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Napjainknak abban az érdekes
vitájában, amely a keresztség
nélkül meghalt gyermekek túl
világi sorsáról folyik, az eddig
elébem került megnyilatkozások
közül, mint már .ieleztem, Franz
S. Kriisbacher állásfoglalását ér
zem a legkielégítőbbnek. A ki
váló hittudós, akinek tanulmá
nyát a bécsi Der Grosse Eni
schluss tette közzé, szintén ab
ból indul ki, hogy erre- a kér
désre, amely nem egyszer gyöt
ri a szülőket, maga az egyhúz
soha nem adott olyan választ,
amely szárnyát szeghetné a ke-
resztény reménységnek. A lim
bus-elmélet, amellyel a le-gutóbb
már megismerkedtünk, nem hi
vatalos tanítása az egyháznak
s még kevésbbé valami kötele
ző meghatározás. Krösbacher
szerint a XIII. század teológu
sai, akik ezt az elméle-tet a ke
resztség, de személyes bűn nél
kül elhalt gyermekek javára
dolgozták ki, meglehetősenegy
oldalúan jártak el, amikor ki
zárólag arra a tételre voltak fi
gyelemmel, hogy a keresztség
feltétlenül szíikséges az üdvös
séghez. Bizonyos, hogya Szent
írás jelenti ki: "Ha valaki uj
ra nem születik vízből és Szerit
lélekből, nem niehet be az Isten
országába". Nem kétséges a tri
denti zsinat tanítása sem: "Aki
azt mondja, hogy a keresztség
tetszőleges dolog, vagvis nem
szükséges az üdvösséghez, kikö
zösítés alá esik". Az egyház
azonban a vízkeresztség mellett
kezdettől fogva mindig elismer
te üdvösségszerzőnek a vérke
resztséget is. AItalánosan taní
tották azt is az egyházban, hogy
a vágykeresztség. vagyis a ke
resztség felvételében való külső
akadályoztatás esetén a puszta
vágyakozás utána, szintén esz-

köze a kegyelemnek. S ha erre
azt felelnők, hogy ezeknél a ki
vételeknél. bár átvitt értelern
ben, még mindig keresztségről
van szó, akkor - mondia Krös
bacher - ott a harmadik ki
vétel, ameh-nél már semmi sze
repe sincs a keresztségnek, s ez
Keresztelő Szent János meg
szentelődése az anyja méhében.
Maga a Szeritírás adja tud
tunkra Krisztus kegyelmének
ezt a, rendkívüli útját.

Már ebből következik - írja
Krösbacher --, hogy a kérdés
ben nem szabad kizárólag a ke
resztség sziikséges voltával ér
velni, Annál kevésbbé szabad,
mert van egy másik elv, és pe
dig Isten egyetemes üdvözítö
akarata. Maga Krisztus tanúsít
ja ezt: "Hatalmat adtál neki (a
Fiúnak) minden ember fölött,_
hogy mindazoknak, akiket neki
adtál, örök életet adjon". És
Szent Pálnál a visszhangja en
nek: "üdvözítő Istenünk azt
akarja, hogy minden ember üd
vözüljön és eljusson az igazság
ismeretére". Ezt a tételt hirde
tik már az Ószövetség prófétái
s ez a vezérszólama az ujszővet

ségi igehirdetésnek. Ha azonban
Isten a célt akarja, megadja
hozzá az eszkölzöket is. Ellenke
zőjét feltellni képtelenség vol
na. Következésképen minden
embernek legalább egyszer al
kalma nyílik az életében arra,
hogy döntsön Isten mellett vagy
ellen, az üdvössége mellett vagy
ellen. s Isten ilyenkor meg is
adja neki a jó elhatározáshoz
szűkséges kegyelmet. Ám mikor
kerülnek a keresztség nélkül
meghalt gyermekek' ez elé a
sorsdöntő választás elé s Hgy
általán hogya II választhatnak
ők, akik még nem jutottak el
szellemi erőik használatához I
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Vajjon Isten csak kivételesen és
rendkívüli esetben, mint Ke
resztelő Szent J ánosnál, vagy
rendszeresen és minden esetben
megadja az üdvözülés kegyel
mét azoknak a g~7ermekeknek,
akik nem vehették fel a kereszt
ségeU Mindezekre a kérdésekre
két teológiai feltevés válaszol,
kü)~nbö~ő, de egymást kiegé
szito módon,

