem is szerelmes, hanem akit
szári, s akiért felelősséget érez, ott
hagyja családját. induló karrierjét. s
a szegénység erejével gyökeret ver
É~zak-Franciaország valamelyik gyár
városában, mint kültelkí orvos? Vagy
húga, Fabíenne, ez a ragyogó fiatal
teremtés, aki önfeláldozó szerelmében
a míníszter barátnője lesz. de a döntő

lépésnél homályosan ráeszmél a há
zasság felbonthatatlanságára és a csa
lád egységére. Vállalja bukott életét és
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visszalép? Vagy az apa, aki a csa,
ladi tragédiák sulya alatt ráeszmél ön
zesére s arra, hogy az ateizmus egy
bizonyos rokon túl tarthatatlan. Vagy
meqórui az ember képtelen önzésében,
vagy megmenekül a szeretetben, mely
ísien legnagyobb bízonysáqa r Nem.
nem ezek a toszereplök. hanem mdlJa
az emberi szenvedés, a szenvedö tes
tek és lelkek. s az eqyetíen rnenekülés
a szerétet. Szent Agostont veszi a
könyv rnotcojaul, a O e C i v i t a t e
D e i sorait: ..A kétféle szerétet két
féle országot alkot, az önszeretet,
mely addig megy, hogy megveti az Is
tent. alkotja a toldi országot, s az Is
ten szeretete. mely a magunk megve
téséig megy, az égi országot." Ehhez
a könyv utolsó soraiban hozzáfűzi:

..A magunk szeretete mögött van a
szenvedés és a rossz, A mások szere
tete mögött vao a jó és az lsten. Ha
az ember nem önmagát szereti, hanem
a másikat, ez az Istenben való hit té
nye, még akkor is, ha nem tud róla.
Csak két szeretet van: önmagunk sze
retete és az lsten szeretete."

Tizennégy könyve jelent meg. a
francia nyelvterületen jelenleg a leg
olvasottabb író, Nemcsak művészete.

hanem életének valósága fémjelezte
műveít, Gazdag család gyermeke. so
kat sportol, korán kezd írni, jogot vé
gez. s aztán hirtelen, húsz esztendői

korában "deklasszálta" önmagát, el
vett egy munkáslányt s egész életét alt
emberi nyomorúságnak szentelte, a
megalázottak és szomorítottak párt
jára állott. s bár' ügyvédi gyakorlatot
alig Végzett, mégis egész életében a
szegények nagy pörének ügyvédje
volt. Minden könyvében többé-ke
vésbbé meglátjuk Roubaix és Lílle
qyárkéményeít: üzemek, gyárak. hosz
szú, hosszú gyárkeritések. reményte
len szürke égbolt, rosszhírű kískocs
mák, kabarék, az olajoskrumplí szaga.
szövöqépek csattogása. vigyorgó fel
ügyelők, elvetélt szerelern. fájó testek,
becsukódott lelkek, éhség, sztrájk,
gyúlölet, kizsákmányolás: a kapitaliz
mus minden piszka és kegyetlensége,
Míntha Abel vére kiáltana az égre.
Éles vonással választja el ezt a vílá-



901: a gazdagok világától. ..A gazdag
ember. ha csak nem zseni. el sem
tudja képzelni. mit jelent szegénynek
lenni." Nos. Van der Meerschnek
megvolt ez a zsenialitása. Bizonyára
akkora élmény volt számára későbbi
feleségével való találkozása. s annak
minden mélyen gyökerező élménye.
hogy alapjában rázta meg nyugalmát:
ez a teremtő és keresztényi nyugta
lanság egész életéri át nem szűnt meg.
minden könyve ezt tükrözi. A F III e
p a u v r e második kötete, melyben
elsö személyben beszéltet egy munkás
lányt. olyan lendületű. mintha elejétől

végéig egy lélekzetré irta volna meg.
g olyan valószerű. hogy egy pilla
natra sem jut eszÜillkbe. hogy szerep
lői ne volnának valóságos. ma is élő

emberek. Ehhez minden valószínűség

szerínt felesége szolgáftatta az adato
kat. sőt a kötet sejtetni engedi. hogy
egyenesen az ő életrajzáról van szö,
Sokszor szerelne az ember írgalmat
kémi az írótól. ne mondton többet. ne
vállon bele ilyen mélyen a szenve
désbe, az olvasó ÚQY érzi. részese an
nak a nagy kollektív bűnnek. amely
miatt az emberek ioy szenved
nek. Bizonyára ezt is akarta az író.
Nem tehetséqét csllloqtatní, hanern
felráznl.

