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Henri de Lubac

A KERESZTÉNY PROMETHEUSZ

Elképzelhető - mondjuk ki e paradoxont - keresztény Pro
metheusz is. Hogy milyen mértékben és milyen feltételek mellett,
azt a következőkben próbáljuk némiképpen megvilágítaní. De előbb

tegyük fel a kérdést: vajjon a modern Prometheusz keresztény-e?
Sajnos, általában azt kell mondanunk, hogy nem az.

Újra bebizonyosodott szemünk előtt egy titokzatos törvény,
melyet szinte végzetszerűnekmondhat az ember, mely szerint, úgy
látszik, a megsejtett jó keresésében az embert nem sarkallja eléggé,
hogy a hiányokat és igényeket megállapítja, hanem sziikség van a
fojtott indulat nyilt vagy titkolt közreműködéséreis. Úgylátszik, az
új értékek felfedezésével együttjár olyan más értékek lebecsülése,
amelyek esetleg az új aknál előbbrevalók volnának. Mintha ered
ményeitől megrészegednék az ember és a szenvedélyes figyelem,
amellyel vállalkozására mered, elfeledtetne vele mínden egyebet,
pedig sokszor ez az "egyéb" maga a lényeg. Ilyenkor abba a kísér
tésbe esünk. hogyelvessük azt, amit meg kellene tisztítanunk és el
kellene mélyítenünk. Igy jönnek létre zavaros helyzetek és készü
lődnek kikerülhetetlen válságok, amelyeknek kimenetelét senki sem
látja előre.

Mindez áll a modern embertípusra is. Az emberiség haladó
szárnyának nagyrésze nem látja, csak azt a nagy földi művet, me
lyet meg akar valósítani. Aitechníka sikerei és ~éretei elkápráztat
ják; dionízoszí mámor fogja el. Ugyanakkor viszont felszabadulási
vágyában addig megy, hogy végül megtagadja míndazt, ami a te
remtmény sorsa; legjobban szeretné, ha meg sem született volna,
illetve, ha léteznék,a nélkül, hogy meg kellett volna születnie.
A Gondviselés visszautasítása az Istenatyaságának visszautasításává
fajul. Végül értelmének evezredes hajlamát legyőzve, nem akarja
többé a látható és tapintható dolgokban a láthatatlan világ szimbo
Iumait látni, hanem ellenkezőleg. Az ő szemében a spirituális világ
fogalmai csupán testetlen és végleg elavult. szímbolumaí annak a
földi valóségnak. melyet a tudomány végre felfedett előtte. Úgy
gondolja, elég sokáig vetitette ki a szociális realitást a misztika
egére: most azzal akarja bebizonyítani nagykorúságát, hogy min
dent a földi síkra vezet vissza és mindent általa igyekszik meg
magyarázni. A szemrehányás, mellyel a keresztény misztériumot
illeti, hasonló ahhoz, melyet Origenes vetett egykor a zsidó vallás
szemére: hogy tudniillik. a jelkép nem hajlandó meghátrálni az igaz
ság előtt, amely beteljesíti. Számára minden teológia antropológiára
vezethetővissze. A tudománytól való megmámorosodás, ontológiai
lázadás és az ismerettan elszűkítése: e három kísértés együttjár
korunk haladásával; egyik k.ísértésnek sem tudott ellenállni E három
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elemből tevődik össze az a szervező scientizmus, amely egész éle-
tünkre rányomja bélyegét. .

A mai ember e három ponton téves utakra került. Ennek egyik
következményeként az önmegismerés elmélyítése helyett elzárkózik
saját értelme elől. Már meg sem látja önmagának azt a részét, amely
nem lehet a tudománynak tárgya, mínthogy örökre a tudomány
alanya marad. Nem érti meg azt, aki az emberben az embert tanul
mányozza, sem azt, aki az emberben az' embert elkötelezi - ami
nek számtalan súlyos következménye van. A .Jevéstöl" megrésze
gedve elveszti a "lét" iránti érzékét, amire egyes filozófusok nap
jainkban újra felhívják a figyelmet. "A nyugatí emberiség mind
inkább úgy viselkedik - írja Gabriel Marcel -, mintha az, amit
felsőbbrendű léleknek neveznek, nem volna más, mínt valami csöke
vény, kőkorszakbeli lények maradványa." Egy másik filozófus, Karl
Jaspers is rámutatott arra, hogy az emberre alkalmazott különböző

tudományos elméletek, ha végleg elutasítják azt a másik forrást,
azt a másik módszert, amely totalitásnak látja az embert, - végül
könnyen oda vezethet, hogy az ember képtelen lesz önmagát meg
érteni. És hozzáteszi: "Az embernek ezt a totális képét újra vissza
kell szereznünk", Igaz: erre a legmélyebb és legbiztosabb bölcse
let sem képes. Ahhoz, hogy újra megtaláljuk az embernek azt a
teljes képét, amely aIét értelmével, a szilárd alapokon nyugvó
igazság fogalmával, az örök értékekbe vetett bizalommal együtt ve
szendőbe megy, hitűnket kell segítségül hívnunk. Hitünket, mely
azt tanítja, hogy az ember Isten képére teremtetett.

De éppen ez az, amit a mai ember nem tud és nem is akar
megtenni. Mert úgy véli, ha elismeri, hogy az ember Isten képe
és visszfénye, ez számára nem belső teljességet, ontológiai faj súlyt
és lelkiszabadságot jelent, hanem minden egyéb alárendeltséget
eleve magában foglaló szolgaságot. Attól fél: önmagát fosztaná meg
mindattól, amit Istenének ismerne el. Arra a végső következtetésre
jut, hogy Istennek meg kell halnia, hogy az ember élhessen. Ezzel
rátapintottunk korunk alapvető bajára. Nem más ez, mint az Isten
ellen való lázadás, ami évszázadok óta kísérti az embert, de meg
soha nem volt olyan nyilt és gyökeres, mint napjainkban. Az emberi
ség lelkében hatalmas tengerárként támadt az a meggyőződés, hogy
végre ütött az ember órája, azé a véges lényé, amely immanenciájá
ban és végességében elégnek tartja önmagát, és aki immanenciájá-

. ban és végességében az Isten jogait követeli magénak, A' szellem
érettségének egyik jele valóban az, hogy lemond a mítikus képekről

és hamis transzcendenciáról, a szellem élősködőiről. melyek kiszív
ják nedveit anélkül, hogy valódi gyümölosöket teremnének. Ám ne
felejtsük el, hogy nem elég a természet és ember realitására rá
döbbenni, meg is kell magyaráznunk azt, beléje kell hatolnunk. Es
vigyázzunk, nehogy a a redukálás eredménye csonkítás legyen: s ne
hogy az illúzió helyébe egy másik, ellentétes illúzió lépjen. Mert
ahogy van illúziója az abszolútnak, úgy van a relatívnak is; s ha
van a transzcendenciának, van az immanenciának is; van rnisztíkus
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illúzió, de van pozitívista is. Ha félreismerjük a relatívot, az idő

belit, akkor csak hamis abszolúthoz és hamis örökkévalóhoz jutunk;
de az örök és az abszolút félreísmerése is hamis evilágit és hamis
történelmit eredményez.

A miszticizmus illúzióit egyébként nem a modern kritika: fe
dezte fel. A kereszténység kezdettől fogva fölismerte őket. Ez utóbbi
sohasem volt - ahogy egyesek képzelik - .Yoga-vallás". Szembe
fordult egyfelől a régi pogány babonákkal, de ugyanakkor más
felől minden világellenes szemléletet is elutasított. Az ember sze
rinte nem az, aminek egyesek álmodták: egy parány az isten
ségből, amely e rossz és illúzórius világba hullott és nem talál
hatja üdvét másban, csak abban, hogy menekül a világból, ahol
nincs semmi feladata, s ezért vagy rá kell hagyatkoznia abszurd
sorsára, vagy ráébrednie semmisége tudatára. A kereszténység azt
tanítja, hogya világnak, mint a jó Isten valóságos művének, való
ságos értéke van; tehát nemcsak környezet, amelyben az ember
nek tevékenykednie kell, nemcsilk eszköz, amelyet föl kell hasz
nálnia, hanem mintegy az eljövendő világ anyaga, amelyből örökké
valóságunk szövődik. Tehát az ember hivatása nem az, hogy az
időtől, hanem az, hogy az idő által szabaduljon fel; nem az, hogy
meneküljőn a világból, hanem inkább az, hogy vállalja a világot.
De hogy megértsük a világot és időt, túl kell tekintenünk rajtuk:
mert él: világ szilárdságát az örökkévalósághoz való viszonya adja,
mint ahogy az időt is ez teszi reális .Jevés't-sé. Másképpen úgy is
fogalmazhatnók, hogy a kereszténység szerínt az embernek kettős

jellege van: lelki és időbeli, és e kettő nem választható szét egy
mástól. Helyesen értelmezett, reális, termékeny történetiség nélkül
belső élete csak fantazmagória és hiú pszichologizálás lenne: belső

élet nélkül történelmisége szétfoszlanék az időben, amely maga is
porrá omlanék. - Az ember a történelemben és a történelem által
lesz, ezért az egyes nemzedékek csak akkor érthetik meg teljesen
önmagukat, ha úgy tekíntik, mint a haladó emberiség egyik lánc
szemét, de e haladásnak sem volna semmi értelme - vagy inkább
az emberiség nem' is haladna; sőt maga az "emberiség" kifejezés
sem. volna más, mint üres szó -, ha emberi világunk szívében nem
volna ott a nagy mágnes, az Orökkévaló.

Az az ember tehát, amelyet hitünk rajzol elénk, nem valami
leláncolt, megszokásba merevedett lény, akit félelem, szolgaság,
mindenféle korlátozás tart leigázva és akit csak értelmének nor
mális fejlődése és főleg a modern tudomány vívmányai tudnak fel
szabadítani; de nem is az az álombeli istenség, az az arcnélküli
istenparány, amilyennek egy túlságosan naturalista miszticizmus
képzeli. azáltal kísérelvén meg a felszabadulást, hogy tartózkodik a
világ megváltoztatásától és nem ismer semmiféle szociális köteles
séget. ts nem is az a lény, akit teljes egészében körülhatárolhatnak
apozttív tudományok meghatározásai, de amely ugyanezen a földön
még súlyosabb rabságba esik: nem lévén más, mint puszta tárgy,
melyet a technika kénye-kedve szerint formál. A földből lett ember-
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nek, akiben azonban a föld egész története kifejeződik, folytatódik
és átalakul; az embernek, akibe Isten lelket lehellt, amely halha
tatlanná, az t t örökkévalóság csirájává" teszi őt: az embernek el kell
fogadnia kettős eredetét, amely természetét is kettőssé teszi. Ez nem
kettős elnyomatást jelent; ellenkezőleg, ez kettős felszabadulás ki
indulópontja. Telítse hát szellemmel mindkét viszonylatot, mely ket- 
tős eredetének következménye: egyrészt a világot értelme és keze
segítségével varázsolja olyan eszközzé, mellyel kifejleszti természe
tes lényének összes lehetőségeit. másrészt ismerje el alázatosan
Istentől való függését, meghallván egy magasabb hívás szavát, és
emelkedjék fel a Teremtővel való egyesülésig.

A nélkül, hogy hazug álmokba ringatna, vagy gyanús újdon
ságokat kínálna, a kereszténység ma is - éppen úgy, mint húsz
évszázaddal ezelőtt - változatlan tanítására támaszkodva, és min
dig új életerejének tudatában mindent megment és mindent betelje
sít. Amit egykor az antik lélekért tett, most újrakezdi a mai emberi
ségért. Mindazt, ami a mai önmagát kereső emberiség erőfeszítései

ben, gondolatában jó, magáévá teszi, hogy felemelje és ugyanakkor
megalapozza. A történeti kutatás kimutathatná, hogy a mai emberi
ség szenvedélyes törekvése egy új embertipus után benne lelheti
meg legmélyebb forrását és legbiztosabb eredetét. Ahogyan forrás
volt a multban, úgy most is hatalmas erő. Ezt pedig elsősorban

realizmusának köszönheti.
Ezt az ismertetőjegyét nem lehet eléggé hangsúlyoznunk. Ter

mészetesen nem olyan értelemben ..realista", mint azok a rendsze
rek, amelyek az emberben nem veszik tudomásul az önmaga fölé
emelkedés vágyának, vagyís a hivatásnak a realitását. A keresz
tény realizmus a teljesség realizmusa. Nem titkolja az ember előtt

nvomorúságát, de megmutatja egyszensmind méltóságát is. Semmi
esetre sem szolgáltet újabb érveket a k,ételkedők és kiábrándultak
számára. A keresztény bölcseség nevében nem lehet a szellemi
tunyaságot, a szociális igazságtalanságba való belenyugvást és az
emberiség nagyságáról és egységéről való álom hiúságát prédikálni.
Vajjon hitünk nem azt hirdeti-e, hogy az emberíség egy, hogy sorsa
közös, hogy a jövő építésére míndenki meghívást kapott, hogy az
egyes ember üdve a közösség üdvének függvénye, hogy a világ
egyetemnek megvan az értelme, hogy az univerzum kulcsa az ember,
hogy szabad és testvéri társadalomra teremtettünk, hogy jövendő

sorsunkra idelenn kell előkészülnűnk? De hitünk nem kevésbé erő

teljesen figyelmeztet két másik dologra is.
Először is arra, hogy az emberiség jelenlegi bajai nem vezet

hetők vissza egvszerűen rossz társadalmí szervezettségre...Az ember
baja sokkal mélvebb, sokkal titokzatosabb, helyzete sokkal tragiku
sabb, az elidegenülés sokkal súlyosabb." Ha az ember keresztény,
nem feledkezhetik meg arról a nagyon egyszerű, nagyon banális
tényről - arról a szörnvű lepráról, amit bűnnek nevezünk. Lehe
tetlen nem venni tudomást erről, ha az ember felszabadítására törek-
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szünk. Gondoljunk arra is, hogy szabad akaratunk következtében
minden haladás kétoldalú. hogy még az öntudat terén való haladás
sem vonja automatikusan maga után a jóban való megerősödést
vagy gyarapodást; és hogya· harc, amelynek csiráit szívünkben vi
seljük, az idők végezetéig az ember természetes lelkiállapota lesz.
De főleg a kérdés másik oldalára akarjuk felhívni a, figyelmet. Ha
azt hinnők, hogy az emberek egymáshoz való külső viszonyának
gazdasági, szociális vagy politikai átalakításával kimeríthetjük, vagy
tökéletesen meggyógyíthatjuk az emberi szív mérgezett forrását; ha
azt hinnők, hogy a külsőleg megvalósított békeállapot megszünteti
a hadiállapotot aszívekben: illúziókban ríngatnók magunkat. A reali
tás egyik területén tett felfedezések közönvössé tennének ugyan
ennek a realitásnak másik oldala iránt? Az a rossz, ami az ember
ben van és sokszor pokolla teszi az életet, egyedül csak szociális
okokra volna visszavezethető? S vajjon ezeket az okokat ki hozta
létre? Az ember talán nem tehet a társadalom mai híbáiról? Ha az
emberiség kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra oszlik, ki kell
nyomoznunk e tény legvégső, legalapvetőbb okát is. Az uralkodási
ösztön megvolt az emberben már a történelem kezdetén, mielőtt még
kizsákmányolók lettek volna. És ugyanígy más ösztönök is, ame
lyeknek szociális kihatása nem csekélyebb, mint az uralkodási ösz
töné. Egyetértünk Marx-szal és míndazokkal, akik meglátták a szo
citilis probléma fontosságát. Intellektuális módszerrel valóban nem
lehet az emberi problémát megoldani. De egyedül a gazdasági és
szociális módszer sem látszik elegendőnek ehhez. Nem mintha a
szociális struktúrák történelmi adottságai nem lennének szamos hiba
okai és nem viselnék magukban az ellentétek csiráit. De a kevély
ség gyökerei még mélyebbek. Az "öntudat baja" több, mint a társa
dalmi viszályok visszfénye. az ember rabszolgasága más, mint a tár
sadalmi rabszolgaság: ez a szerencsétlenség, ez a szolgaság végső

fokon egy sokkal régibbkeletű és belsőbb oknak tudható be. Való
ban túl kell jutnunk a filozófián, a kereszténység már húsz század
óta hirdeti ezt. Krisztus nem azért jött, hogy megoldjon egy problé
mát, vagyeloszlasson egy csalódást; azért jött, hogy legyőzzön egy
ellenfelet: a bűnt.

Ahhoz, hogyelismerjük az ember sötét oldalát, önmegsemmí
sítési hajlamát, a lelki nyomorúságot, amely belülről emészti, nem is
szükséges elfogadni a bűnről vallott egész 'katolikus tanítást, sőt

még hivőnek sem kell lenni. Ama felfedezések közé amelyeket a
mai ember önmaga megismerése terén tett, nem kell-e besorolnunk
a tudatalatti területek felkutatásat. amiben a legpozitívebb mód
szerű tudósok egyetértenek a legintuitívebb zsenikkel? Gondoljunk
csak Freudra és Dosztojevszkijre. Egyébként, ha a teljes embert
akarjuk megérteni, önmagukban a lélektani elméletek - melyek
sokszor csak fiziológiaiak - szintén nem kielégítőek. Az a keresz
tény, aki megnyitja lelkét a felszabadító kegyelem számára, olyan
élmény részesévé válik, amelyet éli pszichiáterek semmiféle kategó
riába nem sorolhatnak be. Elég, ha Szent Ágostonra hivatkozunk,
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aki nagy bűnös és nagy szent volt és világosan meglátta az áthidal
hatatlan szakadéket az elfojtás és a felszabadulás között: "Nagy
a külőnbség a vágynak az elkeseredett lélek által való elfojtása és
a gyógyult lélek által való kiűzése között".