Az egyik elméletnek Laurenge
.a szerzője, de lényegében ezt
vallotta már Klee is a mult
század elején. Szer-inte a meg
nem keresztelt gyermekek, mi
helyt lelkük elvált a testtől, sa
ját szabad döntésük által sze
rezhetik meg az örök boldogsá
got. Merf csak a testhez hozzá
kötve jut előre az emberi szel
lem oly lassan, lépésenként a
megismerésben és akarásban.
Ha azonban a korai halál egy
szeriben megszabadít;ia testi
burkától és korlátjától a g'yer
meki lelket, akkor könnyen és
közvetlenül hozzáférhetővé vá
lik számára a szellemi valóság.
S a lélek nemcsak önmagának
ébred tudatára. hanem mindjárt
próba elé is állíttatik, valahogy
úgy, mint aunakidején az an
gyalok. Laurenge szer-int .e7,
minden gyermek're vonatkoz.ik,
akár megkoreszteltók, akár nem.
A megkeresztelt gyermeknek
azonban könnyebb a helyzete,
mert a kcrcsztsósrbeu elnyert lm
gyelern oly nagy világossággal
árasztja el. hogy akarata této
vázás és késedelem nélkül Isten
felé fordul. A meg nem keresz
telt gyermek is megkapja a he
lyes választáshoz elégséges ke
gyelmi fényt .- a "gratia suf'
ficiens"-t, ámelvet Isten általá
nos üdvözítő akarata kivétel
nélkül megad minden embernek
-, de, ez a fény nem olyan bő

séges, hogy a gyermeknek "el-
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lenállhatatlanul" Isten mellett
kellene döntenie.

Ez a teológiai nézet - fejti
ki Krösbaeher - azért is fi
gyelemreméltő, mert a döntést
mind.iárt a természetfölötti bol
dogságra vonatkoztatja s nem
valami homályos "természetes
boldogságra", mint a limbus-el
mélet. Utóbbi egyébként is túl
sokat s ugj'anakkor túl keveset
látszik adni. Túl sokat, mert a
kereszteletlen gyermek az elmé
let szerint megmarad az erede
ti bűnben, vagyis nincsen II

"tiszta természet" állapotában s
mégis közvetlenüi belejut a
"tiszta természetes" boldogsáz
ba, Túl keveset, mert Szerrt Pál
szerint (1 Kor. 7, 14) a keresz
tóny házastársaknak még a meg
nem szülctett gyermekei is
mintegv "meg vannak szentel
ve". S nyilván helyesen értel
mezzük Szent Pál szavait ek
kóut, mer t el sem képzelhető,

hogy Krisvtus szenvedései és a
sziílők keresztény módon viselt
fájdalmai az ilyen gyermekek
számúra teljesen elveszettek és
hiábavalók lennének. Éppen
emiatt kell arra a következte
tésre jutnunk, hogy Laurenge
elmélete csak féligazságot tar
talmaz. Megmaradna ugyanis
az aggodalom, hogy a kereszte
letlen gyermek vagy a meg sem
született magzat, ha a nagy
döntésnél kizárólag önmagára
támaszkodhatik, még az örök
kárhozatot is választhatja.
Nincs vajjon mód arra, hl)gy
segítségére legvünk t S itt tér
ra Krösbacher a másik elmé
letre, amelvet H éris dolgozott
ki, de már Caietanus is hirdette
a XVI. sz. elején. mint azt a
mult számunkban láttuk.

I-Iéris a szentségek és a hit
kölcsönös kapcsolatának szeros
ságából indul ki. Szerinte Lut
her "sola-fides"-tanával szem-



ben - "a hit egyedül üdvözít"
- katolikus részről olykor túl
egyoldalúan hangsúlyozták,
hogy a szentségek önmaguktól
---; "ex opere. operato" '- hat
nak. Héris úgy látja, hogy
az . egyház régi tanítása ki
egyensúlyozottabb volt. Nem
kétséges úgymond-,
hogy a szentség Isten tény
kedése, aki a szentségi jeleken
út kegyelmét működésbe hozza.
Nem kétséges azonban az sem,
hogy ezekben a jelekben kif~
Jezésre jut az ember hite is. Is
ten csak arrnak az embernek
adja meg a szentségi kegyelme
ket, aki viszonzásul hittel adó
zik neki. Igy a keresztség litur
giájában mind.iúrt az elején,
majd a tulajdonképeni kereszte-.
lés előtt ujból nyomatékosan
megkérdi II pap a keresztelen-