A legtisztább keresztény elvek vl
láqlanak ki könyveíböl: ..aki maqát
elveszti énérettem. varrvis a szerétetért.
az meqnyeri az élete·t". - ..A csoda
valösáqcá vált. amikor elfoqadott mín
dent, még a szerelern elmúlását is. Új
szerétet támadt fel benne rneoszaba
dulva az önzés szolrrasáqától. Haovd
el magadat és megtalálsz engem." Ez
történt a C o r p s e t A'm p. s Míchel
lével (s ez történt magával az íróval
is). amikor ..kiszabadult a pénz ha
zuqsáqából, meqísmerte a való életet.
közelkerült a szenvedéshez a szegény
séqhez. meglátta mindeqvíket remény
telen csúnvasáoukban és megtanulta
öket szeretni. Eléggé realista volt ah
hoz. hogy meglássa. hol a hiba. s hOIlY
nincs más meooldás. mint RZ Evangé
lium. Michel felesége. a volt rnunkás
lány titokban eljár mosogatní egy
öreg. sebeskezü munkásasszonyhoz:

..nem keresi a nagy társadalmi meq
oldási lehetőségeket, hanem közvetle
nül gondoz és ápol egy szerencsétlent.
Ha mások is ezt tennék: maidjárt jobb
volna minden. Hűknek maradni mín
dig a kemény valósághoz s megtenni
mindent a mí kis körűnkben. Nem ke
remi fellengős megoldásokat. elérhe
tetlen célokat. hiszen ezt legtöbben
azért teszik, hogy miután ezeket el
érni úgy sem lehet. megindokolják te
hetetlenségüket és qyávasáqukat,"

Regényein kívül megirta még az
arsi plébános és Kis Szent Teréz tör
ténetét, Ez utóbbi nagy port vert fel.
Szemére vetik túlzó realízmusát, mely
lyel meghamisitaná a Szent egyénisé
gét. Az ember eltűnödík, hogy vajjon
az édeskés légkör. ami korunk e naqv
Szentje körül kialakult. nem jobban
hamisít-e, nem tesz-e jót egy Ilyen
könyv Kis Szerit Teréz ügyének?

*
Különös, hogy ez a harcos kerese

tény nem volt "gyakorló" katolikus.
Míféle küzdelem lehetett ebben a forró
és prófétai szivben, mely egész életét
a szeretet gyakorlásának és hírdetésé
nek szeritelte. - hogy ha időnkint

járult is a bűnbánat szentséqéhez, 
nem mert soha közel kerülní a szere
tet kenyeréhez. bár felesége és leánya
mélven és gyakorlatian hívok voltak?
Ki tudná megmondani. mínö törések.
mínö félelmek akadályozták. A teljes
ateizmusból tért meg Van der
Meersch, csak az utolsó féllépésnél
állt meg. Valami torzóban maradt
benne is. műveíben is. Talán ez az.
amit itt-ott dílettantízmusnak érzünk
benne.

De túl mindezen: óriási hatása el
nem vitatható. Mint ember égő, nagy
lelkű. mindig a jót. az igazságot és az
íqazsáqossáqot keresi. Keresi az élet
nagy rendjét és a riaqy igazságokat.
S amikor közelükbe kerül. eléri őket.
akkor ez az ezer adatot összehordó
realista, éppen azért, mert mealátja il

sok részletvalóság mögött a Valósá
got és összefüqqéseket, misztikussá
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lész. Ait írja egyik könyvében: "Ha
a nyomorúság egy áldozatát meqsze
rétjük éppen nagy nyomorúsága miatt,
- megszánjuk s megosztjuk könnyeit
és kilosztottsáqát, e mögött a nekünk
drága szomorú és szenvedő arc mö
gött feltűnik egy Másik Arc."

Talán ez az Arc nem tünt fel szá
mara elég élesen. Talán a sok szen
vedés möqött nem tudta meglátni az
Egyetlen Szenvedést. Talán- ez a nagy
belső egység teljesség hiányzott . ah
hoz, hogy Van der Meersch egészen
művész és egészen keresztény legyen.

S M.