De van az emberben egy másik seb is, amely - bár az első

vel sok tekintetben rokon - nem akadálya a nagyságnak, hanem
éppen ellenkezőleg: annak egyik elidegeníthetetlen jele.· Különböző
formákban válhat az ember számára tudatossá. Lehet folyton újjá
éledő nyugtalanság, az emberben gyökerező elégedetlenség, amely
nemcsak azt akadályozza meg, hogy megmaradjon egy állandó
forma mellett, hanem azt is, hogy megelégedjék az egyhányú fejlő

déssel. A gondolat lendülete széttöri a korlátokat, amelyek közé be
akarna zárkózni. E nyugtalanság sokszor minden határozott tárgy
nélküli szorongás, amelyet egyéb gondok elnyomnak. Végtelen sok
válfaját írhatná le a lélektan. Néha különös előérzet, egy másik lét
megsejtése és az, aki átéli ezt, másokban is felkelti a vágyat e másik
lét után, vagy legalább is megsejteti velük annak lényegét. E.gy filo
zófus nemrégiben a "transzcendens hívásának" nevezte e vágyat.
Ennek az általános tünetnek vannak naiv megnyilvánulásai is; el
ítélhetjük elferdüléseit, rámutathatunk rossz utánzataira, zavarossá
gára, amely a szellemi primitívség következménye; megfigyelhet
jük, hogy a lelki vagy szociális organizmus beteges állapotaiban
különösen kiélezödík. de igen rossz megfigyelő lenne az, aki a gyer
mekkori maradványokat látná benne, vagy valami felületes bajt,
valamifajta kinövést, amely egy nap egyszerüen kiirtható; kísérte
tet, amelyet elűzhetünk. idegen hangot, amelyet elhallgattathatunk.
Ne képzeljük, hogy a tudomány fejlődésével vagy a tökéletes testi
és társadalmi egészség megvalósításával megszabadulhatunk tőle.

Orök emberi érzés ez, - ez az, ami az emberben a legemberibb és
ami arra készteti, hogy önmaga fölé emelkedjék. De ha mégis sike
rülne belőlünk ezt a vágyat kiirtani? Nos, akkor nem volna-e nagyon
is fakó ideál egy olyan földi lét, amelyből hiányoznék a küzdelem,
az ellentmondás, de a lendület és az abszolút keresése is! Olyan sza
batosan megoldaná ez az ember egyenletét, hogy nem maradna többé
semmi rés, melyen át a lét titkával érintkezésbe léphetnénk. nem
volna többé alkalom arra, hogy az ember önmagával és egyéni
választásából folyó kötelezettségeivel vitába szálljon.

De nem állunk ilyen választás előtt. Inkább azt kell monda
nunk, hogy a túlságosan igazságtalan vagy nyomorúságos szociális
helyzet az, ami a mai embert elzárja a lelki élet elől. Tehát teljes
szívvel-lélekkel dolgozhatunk az emberiség minden téren való hala
dásáért: nem kell attól tartanunk, hogy túlmegyünk a határon; mert
sohasem lesz akkora sikerünk, hogya fenséges seb beforrjon az
ember lelke mélyén.

Ez a szorongás szülhet babonákat is; és nagyon helyes, ha
küzdünk ezek ellen az embert megbénító és lealázó babonák ellen.
De nyugtalanságunk tiszta lényegében mégis osak valami lelkünk
mélyén megszólaló magasabb hívás, és teljes emberségünk jellem-
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zoje, Elfojtása teljességünket veszélyezteti, - anélkül, hogy a han'
gat végleg elnémíthatná bennünk. De aggodalmunkat reménységre
is változtathatjuk, ha megnyílunk Az előtt, aki utat mutatott a szere
tetben arra, hogyan lehetünk önmagunk lényegi megsemmisítése nél
kül többek önmagunknál. Ha pedig elfogadjuk, hogy van misztérium,
keresnünk kell a titok nyitját is.

Ennek a titoknak a kulcsát nyujtja át nekünk a kereszténység.
Egyetlen olyan dogmája sincs, amely valamiféleképpen ne fedezne
föl és ne magyarázna meg valamit belőlünk, önmagunknak. Általa
megvilágosodik a nagyszeru emberi kaland valódi értelme, általa
megértjük minden emberi munka fenséges végcélját. Az új "homo
faber"-t az új "homo sapiens"-nek kell kiegészítenie, aki megérti,
hogy az emberi tevékenység nem öncélú j a szántásnak-vezetésnek
célja és értelme az aratási és az embernek örökkévalóságat kell
aratnia. Meg kell értenünk, hogya földet azért kell napról-napra
jobban birtokunkba vennünk, hogy végül annál többet ajánlhassunk
fel Istennek; meg Kell értenünk, hogy az Istenben való kiteljesedés
nem megállást jelent, hanem önmagunk túlszárnyalását.

Olyan korban, amelyben derűlátás és kétségbeesés között hány
kódva egy új embertipus keresi önmagát, a keresztények segítségére
akarnak lenni, hogy megtalálja útját és vállalkozása sikerrel jár
jon. Krisztus Urunk nem igérte nekik, hogy mindig hallgatni fog
reájuk a világ. Azzal is tisztában vannák. hogy kevés bennük a
bátorság és az éleslátás, s ezért egyénileg sokszor nem állnak hiva
tásuk magaslatán. De Mesterük igérete és a Lélek ereje bennük nem
engedi, hogy építő hivatásukról lemondjanak.

Az isteni támogatás tudatában vállaljuk hát magunkra a hat
nap munkáját, mert "Isten nem ragadja el tőlünk azt, amit az ember
maga ís véghez tud vinni". De a hetedik nap, amely mindent ki
teljesít, mindent megújít. az Úr napja: ezt csak Ö tudja nekünk nyuj
tani. Amíg a világ áll, számtalanszor megismételhetjük Prometheusz
gesztusát, minden század új tüzet gyujthat, amely előbbre viszi az
emberi nemet, de ugyanakkor kérjük, szálljon le az a Tűz, amely
nélkül semmi nem lehet tökéletes, megváltott. örökkévaló. .Emitte
Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae."
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HAT VERS A KORINTUSIAKHOZ

Ha életedben, ebben a kegyetlen
hajszában egy-egy ritka pillanat
mélyén meghallod olykor a magad
hangját: azt a bágyadt kis neszt szívedben,
azt az éhen nyöszörgő tehetetlen
csecsemősírást, melyben a szavak
fekélyétől még tiszta, igazabb
éned irgalmat kérő jaja rebben:
miért támadsz rá nyomban? puszta kézzel,
mint egy eszelős gyilkosnak, miért kell
torkon ragadnod és megfojtanod?
Azt hiszed, némább lesz, ha már halott?

Igaz: nem szól. De szörnyű bűze vádol.
S megtébolyulsz egy kis hulla szagától.

*
Magad maradsz maholnap, oly magad
s úgy hullnak el mellőled a barátok,
hogy az élőknél közelebb találod
magadhoz néha már a holtakat,
kik némán őrzik lenn a holt nyarak
közös reményét, míg te zord magányod
rideg telében meddőn múlni látod
a napokat, havakat. holdakat: 
rabságod őre, lassankint, belátod,
hogy magad helyett az egész világot
kell szeretned s csak úgy leszel szabad,
ha egy helyett milliók rabja vagy;

s elveszve bennük, önkéntes halálod
áldozata lesz a föltámadásod.

*
Mikor gyermek voltam, a gyermekek
nyelvén beszéltem én. De férfi lettem
s hallgatnék már, ám ott beszél felettem,
ki szólni kíván és aki helyett
nekem kell szólnom, hogy ti értsetek
belőle, bár magam sem értem ebben
a zűrzavarban, ami egyre bennem
s köröttem zúg, és vajjon értetek
hogy szólhatok; nyomorúlt, aki térden
zokogva bár, nem tudok magamért sem?
0, zengő érc, ó, pengő cimbalom,
miért kell szavatokat hallanom!

Bár lennék inkább kő, hogy Öt se halljam,
s elnémulhatnék végre éli viharban.
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Mit tartozik rám a kivül levők

fölött ítélni, amikor hatalmam
még ahhoz sem elég, hogy önmagamban
rendet teremtsek, ha nem ad erőt,

aki magában győzt~ meg előbb

gyöngeségünket, igy tárva föl abban,
ami romlandó, a romolhatatlan
ígéretét; - s vajjon a szenvedők

azért szenvednek, hogy váddal tetézzék,
nem hogy megosszák a más szenvedését?
S gyógyíthatják-e, ápolás helyett
méregként marva tovább a sebet?

Ne feledd el: ahogy te máshoz itt lenn,
úgy lesz irgalmas hozzád is az Isten.

*
Jogotok van, hogy megvádoljatok,
szolgák, a szolgák szolgáját a porban,
mert ki utolsó köztetek a sorban,
én annál is hátrább való vagyok,
s nem vádolhattok úgy, hogy még nagyobb
vád rám ne férne; mert hiába mondtam
ellent a rossznak, mindenik tagomban
ott hordozom, amivel harcolok
s ellenségemnek önmagam adok
búvóhelyet. De hitvány bűneírnben

is számontartja szívemben az Isten,
hogy tetteimnél többet akarok.

Ezért, bár a világ salakja voltam,
hiszek az örök élő Irgalomban.

*
Kik a pályára lépnek, mindahányan
futnak ugyan, de végül a babért
az kapja, ki elsőnek célba ért:
úgy, feleim, mi is e nagy futásban,
lelkünket edzve a testi igában,
s mi, hervadók, a hervadatlanért
küzdvén, a célt, mely a hosszúra mért
futam végén vár, hajszoljuk ziiáltan.
Ifjúkorom köreit róva bátran
futottam én is - a hervatagért;
s mire megláttam az igazi célt,
tüdőm kifulladt, megroggyant a lábam.

Segítsetek, irgalmas bajnokok,
hazaérnem, mielőtt meghalok.

Rónay György
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Horváth Sándor O. P.

l\ TERrvIÉSZETJOG*

A törvény szabadságmegszorító terhét csak az a tudat teszi
elviselhetővé, hogy a mindent mozgató szeretet gondoskodása nyil
vánul meg ebben. Akaratunk a végtelenre van beállítva. Ennek
jelenlétében és birtokában határozatlansága és szabadsága meg
szűnik, kapacitása kimerül, minden vágya beteljesedik, további
törekvés nem lehetséges és a lélek boldog nyugalomban élvezi a
végtelen jó birtoklását. A boldogságvágynak ez az igazi tárgya
és határpontja. Ezért nem nyugszik meg a részleges javak birtok
lásában, ezért szabad ezeknek a kiválasztásánál és a feléjük való
törekvésben. De éppen azért, mivel minden teremtett jó részleges,
birtoklása nem csitítja le a boldogságvágyat, az akaratot, mindig
újabb törekvés ösztönzi, sőt gyötri, úgyhogy szellemi életünk a leg
különfélébb hullámzásnak van kitéve. Minden egyes esetben ön
magunknak kell döntenünk, hogy jó, és boldogságvágyunk l kielé
gítése felé visz-e az, amit választunk, főleg pedig hogy konkrét
döntésünk megegyezik-e végső célunk követelményeivel, nem terel-e
bennünket téves utakra, amelyek határán nem az igazi végtelen
fényessége, hanem a kilátástalan reménytelenség sötétsége vár
bennünket. A természet Ura a boldogságvágyban nyilatkoztatta ki
az ember végső célját, az örök törvény uralma alá rendelve az
emberi élet dinamiáját. Ettől nem szabadulhat meg senki sem. Min
den akarati működése ennek az érvényét állítja. Ha félrevezetett
tudata szerint tagadja is az örök törvényt, tudattalanul, vagy tudat

'* Ez a t anulmú nv Az örök t örvénv c. ét-t ekezés (Vigilia 1948. 51il. sk. old.)
fo lv ta t ása. Erról ft kérdésI'61 bövebben.tárgvat a sz('rZl) .\ természetjog rendező szerepe
c. muukájában (Budapest 1\141).

1 A boldogságvágy tudatos, tudatalatti vagy esetleg tudattalan törekvés a telj es
kielégülés vagy megelégedettség felé. Mind a három formában megnyítvánulhat. Létezé
sét vagy a közvetlen tapasztalatból, vagy pedig az emberi cselekedetek elemzéséból
állapitjuk meg. Ha azt látjuk, hogy ezek a tudatosság valamelyik fajtája szerint egy
formán arra irányulnak. hogy az ember, a cselekvő személy javát biztositsák, akkor
közös gyökérre következtetünk. Ha pedig ez a hajlandóság nem megszerzett, hanem
minden embernek tulajdona, akkor kénytelenele vagyunk azt állitani, hogy a természet
ajándéka, ösztökéje, amely cselekvésre inditja az egyént. Tárgva, határpontja az.
ami boldogithat bennünket. Ezt hivjuk beatitudo obtectrvának. Mi az, ami az embert
boldogithatja, mínden vágyat ügy kielégitheti, hogy további törekvés vagy elérendő jó
már nem állitható az akarat elé. Azt a lelkiséget, ami elménknek ezzel a tökéletesen
kielégitő tárggyal való egyesüléséből származik, a teljes megnyugvást és <'lvezetet
mondjuk alanyi értelemben vett boldogságnak. Cicero ezt ssecretis malis omnibus
cumnlata bonorum complexios-nak mondja, majd hozzáteszi «qui beatus est. non intel
Ilgo, quid requirat, ut sit beattor. Si est enim, quod desit, ne beatus quidem est.» (5. Tusc,
10.) A teljesen kielégitő tárgy birtoklására irányuló törekvést mondiuk boldogság
vágvnak. Amennyiben pedig ez nem jelenntkeznék, akkor az erre való vonatkozás ad
az akarati működésnek sajátos jelleget. Az örök törvény irányit ja az emberi dirramját
a végtelen tökéletességű, minden vágyat kielégítő tárgy felé, a belőle leszármaztatott
konkrét rendelkezések pedig a részleges javak használatát szabályozzák és irányitják.
Miként kell ezekkel élni, hogya végtelenre beállított törekvés végcél maradjon és az
akaratot megtartsa ennek vonzókörében? Ezt a kérdést oldják meg az örök törvény
alatt sorakozó különféle előírások. Ezért van rájuk szükség,

218



alatt a leghatározottabban állítja azt. A boldogságvágy természeti
adottságunk, nem magunk szereztük meg, nem földi hatalmak
adták: rendeltetésünk, végső célunk örök törvényének kifejezője ez.

Az akarat határozatlanságát megszüntető természetes célbe
állítást mondjuk az emberi életet irányító örök törvény első ki
nyilatkoztatásának.

A természet nem jelölt meg határozott tárgyat, amely a bol
dogságvágyat kielégítené. Iránytűt adott, amely az akarati élet el
igazítására alkalmas, ennek minden megmozdulását egy célra
terelve, bizonyos rendezettséget alakít ki benne. De ez csak poten
ciális egység és rendezettség. A tényleges, a tudatos megállapítás
és döntés eredménye. Itt pedig teljes egészében megvalósul a Szent
írás szava: il halandók gondolatai bátortalanok és terveink ingata
gok. 2 Az emberi élet emez elkerülhetetlen hiányain kétféLeképpen
akart segíteni a mindent mozgató és irányító szeretet. A tisztán
természetes rend keretében megadta a lehetőséget, hogy úgy az
egyes ember, mint a közösség élete az örök törvény szerint iga
zodjék. Az örök törvény a teremtmény minden megmozdulásának
foglalata, lévén, az összes szabályok, parancsok és irányítások
végső, legfőbb normája. Hozzá kell idomulni minden előírásnak és
törvénynek, hogy jó (bonum), helyes (rectum) és igazságos (íu
stum) legyen. Mivel pedig az örök törvény önmagában meg nem
kőzelíthető, azért ezt a természet törvényeiben, főleg a természet
jogban közelebbről meghatározta, kinyilatkoztatta, és az így el
vont szabályokban irányítást adott, hogy miként kell az akarat
dinamiáját úgy alkotni és rendezni, hogy minden megnyilvánulá
sára rá legyen nyomva az örök törvény képmása és pecsétje. Hogy
milyen mérvű és kiterjedésű ez az irányítás, a következőkben szán
dékozunk kifejteni. Egyelőre csak azt akarjuk hangsúlyozni, hogy
ez általános érvényű és hogy a részleges döntések ennek kereté
ben az emberi fontolgatásokra vannak bízva.

A természetfölötti, tehát a természet igényeit felülmúló síkon
ilyen határozott utasításokat közölt. Elsősorban megszüntette a
végső célra irányuló határozatlanságot. Kimondotta, hogy az aka
rat potenciális végtelenségének van határozott tárgya: a végtelen,
minden jót felölelő lény: Isten. Ennek a tényleges birtoklása az
ember végső célja. Ennek a szolgálatába kell állítani a részleges
dinamiát, igényei szerint kell mértékelni ennek értékét. jóságát,
helyességét és igazságos voltát. Hogy ez elérhető legyen, határo
zott utasításokat is adott a kinyilatkoztatás isteni törvényeiben,
amelyek a természetjogot kiegészítik, vagy magasabb színvonalra
emelik. Ezek is változatlan normák, érvényükben minden pozitív
döntés fölött állnak, ezek irányítói, a konkrét döntések értékelői.