\ dőt hogy él-e benne a hit s
megvan~é benne az akarat, hogy
egészen Krisztusé legyen. A ke
resztelendő, vagy az őt helyet
tesí tő keresztszülő hite nélk ül
- ezért nem lehet soha kereszt
szül9 egy pogány! - ~res for
musaa maradna az egesz szer
tartás. A Krisztus testébe való
beiktatás, amit a szentség lát
hatóan jelöl és láthatatlanul vé
gez. már eleve szfikségszerűeu

feltételezi a hit útján való szel
lemi csatlakozást Krisztushoz.
Csak a f'olvevö hite nyitja meg
a kaput Isten műkődése számá
ra az ő .szontség'eiben. Ez teszi
érthetővé a kivételeket is a
szentsérr i keresztség' szüksózcs
sége alól. A vágykeresztségben
a hit Isten közvetlen kegyelmi
működésével találkozik k ülső je
lek nélkül. Az Oszövetség iga
zainak is, akik h ívő rernónyke
déssel várfák az eljővcudő Üd
vi',zí1DL JllP~:'allta lsten az ő lát
hatatlan l:()gyeJmét.

A hitnek ez a meakövetelése
azonban nem nehozit i-e meg II
kereszteletlen gyermekek üdvö-

zülését, akik végtére is képtele
nek arra, hogy hittel ráhagyat
kozzanak a mégváltás titkáraj'
Héris tagadja ezt. Szerinte eze
ket a gyermekeket is a hit men
ti meg, bár ez a hit nem az Ő
személyes hitük. Utal itt Héria.
arra, hogy még az a lélek scm
magárahagyottan és egyedül a
saját erejéből jut el Krísstus
hoz. amelyik kifejesetten kíván
ja őt; ezt is gyámolítja, támo
gatja és odakiséri az egész egy
ház hite ét; külőnösen az eg-y
ház ama tagjainak hite, akik:
különösen közel állnak ehhez a
lélekhez. Miként Szent Ag'oston
oly erőteljes szavakkal fig~-el

meztet erre: "A kisgyermekek
számára az anyaszentegyház. te
szi késszé mások lábát, hogy a.
keresztelőre menjenek velük,
mások szivét, hogy higgyenek
helyettük, mások nyelvét, hogy
nevükben a hitet meavallják. S
nem is annyira azok viszik el
őket a lelki kegyelem fogadá
sára, akiknek karjaiban nyug
szanak, mint sokkal inkább a.
szcntek és a hívők egész közös
sége", Ime tehát ami a keresz
tény szülőket nagyon is meg
vigasztalhatja: az egyháznak az
a felfogása és gyakorlata, hogy
a szülők az ő gyermekeik szá
mára is birják a hitet. Az egy
ház ezért nem hajlandó megke
resztelni a gyermeket, ha tudo
mása van arról, hogy a gyer
mek hitetlen szüleí ellenzik a
keresztelést. Fordítva viszont,
mint már kiemeltük Szent Pál
tanítását, a gyermek "megszen- '
telődése" már egyedül azzal
kezdetét veszi, hogy keresztény
szülei vannak. S valóban
folytatja Héri" -, ha az emberi
megmenthefi il hit, amely a
vágykeresztségnél a keresztség
kivánásában jut kifejezésre; ha
a vízkeresztségben a szülők b i
te lép a gyermek hitének he
lyébe: akkor aszülőknek



ugyanez a hite, amely már ab
ban a bensőséges óhajukhan
megnyilatkozik, hogy gyerme
küket megkereszteltnek lássák,
miért ne pótolhatná magának
a gyermeknek vallásos vágy a
kozását s miért ne, biztosíthatná
számára az örök üdvösséget ub
ban az esetben, ha a gyermek
még a keresztség felvétele elott
hal me,g~ Az igenlő válasz er re
egyébként is csak azt a nézetet
terjeszfené ki a keresstény kor
ra, amely az Ószövetségben miu
dig és általánosan érvényesült:
hogy t. i. azokat a gyermekeket,
akik a körülmetéltetés előtt hal
tak el, megmenti az üdvösség
számára szüleík hite, az a hit,
amelynek a szülők imájukkal és
áldásukkal tanúságát adták, S
miért kellene gondolnunk, hogy
a keresztények hite kevesebbre
képes, mint a zsidóké'