A PURITÁNSÁG TRAGÉDIÁJA

Szalézi Szerit Ferenc azt mondta,
hogy tisztaság csak a paradicsomban
és a pokolban van. Ezt a gondolatot
fejezi ki Julien Green új regénye, a
Moira (1.), melynek címe kelta
nyelven annyi, mint Mária, görögül
pedig végzetet jelent. A könyvben
Moira egy meglehetősen jelentéktelen,
könnyűerkölcsű és nem is túlságosan
szép leány, akit egy kis amerikai
egyetem diákjai egyik társuk, a szi
gorú puritán erkölcsökben nevelke
dett paraszt-Apollo szobájába esem
pésznek, előre jól mulatva az otromba
díákcsínyen. De Joseph Day, akit <;!
fíúk Ö I d ö k I ő A n g y a l néven
csúfolnak, mert erős ökleivel szétcsap
köztük. ha káromkodnak vagy trágár
ságokat beszélnek, nem ismer tréfát:
az ő szemében Moira a világ minden
tisztátalanságának szimboluma, azé a
világé, amelyet ő, "az Isten' válaszi
tottja" szenvedélyesen szereme meg
váltani. József, a tisztaság meqszál
lottja, csak úqy tud a világ tisztáta
lanságától szabadulni, hogy megöli a
Skarlátruhás Asszonyt, miután maga
is beleesett a Bűnbe, amelytől annyira
rettegett... A könyv anekdotikus ré
sze csupán ennyi, de metafizikai mon
danivalója ennél sokkal több. Eit a
mondanívalót Julien Greéri költői esz
közökkel szuggerálja; remekül meg
komponált, drámaian összesűritett re
gényében mindennek szírnbolikus je
lentősége van, a kis egyetemi város
életének apró-cseprő eseményei, min
den szó, amit a fíúk József körül kiej
tertek. minden gesztus, a látszólag leg-
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jelentéktelenebb ls arra szolqál, hogy
a Jc;í,zsef lelkében lejátszódó mea fizikai
drámát elmélyítse.

A kritikusok között bizonyára lesz
nek olyanok, akik csak egy freudi té
mát látnak a regényben, az elfojtás
nak szinte klinikai példáját, pedig aa
írónak gondja van arra, hogy ennél
sokkal többet sejtessen témája mö
gött. Hősének külsö megjelenése is so
kat szuggerál: József minden félszeg
sége mellett is igen szép fiú, mégis
kinos feltűnést kelt, ahol csak megje
lenik, mert haja vörös színű, bár
hosszúpillás, nagy szemei feketék.
AJl1II1ak, hogy feltűnő hajsaine miatt
állandó afférekbe bonyolódik, metafí
zikai sikon is megvan a jelentősége:

az emberek érzik, hogy József más
fajta, mint ők. Nem véletlen, hogy
társai, amikor először megpillantják,
csufondárosan a tűzoltókért kiáltoz-

. nak. Joseph Day valódi hazája a tüa,
márpedig a világot mindíq kényelmet
lenül érirrti, ha a tűz embereivel ta
lálkoznak, akik a pokolra és a paradi
csomra emlékeztetik őket. A puritán
József a váqy embere, ahogy érzéki
szája is mutatja, emellett az erősza

kosok közül való, dühös természetét
páraszt atyjától örökölte, aki majd
agyonütött egy vándorlegényt, mert
feleségére mert nézni. Tudjuk, az erő

szakosoké a mennyorszáq, de éppen
olyan könnyen juthatnak a pokolba
is. A vallásos protestáns szülök gyer
meke már kora' ifjúsága óta úgy érzi,
hogy Isten kiválasztotta ... Mint maga
bevallja barátjának. Dávidnak, "gyer·



Inekkorában egyszer Isten Jelenlété
nek tüzes kemencéjébe dobták és
azóta tudja, mi égethette az ernmausi
tanítványok sztvét". Isten tűz. de a
pokol is tűz, és József gyermekkora
óta nem szúntmeg a mennyországra
és a pokolra gondolni. folyton az jár
az eszében, hogy csak egy lángnyi tá
volságra vagyunk míndkettötöl. . . Jó
zsef lelke olyan arryaqböl van. mint
egyes szenteké. József érzelmi élete is
gazdag, sokszor érthetetlen boldogság
önti el a lelkét, szeretné magához
ölelni az egész világot; egyetlen jó
szóval leszerelhetö bármilyen: dühös
is, mert nála a gyengédség és a düh
egyazon forrásból táplálkozik. És
mégis ...

Boxpárbajban majd megöli a gögös
arisztokrata fiút, aki hajára célzást
tesz, társaihoz nincs egy jó szava, va
lami különös gátlás folytán soha sem
teszi és mondja azt. amit szeretne, em
bertársaival nem tud normális kapcso
latot teremteni. az egy Dávid kivéte
lével. mindenkiben a legrosszabb ösz
tönöket kavarja fel. Ihletett pillanatai
mínd ritkábbá válnak. hosszas elöké
Ilzület után sem mer az Úrvacsoránoz
Járulni, az Isternnel való intim együtt
lét hel vett külsö akcióba hajszolja
majlát. Mentöl Inkább gyötri testét.
annál makacsabbul támadnak rá a
test! váqvak', éjszakánkint hallucíná
cíöí vannak. kétségbeesik. véqül gyi!
kossá lesz.