A természetes és természetfölötti kinyilatkoztatás tehát min
den irányítást megadott, hogy az emberi élet az örök törvényhez

, Bölcs. 9. 1 'I.
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idomulhasson. rossz útra ne tévedjen és az igazságtalanság háló
jába ne kerüljön.

Az akarati életet irányító örök törvényből, a boldogságvágy
ból szükségszerüen következik, hogya rosszat, mínt ilyent, a bol
dogságtól elterelőt, senki sem akarhat. Nemo respiciens ad malum
operatur. mondja a régi közmondás. Igy van ez az egyes ember
nél, igy van ez a közösségnél, főleg ennek vezetőinél, a törvény
hozóknál és a kormányzóknál. Ámde az itt emlitett jó igen általá
nos fogalom. Amint az általános létfogalom, az ens commune, tisz
tán csak a nem-Iéttől való különbséget emeli ki és azt állítja, hogy
segitségével a lét összes módozatai a szintézis útján meghatároz-o
hatók, úgy az általános jó, a bonum in communi. is kizárólag a
rossztól - amiben a jó vonásai nem találhatók meg -- való el
választást hangsúlyozza. Ebben a viszonylatban a jó minden fajtája
meghatározható, a tökéletes, a potentialitástól mentes legfőbb jóra
éppúgy, ha nem is azonos értelemben (secundum analogiam), alkal
mazható, mint a részleges javakra, a tísztességesröl, gyönyörköd
tetőről és hasznosról egyarántáIlitható. Ebben az értelemben nem
akarhat senki sem rosszat, meghatározásában azonban tévedhet.
Ennek él. lehetőségnek a csökkentésére szolgál az örök törvény
kétféle kinyilatkoztatása. Tárgyilag jó csak az lehet, ami ennek
az örökérvényű irányításnak megfelel.

Az általános jó az akarati dinamia tárgyi irányítását és tör
vényét jelzi, de alanyi megfelelője is van. Ez a boldogságvágy
ösztöne, a beatitudo in communi. Tartalmilag csak az akarati mű

ködés "én"-vonatkozása.it jelzi. Voluntas est facultas suppostiti.
amint mondani szokták, vagyis az akarat mindenben a cselekvő

személy javát tartja szeme előtt. Cselekedeteink én-vonatkozásai
erednek boldogságvágyunkból, énűnket valamiképpen tökéletesítő,

kielégítő törekvésből. Amint tárgyilag a transzcendentális értelem
ben vett jó áll szemben a rosszal, úgyalanyilag a transzcenden
tális hasznos az ártalmassal. ami a személy javát semmiképpen
nem célozza. Ezt pedig senki sem akarja. Az öngyilkos sem akar
ártani magának. Javát keresi és abban látja, hogy olyan nyo
morult létben nem akar maradni, aminőben van. Boldogulási vá
gyát akarja kielégíteni, amikor a nyomorult lét feloldásában jót és
megnyugvást keres. Mindez mutatja, hogy a boldogulásivágytól
meg nem szabadulhatunk, működése azonban irányitásra szorul."
A személy javát vagy szükségleteít nem tehetjük meg minden jó

a Szent Tamás I-II. 5. - 8. intézi el ezt a kérdést. A boldogságról kétféle módou
beszélhetünk, mondja. Először ennek általános mivolta szerint. Igy míndenkí szükség
szerüen, nem szabad választásból, törekszik feléje. A boldogság általános mivoltát
pedig a teljesen kielégitő jó birtoklásában kell látnunk. Ezért a boldogság után vágyödní
annyit jelent, mínt az akarat teljes kielégülését, megnyugvását keresni. Ezt pedig
kivétel nélkül míndenkí akarja. Másodszor beszélhetünk a boldogságról abban az érte
lemben, hogy kiki míben keresi az emlitett kielégülést és megnyugvást. Igy már nem
míndenkí ismeri a holdogságnt, mivel tárgya nincs meghatározva. Szabad választására
van bízva a döntés. Ebben a vonatkozásban nem mindenki, akarja azt a tárgyat, amely
alkalmas a kieíégitésre, úgy hogy egyik itt, a másik amott keresi azt: mindenki a sajá t
szerencséiének a kovácsa. Hogy ne kontárkodjék, hanem munkáját szakszerüen végezze
el, azért kell a törvények (istení, emberi, egyházi, polgári sth.) irányitását követnie.
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mértékének. Maga is esedékes lény lévén, Istentől függ létében,
az Ö irányítását kell követni dinamiáj ában. Ezért egésziti ki az
örök törvényből származó alanyi, ösztönös, de általános boldogság
vágyat ugyanannak az örök törvénynek konkrétabb meghatáro
zása az említett kétféle kinyilatkoztatás révén.

A mondottakban megokoltuk. hogy miért kell az emberi dina
mi át törvényekkel szabályozni. Esedékes mivolta (ens contingens)
egy szükségszerű törvényt ir elő: az Istentől, az esse per se subsis
tenstől való függést. Ezt kell közelebbről meghatározni. Hogyan,
mimódon gyakorolja ezt a szabad választásra utalt ember? Itt nem
hagyható magára, itt szorul irányításra és vezetésre. Ha mindent
készen kapna, illetve minden törekvése egyirányúlag lenne le
kötve, mint az esztelen teremtményeknél, törvényszerű utasításra
nem lenne szüksége. Akkor is fölösleges lenne ez, ha szellemisége
úgy teljesülne be, mint az angyaloknál. 4 De mivel a potentiális
elem majdnem a tökéletesség elnyomásáig uralkodik benne, azért
kell az értelem felvilágosításával határozott utat mutatni, amely
a boldogságvágy biztos kielégítése felé vezet. Azt mondhatjuk, hogy
a különböző törvények meghatározása azoknak a köröknek felel
meg, amelyekben a boldogulási vágy teljesen vagy kezdetlegesen
kielégül. Az örök. törvény és annak a legelső, tőlünk fölismerhető

megnyilvánulása, a természetjog, az egészen áltadános végső cél
keretébe állít ják be lelkiségünket és annak megfelelő utasitásokat
adnak. Az isteni törvény egyirányúan az ontológiailag végtelen
lény birtoklására irányítja a boldogságvágy dinamiáját és ezzel
értékel minden cselekedetet.5 Ebbe kapcsolódik az egyházi törvény
hozás is, amely, gyakran igen szigorú, előírásaival a szeretetet
ápolja és így akar a végső cél felé irányítani. 6 A polgári törvények
az ember részleges, földi céljait irányítják és az egyedek, maguk
ban véve széthúzó, törekvéseit állít ják be a közjó kereteibe. Ilyen
határok között játszódik le az emberi dinamía szabályozása, amely
nek szükségéről a mondottak után nem kételkedhetünk. 7

Hogy ez az irányítás egységes legyen, föltétlenül szükség
van valamely egyesítő elvre, amely a részleges rendelkezéseket
mind felöleli, értékeli, jóságukat, helyességüket és igazságos vol
tukat biztosítja, másszóval úgy viszonylik H hozzájuk, mint az álta
lános érték a részlegeshez. Ezt az egyetemes irányító elvet mond-

, v. ü. Vigilia 1\l48. okt.
'Mivel mindezt a természetfölii!ti kinyilatkoztatásból ismerjük, azért ennek

a pedagógiája szempontjából kell az isteni törvény egyes elöírásait megitélnünk. Az
isleni törvény egy, mondjn Szent Tamás (I-II. \07. 1.), mível egyetlen.célra irányit,
arra t. i., hogy az ernberek megmaradjnnnk az íst.enközelségben. Az aposztázia meg
akadályozására Iránvuluak , De ez tiibbféleképen történik. amint bizonyos korok lelki
ségének megfelel. Igy az Ószövetség elöirásuí a félelem törvényének szellemét tükrözi
vissza. Az akkori emberI nem lehetett másként, mínt megfélemlítéssel, büntelés fenye
getésével a jó útra vezetni és azon mcgtnrtuní. Az Uj szövetség ezzel szemben a szeretet
törvénye. Az erény. főképen Isten szeretete diktálja az igazi végcél felé törtetést. V. ö.
l--JI. !Jl. 5 ..

, V. ö. IIitvédelmi tanulmányok 60. sk. old.
; Ezt ismerteti Szent Tamás I-II. \ll.
, I-II. 93. 3.
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juk örök törvénynek. Az egyednek éppúgy, mínt a közösségnek
ehhez kell idomulnia. Ezért olyan fontos, hogy rendelkezéseit meg
ismerjük, s . belőlük vezessük le a konkrét cselekedetek legköze
lebbi irányítóit.

Feltesszük tehát a kérdést, milyen ismereteszközök tárhatják
fel az örök törvény rendelkezéseit. Az örök törvény c. értekezé
sünkben II megállapitottuk, hogy ezt a teremtett dolgok dinamiájá
nak elemzésétől várhatjuk. Az örök törvény hatóköréből semmi
sem vonható ki. Isten teremtő ereje nélkül semmi sem létesülhet.
Ez a legmagasabb ontológiai törvény, amelyet így szoktak kifejezni:
omne, quod est per participationem, reducitur in id, quod est per
essentiam." Az oksági elv ereje követeli meg, ontológiailag, nem
más tudomány szempontjából, hogy az, ami létét önmagával nem
indokolja meg, másból származtassa azt. Ez a függés nemcsak a
puszta létre vonatkozik, hanem a dinamiára is. Ennélfogva az
Istentől való függés szükségszerűen kiséri a teremtett dolgokat,
ami pedig működésüket szabályozza, azt örök törvénynek mond
juk. Isten kormányozza az általa teremtett világot. Azok az elvek
képviselik tehát az örök törvényt, amelyek szerint a világkormány
zás történik. Maga a Kormányzó ínncs alárendelve az örök tör
vénynek, mivel Ö maga mindent rendező bölcsesége révén az örök
törvény, de minden más, még a szükségszerű dolgok is, az örök
törvény rendelkezésének, az isteni bölcseség intézkedésének van
alárendelve. II

Az örök törvény irányításából nem vonható ki a természet
folyása sem. Kétféle jelenséggel találkozunk ezen a téren. Az egyik
csoportba tartozik míndaz, ami a természet törvényei szerint, sza
bályszerűen, mindig megújuló egyformasággal történik, a másikba
pedig a véletlen tréfált, a nem várt, meg nem okolt eseményeket
sorozhatjuk. Mindkettőt az örök törvény irányítja, összegezi és a
világkormányzás céljainak szolgálatába állítja. 12 A világegyetembe
van beállítva az ember és a többi eszes lény, az angyalok. Mind
ezeknek az irányításáról különféleképpen gondoskodik a Gond
viselés örök törvénye. Szent Tamás az emberi törvényhozás és ren
delkezés hasonlatára alkotja meg ennek képét. Az ember alatt
valóinak törvényt, parancsot ad, amely előírás formájában jut el
hozzájuk. Az alattvaló ezt felfogva, megismerve, önrendelkezése
révén valósítja meg a kívülről jövő írányítást. Az igaz, a lelki ember
benső hajlandóságból teszi meg a törvény utasítását, a testi ember
félelemből. Mindkét esetben valami belső, vagy belsövé vált erő

indít a tőrvény szerinti cselekedetre, csak ennek a minősége és
értéke változik a személyi beállítottság szerint. Az anyagi, értel
metlen dolgokat így nem kormányozhatja. Ismeret hiányában ren
delkezéseit nem foghatják fel, vagy ha erre alkalmasak, mint az

• Vigilia 1948. 519. old.
10 I. 44. 1.
11 I-II. 93. 4.
r a A világkormányzásról és ennek céljairól I. I. 103.
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állatok, akkor azt nem használhatják fel önmaguk irányítására
vagy kormányzására, amire csak az értelem képes. Ezeket az ember
alakítás vagy idomítás formájában kormányozza. Az első az anyag
törvényeinek kihasználásával történik. Ezek' ismeretében az em
beri értelem és akarat egészen új alakulatokat hozhat létre, ame
lyek vagy az emberi lét különféle módjait segítik és előmozdítják

(pl. a ház, a mesterségek, müvészetek alkotásai), vagy pedig segéd
eszközök az emberi munka könnyebb, jobb elvégzésénél, mint pl.
a gépek. Mindegyikbe beviszi az ember saját elgondolását, esz
méit, leigázza az anyagot és szolgálatába állítja azt. Az ilyen mes
terséges alkotásokba új formát teremt az ember. A ház, vagy a gép
nem természeti rendeltetéséből az, ami, hanem az anyagnak cél
szerü rendezése alapján kap új létmódot (formát), amely alkalmassá
teszi a lakhatóságra, vagy emberi erők pótlására. Az anyagi erők

nek ezt a viszonyított, egy célra irányított alakítását végzi el a
mcsterség (ars), ami igazi müvészetté alakulhat ki,13 Az eszme
győz az anyagon, új létformát adva neki és olyan cél szolgálatába
állítva be dinamiáját, amelynek megvalósítására a maga erejéből

nem lenne alkalmas. Ez az értelme Szent Tamás szavainak: az érte
lemmel nem bíró teremtmények nem mozdulnak önmaguktól. Igy
mindig természetes létformájukban maradnak meg. Ahhoz, hogy
valami "más", új legyen belőlük, a kívülről jövő alakításra, erőik

nek új koncentrálására van szükségük. Ebben kell keresnünk a fö
löttük való uralmat, emberi célokra való beállíthatóságukat, a
törvényhozást, a parancsot és intézkedést, amit az ember gyako
rolhat fölöttük. A véletlennel szemben az ember tehetetlen. Nem
tudja a természet erőit úgy koncentrálni. hogy az összes esélyeket
megakadályozza. Sőt, még arra sem képes, hogy az előre nem látott
baleseteket valamiképpen egy magasabb jóban kiegyenlítse.

Ezt teszi az öröktörvenyű egy Isten, aki nemcsak előre látja
a "véletlent", hanem minden megmozdulást megelőző mozdításával
úgy idézi azt elő, hogy terveinek megvalósítását szolgálja. A rész
leges okok szempontjából lehet valamí hí ányos és véletlen, amit
az általános, magasabbrendű oksorozat nem ilyennek mutat.
A hiány, a véletlen arra vezetendő vissza, hogy az alacsonyabb
rendű tényező. ét felsőbb mozdítást nem adja úgy vissza, amint a
magasabb erő arányainak (tehát bennfoglaltan-szándékainak) meg
felelne. Ezért a véletlen, ami itt található, a szándékolt (per se ín
tentum), nem esetleges a felsőbb rendben. Mivel pedig Isten gond
viselése kiterjed minden teremtett ok működésére, azért a földi
"véletlen" is az örök törvény irányítása alatt áll és kiegyenlítődik
Isten szándékolt vilégkormányzásában.I"

Az önkormányzatra nem alkalmas dolgokat az örök törvény
benső erőkkel látja el és úgy intézi működésüket, hogy az szabály-

13 A természeros forrna (fonna naturalis) abszolút adot tsúg, a mesterséges
(forma arlificialis) relat.í v, a célhoz víszonvít.ot t alakulal. Bövebhet Synthesis Theol.
Fund. 8. H. 10. lill. old. és Örök eszmék tárgymutatója «egész» jelszó alatt. .

14 I. 116. l; [_.. [1. D3. 5. ad 3.
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szerűen folyjék le és így szükségszerűen szolgálja a világkormány
zás kettős célját. a vílágegyetem egészének és részeinek belterületi
javát, végeredményben pedig hirdesse Isten dicsőségét. Ezeket a
benső, a világ egyes adottságaiba oltott erők képviselik a termé
szet eszmei magvait (rationes seminales) ,l" ezeknek az elvonásából
jutunk el a természeti törvényhez, ami nem más, mint a világot
mozgató erőknek eszmei vagy szavakba öntött kifejezése. Világos
ságukban ítélkezünk a természet folyásáról, ezeket használjuk fel
az anyagi világ feldolgozásánál és emberi, céltudatos alakításnál.
Bennük jelenik meg az örök törvény az emberi értelemtől felfog
ható módon, IH

A természeti törvén y nyers erők formájában valósul meg az
ísmeretre alkalmatlan anyagi világban, az ösztönök pedig a meg
ismerő dolgok benső, szükségszerűen működő hajlandóságaít kép
viselik. A bölcselet mindezeket természetszerű törekvéseknek, vá
gyódásoknak (appetitus naturalis) nevezi."? A legkűlönfélébb vál
tozatokban jelennek meg. Az emberi találékonyság befolyása alatt
irányíthatók is (idomítás), sőt szabályozásuk föltétlenül szükséges
ott, ahol magasabb, szellemi, önrendelkező erővel vannak össze
nőve, mint az embernél. A nemsokára kifejtendő természetjogi ren
delkezés szerint az ösztönök műkődése nem öncélú, hanem bekap
csolandó az Ú. n. "emberi" cselekedetek [actus humani) körébe és
az értelem parancsai szerint irányítandó.

