
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.

215



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

219



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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