Hogyan Iut ilyen szörnyü lelki
csődbe Joseph Dav, bár lelke valóban
a szentek anvaqáböl való, a Ieqszt
oorübh erkölcs; nevelést kanta és rá
~dásl1l olyan barát án mellette. mint
Dávid. a tökélr-tesen klerrvensűlvozott

protestáns Ielkészlelölt? Iözsef elit-lé
lek. de narrvon oőoö~:' nincs benne
annyl alázat. hogy az embert rermé
szetet mlnden ovenoeséqével eavütt
f'1f()(Jadla. Az f'oé.z világ tisztátlan.
beleértve 'Dávidot is aki - horribile
dictu' - völegény, de ö, József tiszta
marad. Mindent salát erejétől vár, és
ha mégsem sikerül hősi tisztaságát
megőrizni, ha egy rossz gondolata tá
mad, azt hiszi, végleg elveszett. Egész

lelki élete ilyen: hol Isten válasetottjá
nak szerepeben tetszeleg, hol kétség
beesik saját qyenqeséqén,

Amíg a kereszténység azt tanit ja.
hogy az embernek el kell felejteni ön
magát és Istenbe vetni bizalmát. J6
zsef túlságosan sokat foglalkozik ön
magával, saját lelki állapotával. foly
ton azon töri a fejét, hogy vajjon üd
vözülni fog-e? Szerercsétlenséqére.
Dávid még erősíti eqccentrtzmusát,
folyton .azt hanqoztatván, hogy Isten
kiválasztotta őt. Maritain ezt a fajta
protestáns mentalítást úgy jellemzi.
hogy számára az ember érdekesebb,
mint az Isten. József folyton Jelet vár
az Istentől, azt szeretné, ha külön
neki, Joseph Daynek kinyilatkoztatné
magát, ha tapínthatná és érezhetné fi
zikai [elenlétét, Amikor Dáviddal
együtt imádkozik és különös boldog
sáq árasztja el lelkét, ezt mindjárt a
választottság jelének vélí, hogy aztán
a következö percben, amikor vége a
kíváltsácos pillanatnak, újra kétségbe
essék. Mert József az imában elsősor

ban vigaszt és gyönyörüséget keres.
annál is inkább, minthoqv szenzibili
tását nem tudja normáltsan kíélní.
mert puritáini erkölcstana ",1,<3",n spon
tán érzelmi meonvílvánulásr bűnösnek

tart. Ez a mo~ál fö!e'l neoatívumok
ban rnerül kl: József azt hiszi. ha tes
tét kínozza. az lelkének automatikusan
ló. Amikor kénvelmcs áqva helyett. 8
földön alszik, illetve álmatlanul hány
kolódik egy vastag göröq szötárral a
fele alatt, azt qondolla maqában:
"Testem rosszul érzi magát, tehát lel
kem j61 van." !!s nagyon csodálkozik.
amikor megrohanják a tesi vágyak.

Göoíéhez és érzelmi vallásossáqá
hoz még acoálvoskodó hajlarn ls lá
rrrl- Iözsefnek hiáha mondia az Or:
Elég neked az én kegyelmem", ö

folyton attól fél. hogy nem elég
tiszta. hoav nem méltö az ÚrvacsO!"á
hoz [árnlnt. (Mintha <lZ ernber valaha
is .méltö" lehetne rál) Hocv meg
rrvöqvitaná ezt az az aoqodalmasko
döt, ha nem Dávid előtt öntené kl lel
két. aki puritán szernérmesséqqel belé
fojtja a szót, hanem a gyóntatószék-
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ben ' Hogy meqkönnyebbülne József,
ha azt hallaná, hogy bűnei örökre el
vannák törülve. mintha soha sem kö
vette volna el őket! lsten igy is meg
szánja ezt a lelket és a Biblia szavá
val üzeni - József úgy kapaszkodik
e szavakba, mint a fuldokló a szalma
szaiba - "Ha a szíved elltél. Isten
nagyobb, mint a szíved I"