Mindebből látható, hogy van természeti törvény és hogy ez
az örök törvény lemintázása a teremtményben, mintegy egyes
eszméinek, rendelkezéseinek lenyomata benső mozgató erők for
májában. Ezek irányítják az egész és az egyes dolgok vágyódását
olyan dirramia megvalósitása felé, amelynek segítségével részleges
és végső céljuk elérése felé nem a maguk, hanem a mindenre ki
terjedő Gondviselés irányításából törtetnek. Amennyiben a jelen
világrend eszmeileg Isten értelmi és akarati életében van, Gond
viselésnek mondjuk, ami úgy viszonylik az örök törvényhez, mint
a mi konkrét, okossági (prudentiális) döntéseink az általános gya
korlati elvekhez. Amennyiben pedig ez a teremtett dolgokban le
mintázódik, ezek dinamiáját irányítja, sors, fátum a neve. Ez a ke
resztény felfogás szerint nem a teremtett világnak Istentől függet
len vasszükségszerűségét jelenti, hanem a világegyetem egészének
és egyes részeinek olyan tervszerű rendezését, hogy azok termé
szeti szükségszerűséggel vagy önrendelkezéssel Isten terveit való
sítsák megY

r s I. 115. 2. Bővebbet a szerzü Örö k eszmék és eszmei magvak Szent 'I'umús-
ná l c. müvében 54. sk. old.

16 L 81. 3.; I-II. 24. Ezt n természettiíl meghatározott célbeállítottságot.
fordítja meg a démonizmus, amely a kutturávnl tisztán az emberi elme dicsőségétakarja
hirdetni, kivonva ezt a mindent alkotó Isten elleniírzéséből,dicsőségéhűl,megfclcdkezve
arról, hogya kulturáljs alakítások minrlen elMeltétele a természet eszmci magvaiból
származtk.

" Az appetitus naturalis különféle módozatait l. Synthesis Theologiae Funda
mentalis 64. sk. old.

18 L 116.
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A sorsot, a Iátumot, tehát Isten előre látott és elhatározott
terveit senki és semmi sem kerülheti el. De .ez a mindent mozgató
szeretetre vezetendő vissza, amely mindenkinek jót akar és az
egyesek részleges javát beilleszti a világegyetem általános javába,
ennek megfelelően intézkedik a részek jólétéről. Ez a vigasztaló a
kereszténység sorselméletében és Isten sorsdöntéseiben. De Isten
döntései felölelik az egyes teremtett tényezők dinamiájának mín
den módozatát. A Gondviselés nemcsak hatékonyan biztosítja ter
veinek megvalósulását, hanem olyan általános kiterjedésű is, hogy
a módozatokra is kiterjed. A szükségszerű jelenségek megvalósu
lására egyirányúan lekötött oksorozatot rendel, a szabadakaratnak
megvalósulását pedi.g önrendelkező alanyokra bízza." Ezért a sors
csalhatatlan beteljesedése mellett igaz az is, hogy mindenki a saját
szerencséjének kovácsa.· A szabad választást is az örök törvény
irányítja és illeszti be Isten terveibe.P"

Ebben határoztuk meg a legáltalánosabb, minden teremt
ményre egyformán kiterjedő és érvényében kivételt nem tűrő szük
ségszerű természeti törvényt. A lét törvényének mondhatnók ezt,
mivel a lényegnek a léthez való viszonyulásán alapszik, annak ki
fejezője. Ahol a lényeg azonos a léttel (esse per se subsistens], ott
minden külső vonatkozás ki van zárva (ens a se). Az ilyen lény
önmagának törvénye (causa sui), az egész valóság birtokosa. Lét
tökéletességéből adhat, teremtő erejével a semmiből, tehát a po
tentio passíva kizárásával, létrehozva a tőle különböző, de létük
minden mozzanatában mindenhatóságától függő lényeket, amelyek
ben a lényeg, a léthez viszonyítva, örök potentia marad (esse
participatum). Éppen ezért ezeknek a léttörvényét a minden írányú.
teljes függés (ens ab alio) fejezi ki. Ez az istenvonatkozás ontoló
giai kapcsokkal van rájuk nyomva mind sztatikus, mind dinamikus
szempontból. Ennek a megismerése és kifejezése az örök törvény
megváltozhatatlan előírása. Az ontológiai kapcsot élő-tudatos for
mában kell kifejezni és megvalósítani a teremtmények ama cso
portjának, amely értelemmel és szabadakarattal rendelkezik és így
alkalmas arra, hogy ráeszmélés révén felismerje a lét legáltaláno
sabb természeti törvényét. Amennyiben ezt megismeri és így tuda
tos dinamiájába is beviszi az istenvonatkozásokat, új módon
kapcsolódik be a világegyetem egységébe, ennek papjává válik,
Isten lábai elé téve a maga tudatos szolgálatában a többi teremt
mény tudattalan, szükségszerű szolgélatét." Ha ezt megvonja, onto
lógiailag bekapcsolódik ugyan a világegyetembe, egységének ré
szesedő tagja, érzelmileg azonban ezen kívül bolyong, aposztata,
tagadója a lét legáltalánosabb, legszükségszerűbb törvényének."

.. I. 19. S .

.. I. 19. 6.
II v. ö. Il szerzö Szüz Mária Krisztus fényében c. művét (Budapest. 1948) 136.

sk, old.
u Ennek a törvénynek a szükségszerűségét hangsúlyozza Szent Tamás I-II.

100. 8. ad 2. tlsten sem engedheti meg, hogy az ember ne rendelje magát Istennek,
vagy hogy II Tőle meghatározott megigazulásI és Igazsági rendtől eltérjen.•
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Az egyik a természetes igazságosság és megtgazulés útja, a másik
a természetellenes igazságtalanság (iniustltia) és gonoszságé (ini
quitas). Az emberi élet dinamiájának legfőbb természeti törvénye
tehát az Istentől való függés elismerése és ennek gyakorlati meg
valósítása. Ezt mondjuk vallásosságnak (religio), aminek gyakor
lása az eszes teremtmény első és legfőbb természeti joga és köte
lessége. Ennek gyakorlási módját a lét törvénye csak általános
ságban irja elő: szolgálj annak, akinek létedet köszönöd - ez a
legfőbb természeti törvény. A módozatokat Isten pozitiv intézke
dése rendezi és írja elő a kinyilatkoztatásban. 23 Ennek kutatása és
elfogadása tehát éppoly természeti törvény, mint az általános val
lási kötelezettség. A kinyilatkoztatás úgy viszonylik ehhez, mint
a részleges érték az egyetemeshez. Az istenszolgálat köteles
sége az ember teremtményi mivoltánál fogva vele születik, módját
csak Isten határozhatja meg, úgyhogy semmiféle földi hatalomnak
ebbe beleszólása nem lehet. Csak az Istentől erre rendelt felügyelő

hatalom, amely az üdvösség jelenlegi rendjében Krisztus Egyháza,
adhat ebben a tekintetben megbizatásának megfelelő irányítást.

Az örök törvény nemcsak az imént leírt, a benső mczgató
erőkben megnyilvánuló lenyomat (impressio), hanem az isteni pa
rancsok tudatos felfogása és irányítása formájában is megszálal a
természeti törvényben. Ez a mód kizárólag az eszes teremtmények
dinamiájának rendezésére alkalmas. Az előbbit részesedés szerint
levezetett értelemben mondjuk törvénynek, az utóbbinak sajátos
megvalósulásához szükséges, hogy tudatos megismerésként irá
nyítsa a müködést." Erre pedig csak az eszes teremtmény alkalmas
és ennek megfelelően dinamiájának írányítására is így adandó meg
a természeti törvény. Az ember természeti törvényének, természet
jogának ilyszerű közlése a fönnebb említett analógiák első formája.
ha t. i. az ember alattvalóinak ad parancsot vagy rendelkezést.
Hogyan másolódik le az örök törvény ilyen irányítás gyanánt a
teremtett dolgokban, mint az ember természetjoga? Erre a kérdésre
szándékozunk felelni. 25

Kétféleképpen történhet ez. Az egyik az értelem ösztönszerű,

természetes ismereteiben nyilatkoztatja ki az örök törvény dönté
seit. Itt abból indulunk ki, hogy az értelem fénye Istentől szárma
zik. Amit tehát természetszerűleg, azaz a megszerzett tudományos
készültségtől függetlenül állít vagy tagad, abban Isten eszméi min
tázódnak le a lélekben. Ennélfogva természetjognak mondjuk azo
kat a gyakorlati szabályokat és rendelkezéseket, amelyeket az
emberi elme a vele született adottságok alapján mint dinamiájá
nak irányítóit ismeri fel. Parancsolólag lépnek fel: tedd vagy kerüld!
Nem sajátos elgondolása vagy döntéseiként jelentkeznek ezek, ha
nem mint egy fölötte álló hatalom parancsai, amelyeket, ha eszé-

"L. Hitvédelmi tanulmányok 274. sk. old.
s< V. ö. A természetjog rendező szerepe 78" és I-II. 110. l. ad 1 ; !la. ,-}-~6.
"A Törvény és jog közötti különbségröl l. i. mű 77" old.

226



vel él, követnie kell, s amelyektől még a legradikálisabb kritika
sem szabadíthatja meg. Az örök törvény kinyilatkoztatásának má
sik módja az ösztönök, a természeti. hajlandóságok révén szól az
emberhez. Ebből a szempontból az ember természetjoga, ami vele
született hajlandóságaiban le van mintázva az örök törvényből,

vagy pedig a vele érintkező dolgokhoz való viszonyításból követ
kezik. Ebből a két forrásból merítjük a természetjogra vonatkozó
ismeretünket, amelyben az örök törvény nyilatkozik meg előttünk.

Mindkét forrás általános irányító elveket eredeztet, amelyekkel a
pozitív törvényhozásnak és jognak meg nem szakított kapcsolat
ban kell maradnia, ha helyes, jogos és igazságos normákat akar
közvetíteni. E szerint a természetjog az örök törvénynek kinyilat
koztatása és minden lehetséges (isteni, emberi) jogrendezésnek
általános mértéke. Kiegészíthető alatta sorakozó részleges utasí
tásokkal, amelyek szellemét tükrözik vissza, életerejét közvetítik.
Ez a különféle emberi törvényekben (egyházi, polgári) játszódik le.
De kiegészíthető fölötte álló normákkal is, amelyek olyan irányí
tást adnak, amely a természet erőiben nem foglaltatnak, de ezek
nek emberfölötti, sőt természetfölötti vágyait teljesítik be. Az
utóbbi esetben állunk szemben az isteni, csak a kinyilatkoztatás
ból, a hitben megismerhető és a kegyelem segítségével megvalósít
ható normákkal.

A természetes ismeretre támaszkodó természetjogra vonat
kozólag elsősorban hangsúlyoznunk kell, hogy ismeretünk termé
szetének megfelelően itt is az elvrziásra vagyunk utalva. Az egyes
adatokat összegezzük általános fogalmakban és tételekben, majd
ezekbőllevonjuk a szükségszerü következtetéseket, vagy pedig az
egyetemes értékeket konkrét esetekre és irányításra alkalmazva,
újabb természeti, ezzel összefüggő jogot fedezünk fel. Mindezek a
természetjog egyes parancsait képviselik. Osztályozásuknál meg
különböztetjük a legáltalánosabb szabályokat, amelyek megértésé
hez nem szükséges más, mint a bennük megjelenő fogalmak tisztá
zása. Minden különös képzettség nélkül, az értelem természetes fé
nyében mindenki tudja, mi a jó, mi a rossz egészen általános érte
lemben. Igy azonnal belátja, hogy ilyen szabályok: tedd a jót, ke
rüld a rosszat, a természetjog előírásai. A maguktól értődő törvé
nyek képviselik a természetjog elsőrangú parancsait és ezekben
kell iátnunk az örök törvény legközelebbi lemintázását és legáltá
lánosabb irányítását. Olyanok ezek, mint a tudományok terén az
észelvek, amelyek az értelem működését irányítják és egysége··
sítik. Mindent belőlűk kell levezetni, vagy rájuk visszavezetni,
hogy ismereteinkre rá legyen nyomva az igazság bélyege. A gya
korlati életben a cél képviseli a mozgató és egységesítő erőt. Az
erre való irányítás fejeződik ki minden gyakorlati előírásban. Az
első természetjogi parancsok tehát a célra vonatkoznak, ennek
érvényesüléseit akarják biztosítani. Ezért mindaz a természetjog
elsőrendű parancsaihoz tartozik, ami a célt, mint ilyent tartja szem-
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mel és az egész emberi dinamiát ennek a szolgálatába igyekszik
áUítani.26

Vannak ezek között olyanok, amelyek nem szorulnak külön
kihirdetésre, mivel a természetes értelmi fény azonnal felismeri
őket. Ezek nem szorulnak külön kihirdetésre, mivel az értelem
vele született felszerelése (habitus primorum principiorum) szava
tol Istentől származó igazságukról. Hozzájuk tartozik Isten minde
nekfölötti és a felebarátnak hozzánk idomított szerétetéről szóló
parancs. Minden törvényhozás és irányítás előzményeinek mond
hatjuk ezeket, amelyek fényében kell még a tízparancsolatot is
megítélnünk. A tízparancsolat egész terjedelmében a természet
törvényeit, a természetjogot hirdeti ki. Felfogásához és megértésé
hez azonban nem elégséges a tisztán természetes ész világossága.
Ezért hirdette ki Isten maga közvetleniil annak egyes tételeit. Meg
értésükhöz és természetszerüleg kötelező erejüknek értékeléséhez
elég az említett előzmények ismerete. Akí tudja, hogy Istentől függ
és hogy Öt természetszerüleg míndenek fölött kell szeretnie, az
előtt magától értődőnek tűnik fel, hogy minden törekvésének az
egy igaz Istenre kell irányulnia, hogy semmiféle képmásban vagy
anyagban nem szabad az igaz Istent látnia, és hogy bizonyos idő

ket tisztán az Istenben való nyugalomnak kell szentelnie.27 A fele
baráti szeretet természeti törvényéből pedig szükségszerűen követ
kezik, hogy sem életében, jólétében, vagyonában vagy egyéb ja
vaiban kárt ne okozzunk nekí, sem pedig a születendő csemetéket
ne tegyük ki az apátlanság vagy elhagyottság veszedelmének.
Ezeket rendezi, illetve új kihirdetés formájában adja elénk az 5
10. parancsolat. Ezért a tízparancsolat egész terjedelmében a ter
mészetjog újabb kihirdetése és az isteni tekintéllyel alátámasztott
szigorú megparancsolása. Benne foglaltatnak a természetjogi előz

mények, úgy mínt az elvek a legközelebbi következ.tetésekben
szoktak. bennfoglaltatni, a belőlük levezetett, az emberí törvény
hozást szobályozó következtetések pedig úgy, mint az írányító
elvek a következtetések értékelő tényezőíként áthatják azokat."

Míndebből látjuk, hogy a természetjog, mint az emberí dína
míát írányító tényező, a tízparancsolatban jeleník meg félre nem
érthető, határozott módon. Ezért mínden emberí törvényhozás vagy
irányításnak hozzá ken idomulnia, ha jó, helyes és igazságos akar
lenni. Ennek az elhanyagolásával mínden törvény magís est ini
quitas, quam lex.

A természet Urának elgondolása szerínti jó, helyes és igaz
az örök törvényben van meghatározva. Ennek a kihirdetése és
szígorú megparancsolása a természetjog egyes tételeiben nyilvá-

" Bővehhet i. mű 37. sk. old. A természetjog legelső parancsait az ilyen tételek
képviselik; tedd a jót. kerüld a rosszat; amit nem kivánsz magadnak, ne tedd másoknak!

" Igy fejti ki Szent Tamás I-II. 100. 3. ad 3. a sahhatismus alapgondolatát
Határozott napi megülése pozitiv (cerernoníalls) törvény; a természetjog, mint erkölcsi
kötelezettséget, csak ál t alá ha n irja elő.

as I-II. 100. 3.
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nul meg, amelyeknek befejezéseit a tízparancsolatban kell látnunk.
Itt lezárul a tiszta természetjog elsőrangú parancsainak a kőre.

amelyek kizárólag a természetszerűen felismerhető fogalmak kap
csolásából erednek, tulajdonképeni következtetés (cognitio in aho)
nélkül. Ezekhez sorozhatók még azok a kin'}rilatkoztatásból szár
mazó előírások is, amelyek a hit fényében maguktól értetődőknek

tűnnek fel. Ezek nem természeti törvények, hanem a magasabb,
természetfölötti rend arányaihoz mért szükségszerű előírások.

amelyeknek észszerű mivoltát csak a hit fényében láthatjuk.
Mindezek a szabályok általános elvek, amelyekből szigorú

kövelkeztetéssel vonhatunk le velük szorosan összefüggő részlege
sebb szabályokat. Ezek képviselik a levezetett, másodrangú termé
szetjogot." Az ilyen tetelek a tiszta természetjog módosulásaiként
jelennek meg. A levezetést irányító és megalapozó tiszta termé
szetjogí elv ereje abban nyilvánul meg, hogy ezeknek a normák
nak minden pozitív intézkedéstől függetlenül kötelező erejük van.
De mivel a főtételben kimondott általános elvet az altétel valami,
a tiszta természetjogban nem' adott konkrét adattal vagy részleges
érvényű elvvel megszorítja, azért ezek azJrányítások terjedelmük
ben és érvényükben nem azonosak a tiszta természetjogi utasítá
sokkal : csak az altételben foglalt megszorítások keretében használ
hatók kötelező normák gyanánt. A tiszta természetjog pl. a földi
javak közös vagy magánbirtoklását megengedi. De a ma élő rom
lott emberiségnek a természetjog a magánbirtokot írja elő. Ez az
utasítás oda szól, ahol az emberi természet betegségeit magasabb
hatalom, a kegyelem meg nem gyógyítja, úgyhogy csak korlátolt
érvényű. Feltételezi az emberi természet megromlását, amely
miatt a kollektív birtoklás zökkenés nélkül, az emberi természet
kívánalmai szerint csak ennek szanálása után valósulhat meg. Mi
vel pedig ezt földi hatalom meg nem adhatja, azért, há ilyen törek
vései vannak, kizárólag a kényszer alkalmazásával érhet el ideig
óráig tartó eredményeket.