Krösbacher szerint az egyet
len ellenvetés, amelyet ez ellen
a teológiai véleményeIlen fel
hozhatunk, talán csak az, hogy
a gyermeken túlságosan "kívül·
'ről" segít, vagyis a gyermek
.szerepét túlságosan passzívnak
fogja fel. Ha azonban idevesz
szük Laurenge elméletét is, sze
renesés szintézisbe hozhatjuk
mind a szülök befolyását, mind
a gyermek cselekvő magatartá
sát. A kicsikének lelke, amint
a halál megszabadítja a még
teljesen fejletlen test béklyóitól,
egyszeriben az előtt a választás
előtt találja magát, amely örök
sorsáról fog dönteni. Már ruost
ha kereeztény szülőktől szárma
zik s ennek folytán mind a szü
leinek, mind az egész egyház
nak hite, támogatja, nem áll ott
árván-egyedül minden segítség
nélkül. Hogy Istenhez fordul
jon, hogy szelleme megvilágo
sedjék és akarata az örök sze
retet felé törjön, ebből az okból
olyan erőben részesül, amely
nem a sajátja, de mégis benne
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és belülről támad. Senki sen
dönt a gyermek helyett, de szü
lei és az egész egvház e.gy:itt
döntenek a gyermekkel. A szü
lőknek tehát nem kell amiatt
félniök, hog-y kiesinyük magúra
marad a döntésben; ellenkező

en, minden amellett szól, hogy
a sátán vesút és Krisztus gy3:h.

Krösbacher a továbbiakban
azt a három esetet vizsgálja,
arnellvel az életben szembeke
rülhetünk, Az első az, hogy a
gyermek meg volt keresztelve.
Az ilyen gyermek - mondja
Krösbacher egyenesen a
rnennyekbe jut, mert a kereszt
ségi kegyelem hitte! és szere
tettr-l tr-hti a lelket és ellenállr.n
i:atIanul emeli Istenhez. A máso
dik az az eset, amikor a g~ 01'
inek keresztség nélkül hal meg
és él szülei hitetlenek. Az ih en
lélek a döntő választásnál ha
sonló helyzetben találja magát,
rn int amilyenben a tiszta szel
lemek voltak a nagy próbatétel
kor; e~'felől ugyan segítik a
szentek és az egyház hito és
imái, másfelől azonban saját
szülei magára hagyják és az
eredeti bűn is terheli. A har
madik eset azé a gyermeké, aki
keresztség nélkül hal meg, ke
resztény szülei azonban meg
akarták kereszteltetni. Ezt a lal
ket a szülők hite és imája ki
srl'i s a szülők közvetítésével DZ
f,gész egyház hite is r olyan bő

ségesen támogatja, hogy bizto
srtottnak vehetjük helyes vá
lasztását.

De vajjon bizonyos-e az, amit
most előadtunk' Krösbaeher a
leghatározottabban azt feleli,
hogy igehl'3, bizonvosnak tekint
hető még akkor is, ha ez a bi
zonyosság természetszerűennem
akkora, mint egy meghatározott
és kihirdetett hittételé. Bizo
nyosnak tekinthető azonban az
ért, mert a legapróbb részletei
ben is azorosan következik két



bizonyos hittételböle abból, hogy
Isten minden ernber üdvét akar
ja s éppen ezért miurlcnkínek
meg is adja !]oz~~ú az elóg-séges
kegyelmi segítséget, és abból,
hogy a hit üdvözít. A hitben
ugyanis az eg yház és a keresz
tény szülők szolídárisan össze
vannak kapcsolva ezekkel a
gyermekekkel.