De József a kegyelemben is kétel
kedik és kétségbeesésében külsö ak
cióba veti magát: mindenkit téríteni
akar: amikor szállásadónőjével beszél
és annak rúzsos ajkára tekint, első

gondolata: ez a lélek kárhozatnak in
dult. meg fogom rnentení: elhatározza,
hogy a kávéházban. ahol mosogat. a
személyzetnek az evanqélíurnot fogja
hirdetni. Ez a téritési láz jellemző az
anqolszász puritánizrnusra: ők az apos
tolkodást is sokszor úgy fogják fel.
minit valami sportteljesítményt. nem
látják. hogy az igazi apostolkodás az
életünkkel való tanusáqtétel, a Lélek
kiáradása az apostol lelkéből, amely
a környezetre is kisugárzik, Szegény
József csak azt éri cl, hogy . minden
perverz vágyat magára .szabadít,

Ez a szenvedélyes .szív, amely. mint
maga mond]a, Istent "dühösen sze
reti" , a világot (amelyet ugyan meg
sebzett az eredeti bűn, mégis szerét
nür.~ kell, "megváltó szeretettel"}, el
lenségnek tekinti. amelyet le kell győz

nie." Korbáccsal Teleník meg. az embe
rek között, azt" hiszi. a Rossza·tmeg
lehet ölni -r-r ezért fojtja meg Moírát.
____ pedjg a Rossz" bízonyos értelemben
halhatatlan: csak a Jóval lehet legyőz
ni. A manícheízmus, amely mereven
szembeállítja egymással a testet és lel
ket. világot és Istent, József szenvedé
lyes lelkében tragikussá válik. A vi
lágban csak a tisztátalanságot látja.
mint ahogy saját testében is csak a

Sátán tövisét érzi; anyira rlljtll felejti
szemét a Rosszon. hogy szinte meqbü
.völi őt, még az Istenről is elfordítja
figyelmét. Minthogy nem él benne a
rernényséq és nem hisz igazán a ke
gyelemben. gyáva a Rosszal és a vi
lággal szemben - igaza van az arisz
tokrata fiúnak, amikor gyávának ne
vezi. bár metafízikaí értelemben az,
ezért olyan sebezhető. A világ. mint
a kutya, érzi. hogy ki fél tőle. és abba
beléharap. Gyávaságát túl akarván
kompenzálni , boxolas közben majd
nem megfojtja eqyetemí társát. aki pe
dig. mint utólag kiderül, nagyonis sze
reti őt. A bűntől is túlságosan fél.
ezért öli meg Moirát. Vagy talán
ösztönösen a D e c c a f o r t i e r elvét
követi. ami ezitttal bevált: Iözseí. aki
eddig csak gondolatban vétkezett és
már-mar a Dávid-féle langyosok út
jára lépett. ezentúl a nagy bűnösök

sötét glóriáját viseli a fején. Amikor
szörnyü tettét bevallia barátjának és
az szokása szerint, kenetesen válaszol
neki. türelmetlenül szöl rá "Ne beszél
jünk Istenről!' József ráeszmél, hogy
nem beszélni kell Istenről, hanern hor
dozni a keresztet. Jóllehet barátai
rnindent elkövettek szökése elökésztté
sére, szinte derűs nyugalommal megy
magát feljelentern. Dávid. akinek néha
jó megérzései vannak. azt mondja
neki: "Mindig . tudtam. hogy többet
érsz. mnnlt én. En csak egy kis prédi
kátor leszek. de te ... "

Ezzel a félmondattal Julien Green
nyitva hajtja az ajtót és az ol~as6
képzeletére .bízza Joseph Dal' további
sorsának alakulását: Míért ne tételez
nők fel, hogya börtönben egy jó
gyóntatóatya kezébe kerül, aki a .gő
gös és negatív puritán morál helyett
megtanitja őt eqyszerűen csak sze
retní és remélni?

F. K.



MÓRICZ Z~IGMONb .,ROKONOK"-jl\ SZíNPADON

Regények szinpadra vitele mindig
nehéz, szinte megoldhatatlan feladat,
annyira elütnek egymástól a ket rnü
faj művészi eszközei, E:/; az oka an
nak. hogy jó regényből a legritkább.
esetben lesz jó dráma, vagy ha lesz,
az eredeti mű és annak rnondanivalója
rovására lesz. Éppen ezért nagyon
méltánylandö rnunkát végrett Mórlcz,
Virág és T'hurzó Gábor, amikor Mó
rícz Zsigmondnak a harmincas évek
elején meqjelent reqényéböl, a ..Roko
nok" -ból nagyon jó. Ieszültséqqel teli
színdarabot írtak. Tették pedig ezt
úgy. hogya:/; időszerű követelmények
mellett kifogástalanul megfeleltek az
íróval szemben kötelem hüség paran
csának is.