A következtetés altételében foglalt adatok mineműsége sze
rint távolodnak az ílyen normák a természetjogtól és közelednek a
pozitív joghoz, sőt tisztán ilyenné is válnak. Szent Tamás már d

ius gentiumot is, amely pedig legközelebb áll a tiszta természetjog
hoz, íus positívumnak mondja. 30 Minél több van tehát az altételben
az emberi elgondolásból, vagy a törvényhozást irányító konkrét
körülményekből, annál jobban eltávolodnak ezek a normák a ter
mészetjogtól. De a kapcsolódásnak föltétlenül' meg kell maradnia,
mivel csak ebből merítik a levezetett normák vagy a konkrét meg
határozások kötelező erejüket. Ha ez teljesen megszakad, a pozitív
törvényhozás magis est iniquitas, quam lex. Ez a természettől előírt

" Az itt felhasznált fogalmak hóvcbb kif'ejt ése A természetjog rendező szerepe
c. értekezésbell található meg 30. sk. old .

.. I-II. !J5. 4. A «posf tívum» itt az emberi elgondolás, vagy az ezt irányitó
konkrét körülményeket jelenti, amelyek nem a természet határozataira vezethetők

vissza. A természetjogi normák osztályozásáról v. ö. I-II. 94. 2.
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út. Ellentéte a jogpozitivizmus, amely a természetjogot nem ismeri
el, vezetőszerepét elveti és minden jogot, jót, helyeset és igazsá
gosat az állami hatalom döntéséböl vezet le. Az aposztáziának
olyan gyakorlati proklamálása ez, mínt elméleti tenileten Isten
tagadása, a Tőle való elszakadás. Nem csoda, hogy az ilyen állam
nem boldogul alattvalóival, a törvénytiszteletre nem tudja őket

megtanitani. A természetjog mindenkinek a szivébe van irva,
onnan kiirtani nem lehet. Csakis ezen az alapon lehet őket meg
nyerni, boldogságvágyukat kielégíteni és békességüket biztositani.

A természetjog egyik. legalapvetőbb, legszigorúbb előírása

tehát, hogya pozitív törvényhozást vagy jogalkotást irányító pru
denciális elgondolások ne legyenek önkényesek, hanem az örök
törvénynek a természetjogban felcsillanó világában .történjenek.
Ugyanezt kell mondanunk a konkrét körülményekről is, amelyekre
az ilyen ítéleteknél tekintettel kell lenni. Ezeket földi hatalom igen
korlátolt mértékben irányíthatja, de vigyáznia kell, hogy ne könnyell
hajoljék meg minden megnyilvánulásuk előtt.

A jól rendezett állam és emberi törvényhozás másik termé
szetjogi követelményeit Szent Tamás abban látja, hogy a törvény
az alattvalókat az erényre, a benső meggyőződésből származó csp
Jekvésre nevelje. Ne az erőszak, a kényszer vigye őket a törvény
megtartására, hanem a felsőbbség iránti tisztelet és a közjó szere
tete. 31 A felsőbbség akkor felel meg feladatának, ha jól, a termé
szetjognak megfelelően rendelkezik. Ebben az esetben az igazi jóra
vezeti az alattvalókat, jókká, erényesekké teszi őket. Ha azonban
csak a hasznosat. az állam érdekeinek megfelelőt írja elő, vagy
olyant, ami ellenkezik Isten törvényeivel, akkor nem megszorítás
nélkül teszi azokat jókká, hanem az állami cél szempontjából,
amennyiben annak eszközeivé teszi a polgárokat. Az alattvalók
erénye, hogy készségesen kövessék a felsőbbség utasításait. A tör
vényhozás célja, hogy ezt az érzületet táplálja bennük, amit csak
úgy érhet el, hogy tiszteli a természetjog utasításait és így meg
szorítás nélküli jókká teszi azokat. Ha igazság van a törvényekben,
akkor igazak, jók azok is, akik ezt megcselekszik. Komoly erkölcsi
erőknek kell tehát uralkodniok a közéletben, hogy az állam meg
feleljen természetjogi megbizatásának.

A természetjog megismerésének másik forrása és módja az
emberi hajlandóságok és vágyak elemzése. Megállapításánál nem
az egyéni hajlandóságokra kell tekintettel lennünk, hanem azokra,
melyek minden embernél azonosak. Ez az általános kiterjedés biz
tostija, hogy nem megszerzettek, hanem a természet Urától szár
maznak, aki ezekben írta az embernek, mint ilyennek szivébe ama
normákat, amelyek szerint élnie kell.

Az emberi természet elemzéséből kitűnik, hogy testből és
lélekből áll. Az uralom a léleké, a testnek pedig szolgálnia kell a
lelket. A lélek adja meg az ember legjellegzetesebb, mindentől meg-

II I-II. 92. 1.
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különboztető sajátságát, d test alakító tényezője, éltetője és min
den működésnek gyökere: röviden forma corporis, a testben élő

energia, a test által megnyilvánuló, ennek segítségével felcsillanó
szellem. Természeti rendeltetése tehát, hogy az anyag fölött ural
kodjék és hogy az ember minden életműködésére rá legyen nyomva
az értelem bélyege. Az alsóbbrangú (testi, vegetatív, érzéki) tények
nél ez abban nyilvánul meg, hogy nem öncélúak, hanem az értelmi
életet táplálják. Ebben az irányban a lélek az anyagi (fizikai, ké
miai) adottságok mennyiségére és minőségére van utalva. Igy fö
löttük való uralma korlátolt és tisztán lénytani vonatkozású. Ma
~dsabb rendeltetésüket biztosítja és az emberi személy közjavának
szolgálatába állítja azokat. Még fontosabb a lélektani, a tudatos
befolyás, ami a kormányzás, irányítás megvalósításában nyilvánul
meg. Eszerínt az ember természetjoga és kötelessége, hogy egész
tudatos, megfontolt dinamiájára rányomja a szellem, az értelem
pecsétjét. Uralkodnia kell tehát alsóbbrangú érzelmein (passíones),
dZ érzékek működését úgy kell ellenőriznie, hogy félre ne vezes
sék, elvonó tevékenységét ne zavarják. Ezt mondjuk az értelem
nek megfelelő létnek (esse secundum rationem), mert amint Szent
Tamás mondja.F az a természetjog, amire valamely dolog benső

erők nyomása alatt törekszík. Ezek között pedig az emberben első

helyet foglal el az ész írányítása, amely minden tekintetben érvé
nyesülni akar.

A tulajdonképpeni emberi dinamiát belterületen, tehát nem
kifejezetten istenvonatkozásokban, irányító első, legföbb termé
szetjogi szabályt, érvényesülési jognak mondhatjuk. Általában
véve az emberben található értékek arányos megnyilvánulására és
kifejtésére irányuló törekvés ez. A legemberibb értéknek a sze
mélyi létet és méltóságot kell tekintenünk. Ezzel emelkedik föl az
ember az anyagi világ adottságai fölé. Mivel ezt akiemelkedést
(excellentia) istenképűségének köszönheti, azért ebben egyenlő

minden embertársával. Méltóságát minden földi hatalomnak el kell
ismernie, úgyhogy az erre való vonatkozás nem hiányozhat az igaz
ságos törvényhozásból. Benne rendeződik felebarát jához való visze
nya, akit ugyanazon mérték szerint kell értékelnie. mint önmagát.
Senki sem köszönheti személyi méltóságát önmagának, vagy más
teremtő tényezőnek. Isten ajándéka ez, úgyhogy amit önmagában
szeret és tisztel, azt ugyanazon mérték szerint kell másokban is
szeretnie és tisztelnie. Innen a felebaráti szeretet természetjogi
utasítá:sa: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

A természetjogi érvényesülési vágy távolabbra is kiterjed.
Akármennyire egyenlők legyenek is az emberek a természeti sze
mélyi méltóság tekintetében, dinamiájukkal megszerzett, vagy
másként velük közölt. értékeik szerint nem egyenlők." Ez is termé
szeti törvény, amelynek rendelkezését éppúgy tisztelni kell, mint

II I-II. 94. 4.
.. Bővebben A természetjog rcndezöszerepe 41. sk. old.
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a teljes egyenlőség törvényét! Az ember természetjoga tehát, hogy
képességei szerint érvényesüljön, értékeit kifejtse és ennek mér
téke szerint foglalja el helyét a közösségben. Határait a szerénység
(modestia) szabja meg, amely előírja, hogy ez az érvényesülés ne
mások hátrányára, igazságtalan elnyomásával, tehát nem törtetés
sel, hanem a szociális igazság szemmeltartásával történjék. A fel
sőbbség feladata, hogy ezt az érvényesülési vágyat ápolja, teljesit
ményeit személyválogatás nelkül'" jutalmazza, kinövéseit meg
akadályozza. Ennek az irányítója a természetjogi osztó igazságos
ság (iustitia distributiva). Ha a felsőbbség ez ellen nem vét, akkor
hivatásának eszmei magaslatán áll. Ha pedig ezt nem tiszteli, nem
számíthat a természetjog védelmére.

Az érvényesülési jogot ki kell terjesztenünk a többi termé
szetszerű alakulatra, amilyen pl. az állam és az Egyház. Van er
kölcsi személyi létük, ami a természetjogban gyökerezik, ennek
közvetett adornánya." Birtokosai a hatalomnak és ennek mértéke
szerint az alattvalóknak, akiknek dinamiáját irányítaniok kell.
Ennek kell érvényesülnie a törvényhozásban és kormányzásban.
Hogy azonban ez jól, helyesen és igazságosan történjék, a hatalom
nak erkölcsi erőt kell képviselnie, igy kell az alattvalókhoz szólnia.
Ez felel meg az emberi, személyi, az ész uralma alatt álló mivoltnak.
A természetjog előírásától akkor tér el a felsőbbség, ha a hatalmai
csak anyagi erőnek, az erőszak szervének tekinti, megszerzését és
jóváhagyását tisztán az anyagi, mennyiségi erőkből meríti. A szav il

zatok többségének pl. föltétlenül befolyást kell gyakorolnia erre és
helyes is ez, ha a véleménykülönbségek érett megfontoláson ala
pulnak. De démonizmusssá válik ez, ha a tiszta mennyiségi viszo
nyok a döntők, amelyek mögött hiába keresnők az ész, az erkölcs
irányítását.36

Az értelem irányításának érvényesülése abban nyilvánul meg,
hogy az egész, egyéni és közösségi dinamiára rá van nyomva a
megfontolás, a természetjogi és erkölcsi irányítás bélyege. Ebben
az értelemben állítja Szent Tamés." hogy a természetjog minden
erényt megparancsol az általános jó, helyes és igaz szempontjából.
Minden emberi cselekedetnek ilyennek kell lennie. Az erény tár
gyilag olyan normák összessége, amelyek a cselekvő személy jóra
való irányítását célozzák, azért, hogy működésére rá legyen
nyomva a jó, helyes és igaz bélyege. Alanyilag pedig olyan kész
ség, amely az ember lelkiségét erre írényítja." Ha tehát a termé-

at A személyválogatást az zárja ki, hogy kizárólag a megfelelő erkölcsi vagy
máslrányú igazi értékeket vesszük alapul és elismerését nem szorítjuk a polgárok bizo-
nyos csoportjára. .

85 V. ö. Örökeszmék 284. sk. old.
" Ugyanaz a démonizmus nyilvánul mcg az emberi személy értékének törtése

ben. Megfosztjuk ettől, ha árunak tekintjük, mínt a kegyetlen rabszolgaság tette, vagy
ha tísztán eszköznek használj ul, fel bármiféle, legtöbbször erkölcsileg nem védhető

cél elérésére. Ez még az előbbinl'1 is' gonoszabb rabszolgaság, machiavellizmus.
" I-II. 94. 3. .
88 Innen az erény meghatározása Szent Agoston szerint: bonus usus Iíberí

nrbítrtí (I-II. 55. 1), Aristoteles szerin l pedig virtus uniuscuiusque reí est, quae opus
eius bonum reddit (ib. 2).
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szetjog az értelem uralmát és általános érvényesülését parancsolja
meg, akkor minden erényt előír. De nem parancsolja meg az összes
erényeket fajilag megkülönböztetett formájukban. A természetes
hajlandóság nem terjed ki minden erényre. Ez az értelem kutatá
sától és a körülményektől függ. Adott körülmények között azt kell
cselekednünk, amit az értelem jónak ítél, tehát a jóra irányuló
általános természetes hajlandóságot alkalmazzuk ilyenkor egyes
esetekre. Azt mondhatjuk tehát, hogy a természetjog a minden erény
gyakorlására irányuló általános készséget (praeparatio animi) pa
rancsolja meg, úgyhogy ennek az erejének kell érvényesülni minden
egyes esetben, a faj ilag különbözö erények gyakorlásánál. Ebben
az értelemben a természetjog bennfoglaltan előírja az összes eré
nyek alkalom szerint megnyilvánuló gyakorlását.

Hogy a természetjog az értelem imént leírt irányítását nem
az öntörvényü értelemre bízta, következik a fönnebb leírt legálta
lánosabb léttörvényből. Onkormányzatát minden teremtmény csak
ama keretek között gyakorolhatja, amelyeket az Istennek való
alárendeltség von meg. A természetjog tehát azt írja elő, hogy az
értelem irányitása telítve legyen az istenvonatkozásokkal. A ter
mészetjogtól és Istentől távolít el minden irányzat, amely az érte
lem független autonómiáját állítja, vagy pedig a szabályozást a
nyers hatalomra, sőt még az ennél is alacsonyabbrangú szenvedé
lyekre bízza.

Az értelmi vezetés általános kiterjedésű. Felöleli az emberi
ösztönök olyan irányítását, hogy azok ne öncélúlag működjenek,

hanem a végső cél hatókörében maradjanak. Tulajdonképpeni
erejük tehát nem öncélú, heves előtörésükben nyilvánul meg, ha
nem abban, hogy engedelmeskednek az ész irányításának és tör
vényének. Ebből a szempontból lehet működésük erkölcsileg erős,

erény. Megfékezésűk, illetve észszerinti beállitottságuk a lelki
erősség, bátorság (fortitudo) és a mérséklet révén történik.

Az Istennek alárendelt értelemnek kell azt a három természe
tes hajlandóságot is irányítani, amelyről Szent Tamás I-II. 94, 2.
szól." Az életfenntartás ösztöne az anyagi javak felhasználásához
és feldolgozásához utalja az embert. Az egészen általános, tehát
nem a tisztán fizikai munka révén történik ez. Használatuk leg
főbb természeti törvénye, hogy ez mindenkire nézve lehető legyen,
feldolgozásuknál, tulajdonba vételüknél pedig érvényesüljön a
szociális igazság. Hogy miként fejlődhet ez démonizmussá, a Vigilia
februári számában írtuk le.

A fajfenntartási ösztönnek tisztán állati gyönyörködésssé való
lefokozását a természetjog leghatározottabban tiltja. Értelmünk fel
ismeri ennek elsődrangú jelentését. Ennek a szolgálatába kell
állania. Hogy a romlott, beteg emberi természet orvosságként is
használhatja ezt az ösztönt, ugyanott hangsúlyoztuk.

A harmadik ösztön az ember kultúrvágyait hangsúlyozza. Az

80 Bővebbet A természetjog rendező szerepe 36. sk. old.
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ember természetadta joga, hogy kifejtse értelmi és akarati műkö

dését minden irányban. Fölfelé Isten .megismerésére, lefelé pedig
a természet adatainak, törvényeinek felkutatására irányul ez. Amíg
az ugyanott leírt démonizmus hatáskörébe nem kerül ez, addig a
természetjog védelme alatt áll.

Főbb vonásokban leírtuk, hogy mi a természetjog. A termé
szet 'Urának rendelkezéseit tartalmazza,' amelyeket a teremtmények
szükségszerű hajlandóságaiból olvasunk le. Általános értékű és
érvényű utasítások ezek. A dinamia belterületen legvégső irányí
tói, kiinduló, archimedesi pontjai. Ezek kötik össze az emberi isme
retet az örök törvénnyel, belőlük vezetjük le a részleges, pozitív
szabályokat és törvényeket. A természetjog egy az örök törvény
ben, de különféle parancsokban nyilatkozik meg az egyes termé
szetes hajlandóságok szerint, Olyan szerepe van a gyakorlati élet
irányításában, mint az észelveknek az elméleti ismeret értékelésé
ben. Mindkettő úgy viszonylik az ismeret vagy a cselekvés egyes
adataihoz, mint az általános érték a részlegeshez. 40 Egy a természet
jog gyökerében, t. i. az értelem vezetésének a proklamálásában, de
sokoldalú ennek a megnyilvánulásában. 41

Mindebből látható, hogy a természetjogot az emberek szívé
ből kiőlni nem lehet. Szent Ágoston mondja az Apostol után 4':

_a'Te törvényed, amelyet az emberek szívébe írtál, olyan, hogy
azt semmiféle gonoszság nem törölheti ki onnan. Megszorítás nél
kül állíthatjuk ezt a természetjog első parancsaíról, amelyek csak
azáltal gyöngülnek le az emberi szívben, hogy a részleges cseleke
deteket nem szerintük irányítjuk. Az észelvek is azáltal homályo
sodnak el, hogy nem világosságuk szerint mértékeljük a részleges
ismereteket. Ez a tévedés, a hamisság útja. Hasonlóképpen lehet
eljárni a gyakorlati életben is. Ez a gonoszság útja. A másodrangú
parancsok kítörölhetők az emberi szívből, ha ez adémonizmus
hármas útjára téved és a test kívánsága, a szemek vágya és az élet
gőgje a vezetője.