Mi történik azonban azokka;
ti gyermekekkel, akiket szüleik
nem örömmel és gondoskodo
szeretettel várnak, akikért nem
hajlandók sem imádkozni, sem
szenvedni, s akiuet a saját HZÜ
lcik önzése és mások kUPZiiÍE:Ú
ga még az anyaméhben elpusz
tm Ezek számára -feleli Krös
bacher - egyedül az egyház hi
te és imája könvörxi az Isten
irgalmasságát. Ennel többet ké
sőbb sem mond róluk. A keresz
tény szülők keresztény modon
fogadott magzataira vonatkozó
an azonbau és egyben tanulmá
nya befejezéséül idézi Gerson
nak, a párisi egyetem XV. sz~
zadi tudós kancellárjának sza
vait is, amelyek igen szép szö
vegezésben tartalmazzák a bi
zonyesnak tekinthető tant:
"Semmiképen sem kétséges,
hogy Isten az ő üdvözítő kő
nvörületességét nem olyan mér
tékben kötötte, a keresztény ha
gyomány általános törvényei
hez, sőt magukhoz, a szentsé
gekhez sem, hogy ne adhatná
meg az üdvösséget azoknak a
gyermekeknek is, akik még
anyjuk méhében vannak, akár
a kegyelem keresztsége, akár a
~lzentlélek ereje által. Ezért kö
telességük a várandós anyák
nak és a leendő apáknak, hogy
imádkozzanak Istenhez még
meg nem született gyerme
kükért és közbenjárásra kér
jék annak szent őrangyalát,

Bizalommal kell fordulniuk az
összes szent férfiakhoz és nők
höz is: hassanak oda, hogy

amennyiben gyermekük még a
vízkeresztség kegyelmének foga
dása előtt meghalna, Jézus
Krisztus, a főpap pótolja ki
kegyesen ezt a keresztséget s ő

maga szentelje meg a gyerme
ket a Szentlélek keresztsége ál
tal. .. A dolognak ez a szemlé
lete bizonnyal alkalmas arra,
hogy sarkalja a szülők buzgó
ságát és megnyug-tassa őket

aggódásukban arra az, esetre, ha
gyermekük netalán előbb halna
meg, mintsem megkeresztelhet
ték volna."

•
Az ember végre rátette lábát

a föld legmagasabb hegycsu
csára, a Mount Everest tetejé
re is, ahonnan akadálytalanul
tekinthetett körbe a Himalája
óriási sziklatömhiei fölött,
egyik oldalon Nepál, másik ol
dalon Tibet irányában. Hogy
pontosan milven magas ez a
csúcs, a legjobh akarattal sem
tudtam kinyornozní. Egy régeb
bi földrajzkönyv 8840 métert,
egy későbbi 8882, egy egészen
új hiradás 8888 méterf mond.
Remélhetőleg most ez a kérdés
is tisztázódott. Mint ahogy tör
tént az Eszaki- és a Déli-sark,
a sivatagok, az őserdők és az
eg'yenlftői folyók esetében, "a
világ gigászának" sem lesz töb
bé különösebb titka az, ember
előtt. Hogy előbb-utóbb ez is be
fog következni, abban a meg
előző sorozatos kudarcok elle
nére sem kételkedhettünk. mert
ami egyáltalán megismerhető,

annak megismeréséért az ember
soha fell nem adja a harcot.

Annál inkább meglepett azon
ban az a körülmény, hogy a
fölfedezésre váró földrajzi dol-·
gok közül éppen a magas hegy
ségek hagyták legtovább nyug
ton az emberi képzeletet, J.

-, Kaiser cikkében olvasom ezt,
aki még akkor, amikor a mos
taní, immár sikeres Himalája-
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expedíció elindult útjára, ';0" pedig a francia királyegyenNi
érdekesseget felelevenített a he- parancsára a közeli 2097 métér
gyek meghódítása felől. Trásá- magas Aiguille hegységet. Kö
ból ugyanis.Lz trit ik ld, hog y tél és csákány segítségével ju
a magas hegyvidékek sportsze- tott fel a csúcsra, amelyet
rű vagy tudományos célú be- mindaddig rnegközelíthetetlen
cserkészése, az "alpinizmus" nek tartottak. Minderről ugyan
egészen fiatal jelenség: nem ko- is hivatalos jegyzőkönyvmaradt
rábbau, csak a XVIII. szazad reánk, amelyet a királyi pa
végén kezdődött meg, pontosan rancs végrehajtásáról az ottani