Iqaz, a ..Rokonok" nem úqyneve
zett ..nagy reqény", inkább elég pon
gyola. mint!?gy az iró pihenő óráiban
készült, parnfletszerü irás. Cselekmé
nye azonban szinte kivánja a ssínpa
dot. Érezte ezt m";;3 az író is, és még
1937-ben maga írta meg a regény első
színpadí változatát. Az ő próbálko
zása azonban távolról sem járt olyan
sikerel. rnint mostani utódaié - az
egyik közülük tulajdon leánya, __
akik a művet és a benne foglaltakat
is, bizonyos történelmi távlatból tud.
ták már tekinteni.

A regény és annak meqíelelöen a
darab cselekménye is Zsarátnok vá
rosában játszódik (valószínüleq Deb
recen lebeghetett az író SZeme előtt),
ahol valami különös véletlen folytán
Kopjáss Istvánt. a fiatal kultúrtanacs
nokot választják meg városi főügyész
nek. Mint leqszürkébb név került a
nagy favoritok mögött harmadikként
a szavaZÓCédulára. Aztán a sors úgy
hozta maqával, hogy amazok az utolsó
pillanatban elrontották a dolgukat és
a választás Koplássra esett. A fiatal.
ábrándozásra és törtetesre egyaránt
hajlamos tisztviselő előtt egy csapásra
megnyílnak a karrier. a ..nagy élet"
lehetősége!. De alighogy becsöppent
a hatalomba. máris örvények nyílnak

meg il lábai alatt. A város vezetőse

gében valóságos bűnszövetkezettel ta
lálja magát szembe. S most megpró
bálja a lehetetlent. Egyidöben akar
tisztességes és nepotísta lenni. egyidő

ben akar harcolni a karrierért és a
város panamista köztqazqatása ellen, és
még a tetejébe a hatalom szédületeben
meg kell küzdeníe felesége reményte
lenül kispolgári életeszményeivel is.
A harc -mint az előre látható 
minden vonalon tökéletes kudarccal
Végződik. Kopjáss olyan helyzetbe ke
rül. amelyből sem Ö. sem az iró nem
talál más kiutat, mint a fejébe röpí
tett golyó.

A regény. mint rnondottuk. megle
hetős hebe-hurgyán. amolyan rossz.
májú odamondogatásszerüen rnesélí d
Kopjáss István furcsa tragédiáját. anél
kül. hogy a bajok gyökeréig ásva
adna komoly tarsadalomképet, Ezen
a téren az átírók tovább mentek és a
mai szemleletnek meqfelelöen rnarkán
sabba tették a szereplök alakját. Eb.
ben a színpad különleqes pátosza il;
segítette öket. Móricz Zsigmond reqé
nyének miniszteri vizsgálattól rette\jő

kis vidéki zsebrákjaí, a darabban
szímbólíkus alakokká nőnek. A rnüfoq
S<?ros. régimódian szakállt viselő pol.
qarmester, mínt egy felsőházi elaökbe
oltott míníszter jelenik meg a színpa
don. gs ennek megfelelően alakultak
át a regény többi vidé'{;városias 1Z'Ú
figurái is a két háború közötti rend
szer reprezentáns képvlselölvé. Ez a
eltolódás azonban, amely egyáltalába.
nem ártott, sót inkább hasznalt a rnel
lékalakoknak. még a regénynél is bí
z~lt1ytalanabbá tett- magánú a Iöhös.
K()pjáss Istvánnak alakjá'.

Ha Kopjáss igazi hős. igazi pur iti
kátor, aki valóban szívén viseli a nyo
morúságban sínylődö tanyai nép sor
sáto akkor bukása nem nélkülözné a
valol-an tragikus vonásokat. Mörícz
azonban nem akart ilyen hösr rajzolra.
Nem Illett volna bele a genre-kép
szerü reqénybe, amelyben éppen a ne-
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potizrnust akarta pelenqérre állítani es
bebízonyítaní. hogv rnéq az alapjában
jószándékú embert is hova juttatja a
rokoni elfogultság, Ha viszont Kop
jáss csak egy a többi közül, akkor
nincs regény és még kevésbbé van
dráma. Nyilván ennek a megoldhatat
lan problémának folyománya a főhős
felemás egyénisége és a történetnek
ehhez az egyéniséghez cseppet sem
ure. indokolatlan befejezése. A darab
ban ez a felemásság még jobban ki
ütközik. A drámai helyzet végső fo
kon mindíg a jónak és rossznak ősz

szeütközéséből adódik. Itt. azonban a
tömény, szinte abszolút rosszal szem
ben nem áll semmiféle jó, csak egy
viszonylag kevésbbé rossz. Ez vi
szont nem elég ahhoz, hogy a hőssel