Ez a természettől, az örök törvénytől előírt emberi élet,
amelynek utasítását minden törvényhozónak követnie kellene.
Ezért itt is ismételjük Dante örök szép versét:

S ha a világ nem lenne egyre csak vak,
a természetnek hajlamára, látná,
hogy országai különb népet kapnak.

(Paradicsom, VIII. 142-144.)

40 I-II. 94. 2. ; ib. ·t.
u I-II. 94. 2. ad 2 et :1.
u Róm. 2. 15.
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NE NYUGTALANKODJ

Ne nyugtalankodj! Én azért vagyok,
hogy vigaszod legyek.

.Te taposod a földet, én pedig,
ha nem is kéred, tartom az eget.
Kiáltozhatsz és sírhatsz: hallgatom
s mint a panaszfal nem riadok el.
S hiába támadnál fel ellenem,
a szeretetem végül leteper.

Erőd vagyok és gyengeséged is.
Kitöltöm, ami szívedben üres,
hogy teljessé légy és irgalmasabb
a nyomorultak seregeihez,
hogy mint a kard hasíts, ha szálait
a kísértés körötted szövi-fonja,
hogy mitse félj, de merj meghalni is.
mert felkészültél a lakodalomra.

JELENÉSEK KÖNYVE, 3.

A gyülekezet angyala te vagy!
Ezért neked az Úr azt üzeni, .
hogy ismeri a dolgaidat és
mert ismeri, tovább nem tűrheti.

Toldalagi Pál

Toldalagi Pál
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Jól tudja Ö, hogy neved az, hogy élsz
s halott vagy, mert amit kell, nem teszed.
Emlékezz és erősítsd meg tehát,
kiket reád bízott, a lelkeket.

Ne féljkiáltaní: veled kiált
az örökkévalóság is maga
s erős lehetsz, erősebb, mint a tölgy,
a diadalmas Úr Dávidja ma.

Jákob lehetsz, ki évről-évre várt
a menyegzőre, mit a nász követ
s úgy szaporodtak közbe juhai,
mint a folyók fenekén a kövek.

De jól vigyázz és vedd jól számba azt,
hogy ahhoz, aki ellenáll neki,
váratlanul, ahogy tolvaj szokott,
megy el az Úr és dühhel lesz teli.



ITÉLJ SALAMON

Látlak. sugárzó, egi szépség,
borzongva látom színeidl

Dermedt lábakkal hozzád lépnék.

de fényed rajtam nem segít.

Gyönyöröm éhség mardosása.
fakult arcomra pírt vegyít.

Fülembe zsoltárt harsonáznak
Jerikót zúzó kürtjeid.

Szívem bordák pántjával védem,
a lelkem így is meztelen.

De szépségedtől mért kell félnem
s behúnynom véreres szemem?

Keresztre szegzett Krisztus arcán
malaszttá vált a szenvedés,

gúnyos latorként csüngtem balján,
ő megdicsőült s rám se néz.

Az éj a nappal összefolyva
így áll előttem szüntelen.
Érzern - magamban összefolyt a

szeretet és a förtelem.

tg! Küldd Salamon bíró kardját,
szelje kettőbe testemet;

vágyaim mindig azt akarják,
amit én sajnos, nem teszek!

Itélj, Salamon! Szelj kettőbe!

Oröm, útálat váljon el.
A rettegés úgyis megölne,

mihelyst szerelmem rám lehelI.
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«A ,LÉLEK GAZDAGSÁGÁHÓL»

Egy maroknyi gyüjtemény következik itt alább
középkori német misztikusok írásaiból. Javarészük a
német irodalomtudomány előtt is ismeretlen volt sokáig,
néhányuk nevét először Joseph Bach említette Eckhardt
mesterről írt könyvében, a mult század második ielé
ben. Szentbeszédvázlatok, elragadtatott spekuláci6k,
misz tikus eltévűlesek .,dadog6-költői megnyilvánulásai
ezek az írások, a nagy misztikus, Eckhardt mester szel
lemét sugározzák, a lélek belső gazdagságáról számol
nak be. A középkor istenközelsége ragyog bennük, az
olthatatlan-csillapíthatatlan szent szetetet, az Istennel
való egyesülés vágya. Domonkos-kolostorokban íródtak
javarészt, Kölnben és a Rajna tájékán, - szóltak a
dómépítőknek és hat évszázadon átívelve, szólnak a
mához.

Ismeretlen misztikusok, Eckhardt mester köréből, 
miért nem szólaltatjuk meg magát Eckhardt mestert?
miért nem mutatjuk be a vele egyenrangúakat: Susót és
Taulert? mért e második vonalat, a mester és mesterek
helyett a tanítványokat? Hiszen a keresztény misztika
nálunk alig-alig ismert, lelki olvasmányaink között ha
Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz, Sziénai Szent
Katalin szetepel, - s őket is milyen kevesen ismerik!
Ki ismemé hát az egész gazdagságot, amikor őket is
alig-alig? Ki tudja, ki volt Eckhardt mestet, ki Touler,
Suso, Szent Brigitta? Ma annyiszor halljuk elítélően

ezt a sz6t: misztika. Annyiban jogos is az elítélés,
amennyiben a misztika eliordul val6di értelmétől, kb
dösséggé, kalandossággá, rejtélyességgé változik. A nagy
misztikusokban és tanítványaikban. a teljes keresztény
misztikában azonban nincs semmi ködösség, semmi rej
tély, semmi dekadencia. Csodálatos elmélyülés, gazdag
ság, finom és költői metaiizika, - Isten iránti szerete
tünk soha ilyen zengő, elragadtatott nem lehet, mint
ezekben az Irdsokbun. Mennyi p6tolnivaló van, miI"yen
ismeretlen bőségú kincses tárat nyi/hatnánk ki, meg
ismertetvén őket, a nagyokat. Mégis: miért jönnek
előbb a tanítványok, miért előzik meg a mestereket?
Mert ők világosabban, leszűrtebben. tisztábban, sőt

mondhatni: közérthetőbben képviselik a misztika szel
lemél. Ha szólhatunk így: ők apr6pénzre váltották az
Eckhardt mesterek tömb-uranyát, - ami a nagy domon
kosban spekuláció volt, kolostori cellában, messze a
körülötte zajló valóságos élettől, az a tanítványokban
a hívekkel való érintkezésnek lett gyakorlati eszközévé.
A példakép ielszív6dott bennük, ők már közvetítel/ék
ezt az egyszeri sugárzást, és mindennapibban, közért
hetőbben, a pasztoráció céljaira hasznosították. Eckhardt
mester szellemét továbbít ják így, - s ha megismerünk
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belőlük valamit, Eckhardt triestetrel ismerkedünk, akI
vel egyszer talán teljesen is megismerkedünk.

Kik ezek az ismeretlen misztikusok? Alig van adat
róluk. Legtöbbjük domonkos-szetzetes volt, egy ember
öl/ővel él/ek Eckhardt mes tcr után, Boldog Suso Henrik
kortársai. Johann von Siemqassen például, - tán a leg
kiemelkedőbb valamennyiük közölt -- Strassburgban
volt domonkos prior és a teológia lekiora, 1316 körül;
Johann Franko etiurti domonkos, Eckhardt tnestet köz
vetlen tanítványa, "Paradisus animae intelligentis" pté
dikáció-gyüjteménye Eckhardt mesteréivel együ/l közli
az ő prédik6cióit is; az erlur ti kolostorban dolgozo It
Florentius von Utrecht, Albrecht von Treiiurt, Eckhardt
Rube; Hermann von Fritzlor az egyetlen világi közöt
tük, egykori bolognai diák, prédikációs-gyüjtemény
kompilátor, egy ezentek életének Írója; Hane karmelita
barát, Heinrieti von Egwint domonkos laikus testvér",
Irásaikat olvasva csodálatos világ tárul elénk: az lsten
szetetetében élő gazdagság illata csap meg. A nevek
mások, a szellem és a szent szetetet szenvedélye közős

valamennyiükben" Alig-alig van szemléletükben eltérés,
- orthodoxok valamennyien, a panteizmusnak az a
furcsa, alig-kielemezhető árama, amely átjárja Bekliatdt
mester írásait, bennük nem található már Jel. Amiben
különböznek egymástóJ: költői tehetségük erősebb vagy
gyengébb liiitoka. Ogy viszonyIanak Eckhardthoz, mint
a minnesiingerek Vogelweidéhez, - és Babits hasonla
tát ismételve: mint azokban a földi Minnesang. bennük
a mennyei "szerelmes ének" zeng át a századokon.

(T. G]

A LELEK NYUGHELYERÖL

Minden dologban kerestem a nyugalmat és nem találtam sehoJ
nyugalmamat. És így szólt a lélek: "Sehol nyugalmat nem találtam,
csak a semmiben", A "semmi", ahol a lélek megnyugszik, a való
ságos Istenség,

Lám, az embernek váRyai vannak, különösen pedig az asszony7

nak, aki gyermeket hord szíve alatt. A léleknek is, kit az isteni
Ige termékenyített és áldott meg, - a léleknek is vannak vágyai.
Néha arra akad kedve, hORY becsmérelje a teremtményeket. Néha
meg arra, hogy önnön természetét tiporja el. Néha pedig arra vágyik,
hogy a Szentháromságban lebegjen. És sehol nyugalmat nem talál,
csak a "Semmiben", Ezért mondja a Mi Urunk: "Lakozzál Jákob
ban", Jákob annyit jelent, mint a Küzdő, vagyis: az embernek, aki
pihenni akar Istenben, előbb küzdenie kell és legyőzni minden dol
gokat. Hal legyőztem önmagamat, legyőztem minden dolgokat. Az
győzte le önmagát, akit semmi földi nem képes legyőzni és a bűnre

rábírni.
Amilyen valamiféle dolog az ő lényegében, olyan a hatása.
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Az én lelkem lényegében isten-alakú. Ezért tud megcselekedni min
dent, és ezért örök a munkája. Mindent, amit Isten tenni tud, a lel
kem elviselheti. Ennél Isten nem tehet sem többet, sem kevesebbet.
Valamennyi mesterünk nem tudott kiokoskodni, vajjon Isten ereje
nagyobb-e vagy ami lelkünk képessége. Ha tehát mindenre van
képesség bennem, ne nyughassak addig, míg minden dolgot meg
nem nyertem. Ami kevesebb, mínt az egész világ dolgai, az keve
sebb, mint amennyi én vagyok. A léleknek, aki Isten befolyása alatt
áll, és Istent szemléli, minden dolgok szűkek és kicsinyek. Ezért
csodálom én azt, hogy alélek, amelynek minden földi dolog kicsiny,
hogyan találhat nyugalmat egy teremtményben? Ezért, mivel a
magam számára értéktelen vagyok, értékesek nekem a kis dolgok.
Ha magamnak nagy lennék, semmi se lenne elég nagy nekem.

Seneca, a mester így szól: "Aki Istent féli, azt minden dolog
féli. Aki Istent nem féli, az fél minden dologtól", Aki istenfélő, az
bizalmasa Istennek. S aki bizalmasa Istennek, az Isten seregébe tar
tozik. Aki pedig Isten seregébe tartozik, az mindent megtehet.

Nyugosznak a természetes dolgok, míkor helyükre térnek.
Nyugosznak az állatok, mihelyt csillapították vágyaikat. Minden
teremtmény a maga helyén pihen el. Fogj egy követ, dobd fel a
levegőbe, és meglátod, nem nyugszik addig, míg újra földet nem ér.
Miért van ez igy? Azért van így, mert a föld a hazája, és a levegő

neki idegenség. Minden dolog azon a helyen nyugszik, ahol szüle
tett. Ahol én születtem, az az Istenség. Az én hazám az Istenség.
Van nékem atyám ebben az Istenségben? Nemcsak Atyám van
nekem őbenne, hanem magam is őbenne vagyok otthon. Mielőtt

önmagamban lettem volna, már megszülettem az Istenségben. Ha
Isten egyetlen szava szólna hozzám, ez egész világ nem tartóztat
hatna, felmennék magához az Istenséghez.

Ha egy dolog sokáig távol van az ő helyétől, elpusztul. Dobd
a madarat a vízbe: megfullad. Dobd dl halat a levegőbe: megfullad.
A hal a vízben született, a víz az eleme. Ha Istenből születtél, akarsz
is az Istenből élni, máskülönben meghalsz. Ha a te munkád múlandó,
én nem hiszem, hogy szellemi lény vagy. Ha a te életed szellemi,
akkor a munkád isteni. Az örök szabadságot szemlélni nem más,
mint önmagadtól szabadnak lenni. A lélek isteni természetű, mert
Isten képmása. Olyan a természete, hogy míndenre képes, mert amije
csak megvan Istenének az örökkévalóságban, teremtetlen módon,
az van meg a lélekének az időben, teremtett módon.

Semmi sem csillapíthat engem, csak az, amivel töltekezhetem.
Az Istent éhező embernek csak egy valami ízlik: az Istenség maga.
Ha kívánom a dolgokat, akkor kívánnívalók azok. Onmagukban nem
lennének kívánnivalók. Ha telített lennék Istennel, semmit sem érne
nékem az egész világ. Ha valaki becsüli ezt a világot,aiz arról tanus
kodik, hogy megveti önmagát. Aki becsüli önmagát, megvetette az
összes dolgokat.

Csak az nyugszik, akiben semmi mozgás sincs. Ha egy teremt
mény teljességgel mozdulatlan lenne, ő lenne az Isten. Isten azért
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lsten, mert mozdulatlan. Mivel minden teremtmény mozgékony és
nyugtalansággal teli, azért nem nyughatom másutt, csak Istenben.
Ha valamelyik teremtmény a te elpihenésed, - akkor ő élJ te Iste
ned, Értelmes teremtmények csak tevékenységükben tudnak el
pihenni és sehol másutt. És mi az én tevékenységem célja? "Ami
Istenben cselekvés, az bennem tűrés legyen. Ami Istenben szó, az
bennem hallgatás legyen. Ami Istenben formálás, az bennem szem
lélés legyen." (Johann von Sterngassen)

HOGYAN FOGADJUK BE AZ ISTENT?

Szól a mi Urunk: "Ahol én vagyok, ott velem legyen az én
szolgám". Vagyis azt mondja: bárhol legyek, a jászolban vagy
anyám ölében, vagy a kereszten, legyenek mellettem az én bará
taim. Mert amit Isten testben cselekedett, azt kövesse az Istent sze
rető lélek lélekben. Jobban tanusitjuk szeretetünket Isten iránt azzal,
ha lélekben belső szemlélődéssel, dícsérettel és hálaadással tartóz
kodtunk Isten mellett és Istenben, mint ha testünkben lettünk volna
nála. Az ember sose szűnjék meg bajaiban Istennél lakozní, amelye
ket testében szenved az időben, míg csak Isten az ő lelkét lelkileg
magához emeli majd az idő fölé. Mert amennyit te mellette voltál
Istennek az ő szükségében, annyira közel jutsz hozzá megismerés
ben és szeretetben a Szentháromság kamrájában, vagyis az örök
Atya szívében.

A bölcs Philo így szólt: "Uram, éjfélkor születtél, amikor min
den népek csendben hallgattak", 0, lélek, Isten akkor születik meg
benned, ha szivedben minden elnémult, vagyis, ha tested nem
kapaszkodik már az Ő kamata után - másként: mindaz után, amire
a testnek szüksége van - és ha legyőzted az ördögöt, sem a világ
csillogása, sem egy emberi alak nem zavar többé, és eltávolodtál
minden teremtményektől, szívedből minden képmás és hasonlat el
tűnt, - ebben az éjszakában szülí meg a mennyei Atya a te lelked
ben egyszülött Fiát, és ebben a csendben szól hozzád az isteni Ige.
Nyílj meg tehát, hogy magadba fogadhasd az isteni Igét.

Ha az isteni fény romlott talajra hull, ezt Isten szívére veszi,
ha egyáltalában merészelünk őróla ilyent mondani. 0, lélek, Isten
úgy száll beléd, mint egy szántóföldbe, - valahány jó gondolatot és
vágyat termelsz néki, ugyanannyi nehéz kévét teszel kocsijára. És
tudd meg ember, Isten szigorúan megítéli és számonkéri rajtad, hogy
gyümölccsé érlelted-e a legcsekélyebb megvilágosítást és figyelmez
tetést is, amellyel a bűntől elfordulni és tiszta igazságban Istent
követni téged intett. A mi Urunk kíván minket és azt akarja, hogy
az evangéliumi gazdag emberrel bóvítsük ki csűrünket. hogy be
fogadhassuk az Isten Lelkét. Vagyis csak szánd rá magad, nagy
próbákat megállni; a szív fájdalmát, szegénységet, megvetést és
semmivéválást. Im, ebben tedd próbára magadat, mennyire tudsz
Istenért szenvedni. Könnvű sóhajtozni, ha kényelmesen ülsz és hal-
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kan lélegzel, és szíved mélyét semmí és senki sem zavarta meg. Tud
játok meg, hogy ebben még igen csekély a próbát állt igazság. Mert
amíg önmagadat próbára' nem tetted, holtodig csalóka reményben
élsz, mert nem tudod, mennyit tudsz és mennyit nem tudsz Isten ked
véért szenvedni. 0, milyen könnyű összekulcsolni a két kezed és
így szólni: "Segíts meg, Uramisten! Kegyelmezz, Uramisten!" Ez
bizony nem elegendő. Onmagadban kell próbára tenni magadat,
ahogya lélek a Szeretet Könyvében mondja: "Egész éjszaka keres
tem őt, akit a szívem szeret. Kifosztattam, megverettem és megsebe
síttettem", Nos tehát! Meglátom én is, micsodám is vagy nekem,
ha próbát teszel a teremtményekkel, hogy vajjon mennvit tudsz belő
lük elhagyni és megvetni Isten kedvéért. (Arnold del Rate)

AZ ISTENFIÚSAGRÖL

"Ipse spiritus reddit testimonium spiritui nostro quod sumus
filii Dei."