.1786-baIl, uniikor először hágott "apostoli notárius" vett fel.
fel ember a Mont :BIanc 4S10 Sűrűbben csak a XVIII. szá-
méteres csúcsára. zad közepefáján bukkannak feJ

Valamivel több, mint másfél adatok, amikor Svájc és Saveia
századnak kellett tehát eltelnie, gyönyörű tájain népszerűvé
míg Európa legmagasabb hegye kezd válni a kisebb-nag-yobb
után a világ' legmagasabb ho- hegymászással egybekötött b
gyére is fel hi rt kapaszkodrri uz rándulás. Kétségtelen szerepe
ember, magával vive mindjárt volt ebben Rousseaunak, aki a
1:', műszereit is. Ezzel nyilván természethez való Iordulásrn
véget is ért az alpinizmus 1,;- buzdította kortársait. s az ő

nyeges felfedezéseinek sora, Am gondolatait tolmácsolta nairy
aki most múr összefoglalóan js hatással II német Haller is, A
meg akarná írni .általában a svájci Horace Benoit Saussure
hegvmúszás történetét, a távo- azután az első hegymászó, ak i
Iabbi multra vorrafkozoan merész vállalkozásait tudontá
ugyancsak kevés adatot szed- uyos meg-figyelések szolgálatá
hetrie össze. Kaiser szer-int a ba állította. Miután Jacques
legrégibb feljegyzés Hadrianus· Balmat 1786-han elősz'ör jutott
császárról, aki a II. század e1e- fel a Mont BIanc csúcsára, a
jén uralkodott, mcséli el, hogy rákövetkező évben, mint máso
néhány kísérővel megmászta a dik ember, Saussure is felhágott
sziciliaí tengerparton emelkedő a eSÚ('Sl'U és tudományos szem
Etnát, amely tudvalevően .':l~I:1 ponthól igen értékes baromct
méter magas s így Európa leg r.ik us mér('seket vég'zett. Sans
magasabb tűzhánvó.ia, Kerckou sure egyébként is jeles tcrmé
ezer ével kell utána ugrnnunk, szettudós volt, akit rt geológia
hogy a következő feljegyzésse.l - megalapítói közott tartának szá
találkozzunk, Péter aragóniai' mon; tiihh méríícsíJdizt is felÜl
királyról sz')l, aki I280-ban il Iúit, köztük a higrornétcr t,
Pireneusokban felhágott a ~,'t;:i amely móilot adott II légkiió
méter magas Canig-ou hegysóg úedves';é.~' meghatározására,
tetejére, Könnyen Illf'!dchct a- Az alp in izmusnnk, mondhatni,
zonban -- fűzi hozzá Kaiser -, arany sz(t:md(tt nyitotta meg a
hogy m iud a két feljpg;Y7,éRl](·1;: Mont Blnlw meghóditása. Eg'y-
csupán legcnda-jellegií mcnrle- másután mászták mn\.(' előbh 117.

monda az alapja. A legk01'úh- Alpoknak és fl többi eur-ópai
bi adat, amelyet történetileg- ]:e(~·y",ógllrk, majd az idegen
hitelesnek tekintheHilrk, 1\\11\(1- v ilúurúszck hcg'YI~inek csúcsa.it
őssze 1492-h:;1, Amorika f'elfcdc- {,,, gl('('C~'N(.:t,:'Jcnl ment m!»-
zésénck úVc'lJéíl való, TG:;y Aní o- lli;~ Ell1l:'tll, /di!~ van nevczr r«-
inc de Vil!« ncvű grouoblci lW- sebb cHúe", sz irt vagy glw'('ówl',
niesember n.ászta meg akkor, (.,; amelynek t.övúbcn meg ne tal:'t L
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nók a szerencsétlenül járt tú
risták temetőjét. De a merőle

gesen függő kőfalak sem ri
asztották vissza a vállalkozókat.
Jelszó lett: "Ahol megvan az
akarat, megvan az út is". S nem
hiába nálunk született meg az
alpinizmus, nrindvégig az euró
paiak jártak elől benne. Euró
pai expediciók mászták meg
Peruban a Nevado Alpamayoy
t, a "tökéletes jégpirumiet", s
Argentinában a F'itzrov-t, az
"ezüst obeliszket", S európaiak
mászták meg a 8078 máteres An
napurnát is, amely hosszú időn

át a legmagasabb csúcs volt,
ahová ember feljutott 'I'ulzás
volna természetesen azt áll í tani ,
hogy kizárólag, vagy akár eg~y

oldalúan is a tudományos lm
tatás és megismerés vágya he
vítette és hevíti azokat, akik éle
tüket is könnvű szivvel kockáz
tatják az ilyen feladatok megol
dúsánál. Hendszerint nagyobb
szerepe van ebben a dicsöség
nek. ..