és ügyével igazán eqvüttérezzünk.
Mikor néha-néha már megnyeri ro
konszenvünket, mindig újra elrontja a
dolgát. Hozzájárul ehhez, hogy mig a
reqényben az író legalább el tudja
rnondani, mit gondol vagy érez magá
ban höse. míközben Igy vagv úgv

cselekszik, a szinpadon erre nincs
mód, hiszen a párbeszédek nagyrészt
szószerint vannak a reqényböl kivéve.
így azután, míkor Kopjáss végül egy.
a színpad hőskorára emlékeztető mo
nolóqban elpanaszolja keserű sorsát,
csak nehezen tudunk részvétet érezni
irárrta. Inkább azzal a cseppet sem vi
gasztaló érzéssel hagyjuk ott a színhá
zat, hogy ilyen a világ: csak a csirke
fogók járnak jól, és még abban sem
lehet bízni, aki változtatni akarna
ezen, hiszen ö sem jobb a deákné
vásznánál.

Ennek a darab keltette kissé rezig
nált hangulatnak ellenére mégis azt
kell mondaní, hogy a "Rokonok" fel
tétlen nyeresége amúgysem túlságosan
gazdag színpadi irodalmunknak. Ez
pedig kétségkivül az átírók szakava
tott kezét és jó szinpadismeretét di
cséri. Bizonyára a sz ínészek is hálá
sak munkájukért, amellyel egész sor
kitűnőnél kitünőbb alakításra adtak
alkalmat.

Doromby Károly

Felelös szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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SZERKESZTŐI űZENETEK

TöBBEKNEK. Úgy látszik sokakban felmerült a kérdés: míért nem volt
minden templomban a husvétvasárnapra virradó éjjelen olyan ..ünnepi istentisz
telet". mint eqyesekbern és rni ennek az oka. A választ e kérdésre a Szeritszék
adja meg. melynek hivatalos lapja. az Acta Apostolieae Sedi s február 26~án

rendeletet közölt husvét ünnepélyes vigiliájának visszaállitásáról. Ez a vigilia
- virrasztás -. melyet Szent AgostÓll nunden szent vigilia édesanyjának ne
vez, keresztény őseink idejében a legnagyobb ünnepnek. Husvétnak bevezető

űnnepséqe volt. Eqész éjszakán át virrasztottak, imádkoztak, énekelték, szent
énekeket mondtak, olvasmányokat hallgattak: ezen az éjjelen keresztelték meg
a hittanulókat. a szent vigiliát pedig ünnepi mísével fejezték; be. husvétvasár
nap hajnal felé: abban az időben. mikor Krisztus halottaiból feltámadott.
Amint az idézett rendelkezés mondja, ezt a viqiliát az Úr feltámadásának elő

estéjén, éjszaka tartották. de az idök folyásábao, különbözö okokból ez't az
ünnepséget először az esti órákra tol ták előre. majd nagyszombat délután
jára került. véqül is - most immár századok óta - nagyszombat délelőtt

jére, akárhány helyen a kora reggeli órákra. Ez. amint az idézett dekrétum
mondja, .mem történt az eredeti szímbollzmus kára nélkül", A jelképesség
ugyanis az volt. hogy éjszaka virrasztanak. akkor. amíkor a hajnal beállta
előtt Krísztus feltámadt. Míndez ebben a megváltozdtt vigiliában elveszett,
Illert a liturgia szavai gyakran szélnak a ..szerit éjszakáról". gyertyát szen
telnek, amely ..elűzi az éj sötétségét". ünnepélyes kiviláqitást rendeznek. meg
gyujtva a templom mínderu lámpását: mindennek e változott körűlmények