Szent Pál írja ezeket a szavakat: "A Szentlélek bizonyságot
tesz lelkünknek, hogy lsten fiai vagyunk", Milyen nagynak tűnt az.
ószövetség szentjeinek, hogy Isten atyjuknak nevezte magát! Azután
az ószövetségben ritkán nevezik Istent atyának. Hogy mi keresz
tények Isten fiainak neveztetünk, az Isten Fiának és az ő Lelkének
a kegyelme. Nagy gyötrelmet szenvedett Isten Fia a zsidóktól, mi
vel Isten fiának mondta magát. Ö vívta ki nekünk, hogy Vele és
Benne Isten fiai vagyunk a Szentlélekben. Szent Pál így szól: "Ez
a fej és ezek a tagok egy test, és egy testben egy lélek van". Amint
tehát Krisztus, Istennek Fia, a mi fejünk és mi az Ö teste, úgy
vagyunk mi őbenne szellemi úton-módon Isten fiai. Az Ö szelleme
eleveníti meg és kormányozza az összes tagokat és tanuságot tesz
és bátorságot ad rá, hogy együttesen szóljanak: Atyánk, Atyánk;
Abba, Pater. ' ,

Szent János mondja: "A fény, amely Istenből sugárzik, Isten
Fia, eljött tulajdonába és övéi nem fogadták őt be". Akik pedig
befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiai legye
nek. Innen nyilvánvaló, mekkora hatalmat adott nekünk Isten, hogy
Isten fülinak nevezzük magunkat és azok is vagyunk, Már eleve
elrendelte és úgy intézte Isten, hogy mi az ő Fiának képére formá
lódjunk és egyformák legyünk vele, aki az Atyánák képmása. Ö az
a felettébb szépséges Kép, melyre minden képmások alakíttattak és
amelyben minden nem-szép szép lesz. Ezt mcndja Salamon: "A fiú
ez isteni jóság képmása, foltnélküli tükör, az isteni világosság tiszta
sugara és az örök fény szépséges csilláma", Az örök fény formáját
öltse magára a nemes lélek, vagyis ama édes, jó szolgálatkészségbe
helyezkedjék, amelyben nyoma sincs a számításnak.' hamisságnak.
Ebbe a tükörbe nézzen a szellem szemével. Itt folttalan, szín tiszta
ságat talál. Ehhez igazodjék. Nagyon-nagyon tiszta legyen az, ahová

ll) 241



az isteni fény rávetődjék, ha a lélek szellemiségét akarja átáram
lani és átvilágítani és a hamisság minden sötétségétől megtisztítva
az örök igazság tisztaságába állítani. Igy lesz az ember Isten Fiának
képmása, maga is istengyermek.

Az az egyformaság, mely Isten fia közt és köztünk fönnáll, s
amiért mi Isten fiainak neveztetünk, a születésben gyökerezik. Mert
ahogyan Ö örök Isten létére Istentől született: az Ige, mely az igaz
ság, úgy születtünk mi lélek szerint az igazság Igéjében. E csodála
tos származásban van a keresztény lélek nagy nemessége.

Minket is ugyanaz az anyatej táplált, amelyet az Isten Fia
szívott: ez az örök bölcseség, arnelvet a Fiú az Atya szívéből ivott.
Az ő megismerésének is az ő tanításának két emlőjével adja Krisz
tus a léleknek az Isten bölcseségét. Ezt az anyatejet kéll óhajtanunk
valamennyiünknek, akik megszülettünk és szellemiek vagyunk ha
misság nélkül, hogy abból táplálkozva növekedjünk az örök üdvös
ségbe, Krisztus testébe. ts óvakodjunk, nehogy azokhoz tartozzunk,
akikről Isten így panaszkodik Izaiásnak: "Fiakat tápláltam és nevel
tem, de ők megvetettek engem".

Isten képét viseljük is magunkban a szeretetben. Az Atya a
Fiát ezzel a szeretettel szereti, amely maga fr Szentlélek. Ugyan
ezzel a szeretettel szereti a Fiú az Atyát, és ugyanez a szeretet
ömlött belőle ama testbe, melynek feje az Isten Fia. A szeretet ve
zérli őt és eleveníti meg, és egyesíti fr főt a testtel, s így lesz kettő,

a fej és a test, szellemi módon az egyetlen Istenfiúvá. Ahogy Krisz
tus imádkozott az Atyához: "A szeretet, mellyel engem szerettél.
bennük legyen és én őbennük". (Johann Franko)

ISTEN MEGISMEREsÉRŰL

Az örök boldogság Isten szemlélésében van és örök életet
jelent.

Egy szent mondotta: "Ha egy lélek már semmi teremtményt
meg nem ismer, még önmagát sem, akkor van ott az Isten". Ha
közvetlenül ismeri meg Istent, akkor boldog. Lehet ugyan, hogy a
lélek szent, - és az is, ha bűn, halálos és mindennapi bűn nélkül
való, ami lehetséges, bárcsak rövid időre is -, de nem boldog mind
addig, míg közvetlenül nem ismeri meg Istent. Amíg csak kívánja
azt, ami nincs birtokában, addig szükséget lát és nem boldog. Bs
amíg fél, hogy elveszíti azt, ami birtokában van, addig szükséget
lát és nem boldog. Hogy ennek így kell lennie, ha a lélek meg
akarja ismerni, azaz, hogy közvetlen ísmeréssel kell őt megismer
nie, Istent, azt ezzel bízonyítjuk: ha a szem meg akar ismerni vala
mit, ahhoz kell, hogy annak képmása egyesüljön a szemmel. Ám a
léleknek nem lehet Istenről képmása, amelyben megismerhetné, mert
a képmás, amelyben megismerné Istent, teremtmény kellene hogy
legyen. S így Istent a legalacsonyabb fokon, vagyis a teremtmény
ben ismerné fel.
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A képnek határa is lenne. Nem lehet azonban ahatártalant
az elhatárolt által teljesen megismerni, HORY a lélek megismerhesse
Istent, ahhoz az isteni Iénvecnek eRyesülnie kell az értelemmel.
A dicsöség fényének" kell segitenie, ha Istent meg akarja ismerni.
Ez a fény nem Isten, hanem Isten teremtménye. Mint ahogy a nap
fény, melyben felismerem a színeket, nem maga a nap.

Mármost azt kérdezik a mesterek: vajjon az értelem közeg-e,
melyben a lélek Istent felismeri? Hiszen az értelem nem a lélek. Erre
így felelnek a mi új mestereink: Ha iRaz is, hORY az értelem nem
a lélek, mégis csak olyas valami a lelken, ami annak a lényegé
hez tartozik, a lélek egyik ereje. Ha testem nélkül tekintem a keze
met, akkor a kezem nem a testem. Ha azonban a testem természeté
hez tartozónak tekintem, akkor már elmondhatom a kezemről, hogy
a testem, mert hozzátartozik annak természetéhez. Ha a testem járni
akar, a lábaival kell, hogy járjon. A járás a lábak dolga, nem a testé,
hiszen a lábbal jár a test. Igy van akkor is, ha a lélek meg akarja
ismerni Istent. Az értelmével kell megismernie. s az értelem olyan
erő, amely a lélek lényegéhéz tartozik. S ez nem ismeri meg Istent
máskép, mint csak az értelemmel. (Florentius von Utrecht)

AMI A BÉKESSÉGHEZ SZUKSÉGES

Ha mindenképpen békességes szívet akarsz, hétféle módon cse
lekedjél, - írja eRY szent. Erre a hétféle cselekedetre tanítalak én
téged. Elsőnek: óvakodj ál a bűntölt Másodiknak: ne törődjél azzal,
amíhez közöd nincsen. Harmadiknak: ne vállalkozzál többre, mint
ami megparancsoltatott neked. Negyediknek: ne tűrj meg ellensé
gességet a szívedben. Otödiknek: légy türelmes. Hatodiknak: Imád
kozzál mindig szívesen. Hetedik cselekedeted pedig legyen: húnyd
le szemed és zárd be füled a világ hiúsága előtt, mert gonosz az.

(Türing testvér)

MIRÖL ISMERNI FEL A NAGYON JO EMBERT?

Ha meg akarod ismerni, a nagyon jó igaz embert, ismerd fel
arról, hogy mindent jóra fordít és jóvá tesz, semmit sem rosszabbá.
Eckhardt mester mondja: "Bizonyos vagyok abban, hogy bármit lát
a jó ember, attól jobbá lesz", Mert ha rosszat lát, akkor hálát ad
Istennek, hORY megoltalmazta tőle, Ha pedig jól lát, azt kívánja, bár
ö cselekedte volna azt!

Hasonlóképpen mondja egy tanitó: Bármit is lásson az isten
szerető ember, még nazvobb lángra lobbantja benne az isteni sze
retetet. Mert ha jót lát, az szeretetre ösztökéli őt. Ha rosszat, Isten

* «L1.11nen p;IOI"i;H''', ('Z az üdvözültek Istr-n-íútúsát eszközlö kegyelern teológiai neve.
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mérhetetlen jóságára ismer benne, amellyel oly nagylelkűen eltűri

azt, és ez is szeretetre sarkallja. És ha a teremtményeket látja, azok
eszébe juttatják az eredeti okot, amely belőlük sugárzik. És ez is
szeretetre ösztönzi őt. (Ismeretlen domonkos St. Gallenbőlj

A BŰNOSHOZ

Aki semmi bűnbánatot nem képes érezni, az bánja azt, hogy
nem képes bűnbánatot érezni. Aki vágyódik a bűnbánatra, az végül
is méltónak ítéltetik és Isten nem hagyja el többé.

(Johann von Sterngassen)

AZ OLVASÚHOZ

"Ez az írás nehéz volt, sokan meg sem érthették. Ezért ne ter
jesszétek mindenütt, az Isten szerelmére kérlek titeket. Mert nékem
is megtiltották ezt. De ha akadna, aki szidalma:zná, annak valójában
az ő vaksága lenne oka. Mert ez itt színigazság, Ha azonban volna
benne valami, amire kevés szót áldoztam, ne tegyük akkor se félre.
Mert kevés a szavunk, valahányszor az isteni természetről kell szól
nunk. De a szándékom a tiszta igazság a Krisztussal és a Krisztus
ban. Legyen neki ezért áldás és dícséret, mindör őkké."

(A kölni Franke testvér)

PALACKPÓSTA

A tenger, a tenger, leendő gyilkosom
vad bruhahával félnapja döngeti szívem
s hitvány lampionként lengedez felette
az őszi nap.

A tenger, a tenger azért oly diadalmas,
mert a mindenség urának vallja magát.
Azímént nyelt el egy hajót,
vacsorája egy pálmafás sziget.
e percben száz hullát vetett a partra
s százmillió halnak adott életet.

Mindent tud és mindent eligazít
s mert látható, ijesztőbb, mint az lsten
hullámain szövi hódító álmait
titkon, konokul s kifürkészhetetlen.

Jaj, már rólam is mindent megtudott
és én ís meg mindent általa, tőle.

Ne kérdezzétek, mi történt velem:
ez az utolsó hírem s levelem
magamról, magunkról, felőle.

Jékely Zoltán
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TÜKRÖK KÖZÖTT
Irta: Mándy Iván

Szcrda este feljött hozzám Szeverényi Kálmán húzbizalmi. Ha
talmas, kövér ernber kék szvetterben, piros nyakkendőben. Úgy jött
be a homályos clőszobába. mint aki attól fél, hogy fellök valamit.
Roppant mereven tartotta a könyöke L

-- Hát mindig csak itthon van asszonyom? tvlondták is nekem,
iCi le) ak érmikor jöhetek.

Ezt már bent mondta il szobában. Kalapját térdére tette. száját
összehúzva a képeket nézte. .

-- Ismertem én jól ct megboldogult férjét. Egyszer megállított
a lépcsóházban. - Mit akarnak megint ezzel a zsidózással? -- kér
elezte tólern. -- Elterelik a figyelmet a háborúról! Mert arról van
sz ó, igenis háborút akarnak! - Akkor én mosolyogtam, de aztán ...

Legyintett, ujjával köröket vont az asztalon, mintha sose
ök ama abbahagyni. Hirtelen fölnézett.

-- Házigazolás lesz. Otös bizottság tartja az igazolást nálam,
jövő kedden. Tudjuk, sokat szenvedett, asszonyom, a nyilasok meg
vr.rt.ek, mert bujtatott valakit. Egyszer jöjjön le hozzám és szép nyu
godtan mondjon el mindent. Itt nem arról van szó, hogy bemártsunk
embereket, de aki bűnös ... Ért engem! I

Egyszerre felállt, mintha megijedt volna valamitől ebben a
szebában. Kitelé megint azt mondta:

-:-- Jöjjön le hozzám.
Becsuktam mögötte az ajtót. - Úgy, hát ismerte a férjemet?

És még miket mondhatott neki János? Mert annyi mindenről tudott
beszélni, ha összeakadt valakivel a lépcsőházban, vagy az utcán.
Olykor vadidegen embereket vonszolt fel, hogy megmutassa a
könyveit. Egyszer beállitott egy lehetetlenül hosszú, szemüveges
"lakkal. - Ez itt Koncz Géza. Egy könyvesboltban találkoztunk"
k épzeld, ő is Csehovot akart venni! - Koncz Géza hónapokig ebé
delt nálunk, késöbb még a barátait is felhozta.

Oly furcsa most az üres lakás. Már beesteledett, de nem gyuj
tottam fel a villanyt, csak ültem a sötétben. Lentről az utcalámpák
párás sárgás fénnyel megvilágitották az ablakot. Hallani lehetett,
ahogy egy lovaskocsi lassen végigkocog az utcán. - Milyen mere
ven ült itt az előbb Szeverényi Kálmán, alig várta, hogy elmenjen.

Aztán az a novemberi délután volt előttem, amikor a nyilasok
jöttek. Vörös bajusza, vékony, fehér orra volt annak a férfinak, aki
kérdezett. Egész közel hajolt hozzám, és mintha távolról, valahon
nun az ö háta mögül hallanám a hangomat. - Nem ismerem Gardner
doktort! - Lépések a szobában, ajtók nyíltak, csukódtak. magas,
nyilas karszalagos lépett ki a hálóból. Mondott valamit és a vörös
bajuszos hirtelen arculvágott. Aztán egyszerre egyedül maradtam
a fe ltiirt szekrénnyel, kirángatott ruhadarabokkal.
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-~ Ö volt, Kocsis Béla. - Ezt a szomszédom mondta később.

Hogy a Kocsis Béla jelentett fel. Feleségével és két gyerekével lent
lakik a földszinten. A kislánya rongybabát szorongatott az óvó
helyen.

Dehát Kocsis nem is ismer, mi baja velem?
Még kétszer jöttek hozzám a nyilasok. Már tudtam, legjobb,

ha elengedern. kinyujtom a tagjaimat, akkor nem érzem úgy az
ütéseket. De még mindig a hangom v.olt alegfurcsább, ahogy ilyen
kor feleltem. - Nem volt itt Gardner doktor, semmiféle holmit nem
dugott el. - A vörösbajuszos feltúrta a leveleimet. -- Ezt a férje
írta? Akkor még a vőlegénye volt? - Újra kellett hallanom a sza
vakat, amiket annyit olvastam.

Este az óvóhelyen láttam Kocsis Bélát. Sámlin gubbasztott,
tüskés fejét kezébe hajtva. Ez jelentett fel?

Felszabadulás után egyszer a kapuban találkoztunk. Mereven
a szemembe nézett és úgy égett az arca. Hirtelen fütyül ni kezdett.
Aztán csak azt hallottam, hogy az ajtó becsapódik az udvarban.

Ivrit akar a házbizaimi? Szép nyugodtan mondjak el mindent?
Nem tudtam éjszaka aludni. Mintha figyelnének a szomszéd

lakásokból. Engem, aki majd beszélni fog.

* * *

Olyanok szólitanak meg, akik azelőtt észre se vettek.
Oswaldné, a tanácsos felesége. Táskás ráncokban lóg az arca, de
aranyszőke haja kislányosan loknis. Kutyája is van, csengővel a
nyakán.

- Igazán nem tudom, miért kell nekiink a lépcsőházban beszél
getni, mintha nem lenne más hely! Egyszer jöjjön el hozzánk,
Annuska! Éppen tegnap említette az uram, milyen nagyszerűen vi
selkedett a nyilas időkben. Ez a lélek bátorsága. Igy mondta.

Fölnéztem rá. A lélek bátorsága ... - miért aláz meg ezekkel
a szavakkal? Egy mozdulatot tettem, de megfogta a karomat.