Miguel de Umamumo, a baszk
származású spanyol író és gon
dolkodó sokak emlékezetében
maradt meg úgy, m int az euró
pai szellemi hagyományok
egyik legkíméletlenebb hír-álója,
Politikai törekvései is szembe
fordították miriden konzervatí
vizmussal. Annál érdekesebb,
hogyamk, akik komolyan be
lemélyedtek műve ibe, sz in tc ta
nácstalanok abban a kúrdésben:
vajjon ateista vagy katolikus
volt-e Unamuuo I Mint Nicole
Griione írja az Osservatore
Romanóban, a legutóbb P. Ca
minero fogla !kozott ezzel egy
terjedelmes tanuImánvhan, ame
lvr-t a Razon y Fe adott k őz rr-,

:\fúr maga az a tény, hogy a
kérdés eg:yúltalún f'olrnerülhe
tett, világosan muta.tju, hog;y
Unarn uno művcinck ef.2; YiiUt> s

megítélése és értékelése ma sem
kőnnyű feladat. Még nehezebb
volt persze Unamuno életében,
amikor úgy látszott, hogy min
den későbbi megnyilatkozása
többé-kevésbbé ellenemond az
előzőnek. Bonyolította a dolgot,
hogy Unamuno rnunkáit merő

ben másként fogták fel külföl
dön, mint otthon a hazájában.

Unamuno .irodalmi, bölcseleti
és kritikai dolgozataiban. mint
tudjuk, főleg a spanyol kultúra
lehanyatlásának . okait kutatta,
és a türelmetlen orthodoxiában,
a gűgös elzárkózásban. a hagyo
mányokhoz, a nemzeti bűnökhöz

és Iogyatékosságokhoz való ide
jétmult ragaszkodásban talált rá
magvarázatot, Mindezt sokban
igazolta a visszahatás is: ahe
lyett, hogy őszinte és tárgyila
gos elmélkedés indult volna
könyveiről, érzelmi és érdekelt
ségi kötöttségek szólaltak meg,
ami az egyik oldalon féktelen
lelkesedést, a másik oldalon fék
telen gyűlölködést keltett. Alig
jelentek meg Unamuno első Irá
sai, az uralkodó körök egyszeri
ben romholónak és ateistának
kiáltották ki s utaltak arra is,
hogy a szerző, aki akkoriban
még 11. salamancai egyetem gö
rög tanszékén ült, [üntetően tá
voltartja magát minden vallási
gyakorIattól. Majd amikor a
spanyol szellemiséget pozitív
irányban is értékelő míívei s
kü lönősen költeményei is megje
lentek, némelyek oda módosítot
túl. véleményiiket, hogy Unamu
HO egy Harnack-f'éle lutheraniz
mus, vagy legalább is a Loisv
féle modernista katolicizmus vi
zeire evezett. Altalában azonhan
ruosnunrud tak amellett - Gri
Fone sz,erint inkább üsztönös
sógből, mint fontolgatásból -,
hogy Unamunót vallástalannak
é~ hitetlennek kell tekinteni. An
nál nagyobb lett azután a zavar,
amikor Uriamuno egyes műveit
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fordításokban a külföld is meg
ismerte. Főleg Frunclaorszáz
ban, amely a maga részéről már
régen átértékelte a multat,
Unamunót egyszeriben "a leg
mélyebben vallásos ihletésű mo
dern misztikusok" közé sorolták.
Ez a külföldi vélemény ViSSUl
jutott természetesen Spanv 01
országba is, ahol nyomában IdS'
sanként egységes nézetté vúl t,
hogy U namuno nern egészen
hitetlen, de semmiképen sem
katolikus, mert ami erre val
lana, az sokkal inkább protes
tantizmus és valami sajátság'os
modernizmus.