között csakugyan a szimbolizrnus adta meg az árát. Ehhez hozzájárult az is.
hogy a munka és a husvétra való készülödes miatt, éppen nagyszombat reg
gel majdnem senki sem ért rá az egyházi év legszebb, de leghosszabb szer
tartásári résztvenni: husvét vigiliáján. mely az éjszakai órákból nagyszom
bat reggelre tolódott el. A Szentszék kijelentette tehát. hogy a régi liturgia
szellemében a mi korunkban sokaknak élénk vágya volt. hogy husvét vigiliáját
ősi fényében visszaállítsák: amihez az kellett, hogy eredeti idejét. azaz az
éjszakai órákat szenteljék ujra az Úr feltámadásának ünneplésére. Ezért már
hosszabb idő őra sok főpásztor, hivek csoportjai és szerzetesek kérvényt
nyujtottak be a Szentszékhez, hogy az ősi husvéti viqíliát a maqyszombatról
husvétvasárnapra virradó éjszaka idejére ujra engedélyezzék. XII. Pius pápa
jóságos szívvcl fogadta e kéréseket és külön bizottságot nevezett ki, hogy
ezt az egész ügyét gondosan tanulmányozza. A Rítusok Szent Konqreqáclö
jának előterjesztésére azután a Szeritatya mcqenqedre, hogy ebben az évben
husvét vigiliáját "kísérletképpen és a helyi főpásztorok bölcs belátása sze
rínt" ujra az éjszakai órákban lehet megünnepelni. Azoki a főpásztorok. akik
éltek ezzel a pápai felhatalmazással, kötelesek Rómába jelenteni a husvéti
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vig ilia látogatásának és sikerének mérv8:. A magyar p üspöki kar márd~ 13
lkí konferencí ájám foglalkozva ezzel a kérdéssel úgy ha tározott, hogy az IdO
rövidsége miatt mind enütt nem lehet már ezt a vIgiliát meg tartan i és csak
a püspöki szék esegyh ázakban és néhán y más templomban éltek' a Szerit
széktől kapott felhatalmazással. Innen tehát a k ülönbséq az egye s ' templo mok
k öz ött , Ami nt az O sservatore Ro mano márci us 4-lkl száma megjegyzi. "ez a
dékretum sokak számára nagy örömre ad alkalma t, m ásoknak ped ig talán
meqlepet ésűl szolqál." Ho zzátehetj ük azt. meglepetésül szolq ált ny ilván II

túl ságo san kon zervatív elemeknek. ör ömére szolqá l pedig vil áqsz er te azok
nak, akik a liturgikus apostolkod ás megtijhodásában tevéken yk edn ek. M ín
denkinek megnyugtatásá ra Idézhetjük a Szentszék félhivatalosának meqállapí
tását, "ha ma ilyen tiszteletreméltó ösl liturgiát. mint a naqyszombaté , az
Eg yh áz ujr a rendez. nyugodtak lehetünk , hogy ez nem történt nag yon súlyos
okok és az egész kérd és elmél yült tanulmán yozása nélkül:' A Szematya 
folytatja az Idézett lap - igen na gy m ért ékben sz ív én viseli a keresztény
nép részvételét az Egyház liturgikus életében s ezért eng edett a főpásztorok.

liturgikus kongresszusok éli ft hivek kérelm ének e vig ilia kísérletkép való
fel éleszt és ével.

IC. J. SZEGED. Igaza VM !lZ On vitatkozó bar átjának, a Szentíráll
csakugyan többször említi a z Úr Jézus "testvéreit". De azt már. - úgylá tsz!k
- nem tudja , hegy az arám a h a (zsidóul a h) sz ö egy formán jelent test
vér t, f éltestvér t. unokatestvért. egyál ta lán közeli rokont Az Ószövetség igen
gy akran használja ezt a sz öt tág értelemben . Ábrahám azt mondja unoka
testvérének. Lót-nak: "testvérek va gyunk." (Mö z. I. 13, 8); Lábán ugyanezt
a SZót alkalmazza Jákobra. unoka öccsére. A Kr öníka I. kön yvében (23. 21
22) Kis fialt Ele ázár leá nyai testvéreinek: rnondj ák, ho lott a va lóságban uno
ka testvére k. T ehát az E van géliumban i~ jelentheti ez a sz ö Jézus unoka
testvéreit és unokahug ait Annál is szívesebben al ka lma zt ák ezt a sz öt, mert
Jézus közeli rokonai (p l. Máriának. Kleofás feleségének a qy ermekeí ] uqyaa
a bban a házban élh ette k. ahol Jézus, mínt ah ogy a Keleten, ahol a csa
lád ok nagyon összetartanak, ez gyakran megtörtén ik. Loi sy. a racionalista
bThliamagya rázó ezen a ponton megerősiti az egyházi hagyományt: "a kato
likus ex egéták egyhangú felfogá sá t nem lehet megokol atl annak mínősítení.

Sem az Evaoqélíumnak, sem az Apostolok C selekedeteinek egyetlen mondata
sem mond enne k ellene: ' Szabatosan fogalm azza meg a helyzetet a kitű nő

tudós Lagrange: "Nem állit juk, hogy történetileg be volna bizonyítva , hogy
8 Z Úr " testvérei ' unokatest vérek; csak ann yit mondunk, hogy semmit sem
lehet felhozní Mária örökös szüzesséqe ellen. amit ft Szentírás több hel yen
szuggerál és amit a hagyomány áll ít."
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