A szenvedélyes viták ezzel
meglehetősen el is ül te k, úja1)
ban azonban megint hauunt
kaptak. Beniter a neve anuak a
kritikusnak, aki a legutóbb spa
nyol részről állt elő azzal, hug'Y
Unamuno mélységnsen katolikus
gondolkodó volt. Szer-iute az íl'Ú
40 éves koráig hitét is megőriz

te. Akkor egy protestáns "köz..
játék" következett nála, de a
végén Unamuno visszatért JI bt
tolicizrnushoz. Valóban úgy van,
hogy nem gyakorolta atyái hi
tét és írásaiban sem adta e hi
tének tanúságát, de ez a hit,
mint kitéphetetlen k incs, mégis
ott volt 11 lelke bensejében. S
bizonyságul hivatkozott Beniter
arra a levelezésre, amely Unn
rnuno és Pedro .Iiménc« Ilun
dain közt folyt. le. A közölt Sí:E

melvények alapján Beniter oda
következtetett, hogy ezek a bi
zalmas megnvilatkozások crJ,..
szen más, és pedig olyan él'lel
mct adnak Unamuno írúsainak,
amely miutt őt egyenesen SZl'llt
Teréz és Keresztes Szent JÚllOS
mellé lehet úllítani.

Hozzászólt a kérdéshez e'~y
másik kritikus, Sanchez Bar
budo is. Az ő vólernénve az,
hogy Unarnuno 189í-ben elvesz
tette katolikus hitét. s bár E%e-

370

rette volna, többé már nem
tudta visszaszerezni. Lelki har
cai két szomélyiságet alakítoto
tak ki benne, amelyek olykor
egész különös módon kerültek
szembe eg'vmúsaal. A legkirí
vóbb példát erre "A keresz
ténység haldoklása" nyujtja. Bb
ben a könyvében ugyanis Una
muno leplezetlenül kijelenti,
hogy nem hisz a történeti Krisz
tus istensúzében, de később nem
kisebb hévvel jelenti ki, hozv
hisz Krisztus feltámadásában.
Barbudo meg van győződve ar
ról, hogy Uuamuno utolsó per
eéig 11 kettős személyiség ször
nyű gyötrelmeit szenvedte s ez
nyomta rá műveire is az egye
netlcll:;ég és "i ngarnozgús" bé
lyegét.

P. Camiucro, aki ezeket a le;:.;"
ú.iabb Unarnuno-tanulmányokat
is messzcmcnően f igvelembe ve
sz i, végül is abban foglalja ös;/,·
sze nézetét. hogy a kérdést ma
sem tud.iuk eldönteni s nag} ou
vulósz íuű, hogy már nem is LU,]'
juk el<1iinicni Roha. EJgyediil Is
ten nz, al,i bcIú th atot.t ennek U7.
írónak iclkóhe, aki maga seru
volt krllcs :-:ajút énjének teljes
megi:·:m: l'['S(·.j'C' , lll.ég- kevésbbé
f'cl tárúsúru. Gri fouo is hasonló
ké1JCI! v(·]ekedik. Vall - úgy
l,l"ll,l -- l-lI;J,nllJnúnak egy kri
ti kai értekezé:w, amelynek cí
lile: "TiJz ,d/('1I t'S az ellen". Don
qlii:jof.él'ól ~í:úJ benne, akit any
uy i rn szol'chdt :~ akit nvilván
aZl'rt 'Zl'I'C((~1t auuvira, mert az

i>r;;1.- ~:~i",l{qH~')" ömnauát az
;:sZl!;;"ll:-::·I:(~i'("l·láH:'..··llogy k:"1
hl'(1 j";~ 'ih~":'''l I'ejl"llf'-C be '1'1-
';·li· ';';·iir ' :,,; T,~tl"l :; t'~(iója iú~'
;1: i' j,~':\C"'l:"'l'(;,'i')'I;; az itpl~t ~'ó
l;~, •• j···n·\~;:1l Í:~ij~~;~tl;et:iÚk Öt sem
m ikúp. i\t"i'l hit tlokúban jobb
:I. ]-i;';DS, Jf1;:lt aknlallflm; ~'it,

;i~1()lynek a vógc katasztrófa is
1ehd.