- Most pedig ételt visz a szegény gyerekeknek. Milyen
csodálatos!

A kutyája ugatni kezdett, erre elengedett. Utánam szólt, hogy
majd megbeszélünk valamit, mert találkoznunk kell.

Ahogy mentem az utcán a lábosaimmal. még mindig reá gon
doltam. Azt hiszem, nevet rajtam ez az asszony. Dehogy akar ő ve
lem találkozni, csak éppen kellett valamit mondani a lépcsőházban.

A Körút sarkán megint láttam a cigarettaárusokat. - egy
falka gyereket. Pirosarcú kisfiú rohant felém, kezében cigarettás
doboz. Szétnyiló, rongyos kabátja alatt a csupasz melle. Utána man
kón kopogott egy katonasapkás. Pöttömnyi lányka cikazott végig
él lábak között. Egyre többen jöttek, ellepve ft járdát. Csattogtak a
meztelen talpak. Uvöltve vágtattak előre, nuntha fel akarnák falni
az utcát.
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Az a kislány, akihez mentem, betegen feküdt. Elfordította a
fejét, dhogy letettem ct Iábosuimat.

-- Várj, mindjárt kapsz levest. Nagyanya hol van?
Nem felelt. Akkor se nézett rám, amikor a leveseskanalat a

szájához emeltem. .
Az üres lábasokat rakosgattam, amikor megszólalt.
-- Egy fát láttam álmomban a sivatag közepen. Tele minden

féle színes madárral. A madarak egy darabig mozdulatlanul ültek
az ágakon, mint csodálatosan színes levelek. Aztán elrepültek a
fával. De akkor már nem is fa volt, hanem egy repülő kard. Otfelé
nyilt cl tüzes éle

Arnvék esett be a légypecsétes ablakon.
~_. És hova repült a tüzes kard?
-- Menj most!
A házunk kapujában kis csoport beszélgetett. Ahogy elmen

tem mellettük, a nevemet hallottam.
.,', Úgye, most is tőle jön?, attól a beteg kislánytól? - Kék-

keridős nő állt előttem. - Igaz, hogyelhurcolták a szüleít?
-- Igen, a nagyanyjával él.
-- És maga mindig visz neki valamit.
1\ vállak gyűrűje bezárult körülöttem, Szinte vártam, hogy

hútbaveregetnek. Valaki azt mondta.
-. Gyerekváros lesz Hajduhadházán, csak így lehet megoldani

ezt a kérdést.
- Igen, igen.
Végre továbbengedtek.
Milyen szamárság, gondoltam otthon, miért nem beszélek ve

lük? Azt hiszik, gőgös vagyok. . De a beszéd nehéz. Hiszen még
annak a gyereknek is alig tudok valamit mondani, csak ülök az
ágya m ellett a Iáboseimmuí.

Vannak aztán más találkozások.
I:gy este, ahogy hazafelé mentem, lépések csattogtak mögöt

tem. Egy férfi vágtatott el mellettem. Úgy a vállán át visszanézett.
Sernmler, a negyedikemeleti szabó. Azt mondják, részeges és veri
él. feleségét. A válla falas, kalapját kezében lengette. Megállt egy
kir ake.tnál, de jól láttam, hogy felém pislog. Mögéje értem és akkor
hirtelen hozzámugrott.

- Most jól benyalja magát a házbizalminál, meg a többi nagy
fejűnél, na csak ne nézzen úgy, tudja-jól, miről van szó ... És olyan
biztos abban, hogy a Kocsis jelentette fel, olyan biztos? De miért ne
törje ki valakinek a nyakát, nem igaz? Mondja meg nekik azt is,
köpjön be engem is, maga, maga ... !

Behúzta a fejét, előrefutott. A kalapja repült utána.
Mit akar tőlem és mit akarnak a többiek? Az öreg méltóságos

asszony, aki nem fogadja a köszönésemet? Vagy az az ismeretlen,
aki egy éjszaka cédulát dugott be az ajtórnon ezzel a felírással. 
Áruló:

* * *
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- De most már igazán le kell jönnie hozzánk!
Oswaldné mondta ezt és közben kivett egy könyvet a szek

rényből. Pelelepozott. - Ambrus ... na,lst.enem ... - Rámnézett,
visszatette a könyvet.

-- A férjem nagyon szerette.
Oswaldné körbevándorolt a szobában, ujját végighúzta egy

szék támláján. - Egyedül tartja rendben a lakást.? -- Aztán megint
előttem állt, kinyujtotta felém a kezét. A férjem is látni szeretné,
nem szabad, hogy igyelbujjon!

Azt hiszem, nagyon ostobán mosolyoghattam, mert hirtelen el
fordult. Olyasmit mondtam, hogy hiszen nem bujok én el, de ő akkor
már ment kifelé, mint akit megbántottak. Talán a meghivást is el
felejtette.

Visszafordult az ajtóból.
--- Hát akkor holnap este várjuk. Ne féljen, nem leszünk sokan.
Azt se tudom, milyen ruhát vegyek fel, olyan régen voltam

társaságban. - A könyvszekrényhez mentem. Igen, ezeket a köte
teket a férjem vásárolta, meg a folyóiratokat is. - Tudod, milyen
olcsó volt, valósággal becsaptam a kereskedőt.! - Mindig igy
kezdte, mintha én haragudtam volna.

Másnap este feljött Oswaldné és Szeverényi Kálmán. A házo
bizalmi halványkék dobozt tett é1Z asztalra.

-- Kis cukorka. Féltünk, elfelejtette a meghívást.
_-- Nem, nem.

- Hát most még leszaladok az üzletbe. Hiába, é1Z elszámolás
nál ott kell lenni! -- Szeverényi elmosolyodott. - Sok baj van ám
egy ilyen kocsmával. Egy suhancot kidob tunk, mert kevesebbet
akart fizetni. És még neki járt a szája, hogy majd visszajön a bará-
taival. .

Oswaldné megvárta, amig átöltőzöm. Egy darabig hallgatott,
aztán gyerekkoráról kezdett beszélni, a ferencvárosi házról, az éh
ségről.

- Kőkemény zsemlyét tartottam a kezemben, azt néztem,
ahogy mentem a havas úton az iskola felé. A hó szikrázott, én meg
a zsemlyét nyalogattam. - Mit tud erről a férjem, nem is ismer!

Átfogta a vállamat, aztán akárcsak álomból ébredne.
- Jaj, még valahova be kell szólnom!
Igy hát még egy kicsit egyedül maradlíattam. Az ám, gondol

tam, nem ismerjük mi egymást. Ezek sem engem hívnak. hanem
valami hóbortos öregasszonyt, aki ételt visz a gyerekeknek és el
mondja majd ... Mit mond el? Hogy valaki följelentette és meg
verette? Ezt akarják hallani? De talán nem is ő volt. Miért nem jön
fel hozzám Kocsis Béla? Vagy nékem kéne lemennem?

Kiléptem az ajtón és a szomszédnőm belémkarolt. Együtt men
tünk le a második emeletre.

- Itt a mi kedves vendégünk!
Oswald tanácsos maga mellé ültetett az asztalnál, a felesége

tortaszeletet tett a tányéromra.
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- Egy kicsit büszkék vagyunk magára.
Végignéztem az arcokon és a legjobban szerettem volna föl

állni, - fölállni és elmenni innen. Le a földszintre, ahhoz az ember
hez, akivel beszélnem kell. De csak ültem, mintha megfagyott volna
a lábam. Koccintanom kellett.

- Egészségére asszonyom!
- Ha mindenki így viselkedett volna azokban az időkben ...
Vágtak a szavak, akár a vesszőcsapás. Ha tudnák, milyen nagy

volt él félelmem ...
Megint ittunk. A többiek beszélgettek, de hozzám most nem

szóltak. Ez igy kellemes volt, mert lassan elálmosodtam a bortól. 
Fölnéztem és mintha könnyű álomban úsznának előttem az arcok.

Akkor egyszerre, akárcsak egy kis harang szólalt volna meg
bennem. Oly finoman kongott, hogy alig hallottam. Aztán egyre
erősebben és végül, mintha már én ülnék a harang alatt.

Oswald tanácsos fölugrott.
-- A kapuőrség kongat!
Nyurga férfi állt az ajtóban.
- Betörtek az italmérésbe!
Kőrűlnéztem, de Szeverényi Kálmán már nem volt a szobában

A többiek is mentek kifelé. A nyitott ajtókon egyre jobban hallat
szott a repedt házi harang kongása. Akárcsak maga a ház jajvesze
kelne.

Az összeroskadt torta fölött sápadtan égett a villany.
Hegyesszakállas férfi. egyedül ült az asztalnál. Ivott. Aztán

egyik pohárból a másikba öntötte a bort, majd megint vissza, hosz
szan, lassan csorgatva egyik pohárból a másikba. Közben ezt
mondta.

- - Sose szerettern mást, mint Csécsy Évát.
Kissé· puffadtarcú nő állt mögötte, süteményt majszolva.

A morzsák peregtek az arcán, ahogy felkiáltott.
-- Hány évig mondod még ezt? És gyere már, hiszen betörtek!
A szakállas nem mozdult. Magasra tartott kézzel, szinte a vé

kony, fehér ujjai közül folyatta a bort.
Fe ldult egy szek, va iak í meglökte a vállamat. Egy kéz bele

markolt a tortába.
- Egyen csak maga is'
Kint a folyosón, mintha sötét hátakon úsznék előre. Apró fé

nyek villantak. A szomszéd ház tűzfalán felgyulladt a villany, de
nem láttam egyetlen arcot se. Lefelé sodortak a lépcsőn. Forró
lehellet csapódott az arcomba. Ez ő... Kocsis Béla... Itt van
mellettem!

Egyedül álltam a falnál.
Asszonyok vágtattak el mellettem sodrófával. fakanállal, az

egyik valami fényes üsttel. Mintha egymás válláról pattantak volna
előre.

Hátulról. az udvar felől nyomultak be a kocsmába.
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Kivágódott az ajtó, és a hirtelen felcsapódó fényben két vörös
térdet láttam. Aztán egy foltos, szőrös arcot, ócska harisnyával a
fején. Az egész széllesvállú alak akár egy hordóból ugrott volna elő.

- Előre, Jumbó! Ussed, Jumbó!
Ideges, fekete patakokban folyt a bor akilyukasztott hordók

ból. Bricsesznadrágos fiú ugrott fel, kezében rumosüveggel.
EJőretört az asszonyok sorfala. Oswald tanácsosné tűhegyes

körmeivel ugrott Jumbó arcába, - mellette Pólika, a mosónő. Való
sággal előre potyogtak, mintha hátulról benyomták volna il falat.
Úgy lobogtak az arcok, mint a fel-felcsapódó lángok.

Uveg repült el a' fejem fölött, beugrottam a pénztárba. Osszo
húztam magam és mos t csak a lábakat láttam. Aztán egy arcot.
Kocsis Bélát, ahogy egy-egy üveggel a hóna alatt csücsül a padlón
a pult mögött. Felém fordította a fejét, az üvegek kipotyogtak a
hóna alól, ő pedig beletenyerelt a ragacsos lébe. Igy nézett, fejét
válla közé húzva.

Föntről Szeverényi Kálmánt hallottam.
-- Ne hagyjátok a bitangokat!
Megkondult egy üst. Roppant erővel, egyre hangosabban szólt,

mintha fel ak arná riasztani a várost.
Egyszerre csak itt volt mellettem Kocsis Béla. Mintha cserepe

ken csúszott volna felém. Térdelt. Aztán nagyon lassan felém nyuj
totta a kezét.

De akkor valaki félrerúgta. Egy pillanatra még láttam az el
hanyatló arcát. Jumbó ugrott az ajtó felé. Két nő kapaszkodott a
karjába.

A fal, mínthe hatalmas, égő táblaként meghasadna.
Előre zuhantam.
Csak íent, ü szobámban tértern magamhoz. Az ágyon fekJdtem,

szembe az ablak keresztjével. A kék reggeli eget néztem, de Kocsis
arca volt .előttem, ahogy beszélni akar ott a kocsmában, de félre
rúgják.

Ki se mozdultam hazulról. Nem volt erőm lemenni a föld
szintre. Hogy néznének rám Kocsisék. ho~y íogadnéuek? ...

Dehát fontos ez?
Nem tudom miért, egy régi álmom jutott eszembe: - Hosszú,

szürke kőfal mellett mentem, a nap valahogy ferdén esett a falra és
körülöttem zöldes tócsák csillogtak. A fal mögül hatalmas,' fekete
vasrudak meredtek az égre. Nem néztem hátra, de tudtam, jön mö
göttem valaki. Feketeruhás férfi, pár lépésre tőlem. Ha én megáll
tam, ő is megállt. A fal egyre sárgább lett a lemenő napban és egy
kisfiú ült a szélén, lábát lógázva, bőrsapkában. Arca szürke, elha
gyatott és mintha rácsok közül nézne. Megálltam előtte. Éreztem,
végem van, ha rámnéz. De ő csak gubbasztott léhajtott fejjel. Akkor
megsz6lalt mögöttem a fekete ruhás férfi: Tettél már valamit érte?
Tettél már valamit a szabad életért'? - Ahogy ezt kérdezte, egy
szerre megkönnyebbültem. - Még nem - feleltem -, de talán
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lesz hozzá erőm. -- Aztán szinte kiáltottam. - Lesz hozzá erőm! 
Sírni kezdtem, de ez már a boldogságtól volt, mert olyan könnyű

és vidám lett a szívem.
Most is, hogy erre az álomra gondoltam, akárcsak énekeltem

volna az anyámnak. És mindjárt arra a verssorra kellett gondolnom.
amit annyit hallottam anyámtól . " - A Lajtánál áll a császár. 
Ennyi volt az egész, soha nem tudtam elfelejteni. - A Lajtánál áll
a császár. Valami szürke egyenruhában képzeltem a császárt. ahogy
hátratett kézzel, mozdulatlanul nézi a vizet. Mellette a lova, de ő

nem törődik vele. Nem törődik semmivel, csak áll és nézi a vizet.
'- Mi volt ebben nekem olyan édesen szomorú, hogy beleremegett
a szívem?

Aztán ismét megcsapott a nyugtalanság. Fel kellett állnom
Csöngcttek..

cl állt az ajtónál, Kocsis Béla. De mintha már régebben itt
ácsorogna. Szinte éreztem is a mozdulatot, ahogy kezét a csengőhöz

emeli és visszarántja.
-- Eljöttem magához.
A szobában nem ült le, hanem az asztal mellett állt. Barna

ruhája végig begombolva, még valami nyakkendőt is kötött. Vörö·
ses baja vizes kefével lesimítva, de hátul csak fölugrott a búb. -
A felesége fésülhette meg, akabátujj foszlányait is ő' vághatta le.

Le kellett ülnom, - olyan nehéz lett a szívem. Rá se néztem
nem is kérdeztem semmit.

Ö pedig beszélt.
- A feleségem kért, hogy jöjjek fel, mert baj lesz az igazo

lássa!. Azt akarta, beszéljek magával. Mindenfélét magyarázott ne
kem odalent, dehát engem az egész tészta nem érdekel.

Kicsit előredült, mintha rá akarna esni az asztalra.
--- Én küldtem a nyakára a nyilasokat. tudja? Gondoltam, ka

pok valamit azokból az eldugott holmikból. Hát erről volt szó. Nem
is kell, hogy ezt elmondja a házbizalminak, lemegyek én magam.
A feleségern persze nem tudja, ő azt hiszi, okos vagyok. Okos. Be
szélj vele szépen, mondta a feleségem, hogy van két gyereked ...
- Ki törődik az én két gyerekemmeI2 És nekem nem kell, hogy
megbocsássanek. mert olyan ember azért még mindig vagyok ... -
Elvakkantotta magát. - Rongyember, mondja hát, rongyember!

Én pedig csak ültem előtte. Szólni akartam, kiáltani: - elég.
hallgasson már! - De még mindig beszélt.

- Futni hagyhatna, miért ne? dehát köszönöm szépen! Mindig
csak azt látnám az arcán: jó, jó, tudom ki vagy, akkor töröm ki a
nyakad, amikor akarom. Meg aztán piszok munka volt, amit magá
val csináltam. Sokszor ordítani tudnék éjjel, ahogy ülök az ágyam
ban, él gyerekeket pedig kihajítani. Menjenek, ne legyenek velem
együtt. ne szívják azt a levegőt, amit én! Ahogy megállnak előttem:

Apa, a .Ianika verekedett, apa, az öcsi becsúzlízott egy ablakot. - 
Közben néznek, hogy én, igen, majd én rendet teremtek, mert ki
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tudná, mit lehet és mit nem? Hogy akkor mit érzek! ... De teszek
én igazságot. Elverem őket, azt a két ártatlant. Tudják meg, micsoda
gazember vagyok én, micsoda utolsó ... Ne tudjanak nekem meg
bocsátani se ők, se magal Mert olyan az én bűnöm ... ! - Okos
voltam, meg lehet velem elégedve a feleségem? Vagy még mondjak
valamit? Még kell egy kis szósz? ...

Vihogni kezdett, egész teste rázkódott.
Rákiáltottam.
- Uljőn le!
Elugrott előlem, kezét halántékához kapva. Igy nézett egy da

rabig a két tenyere közül, aztán kirohant.
Az előszobaajtóból hallottam, ahogy levágtat a lépcsőn. Le d

házbizalmihoz.
Én se térhetek vissza a szobámba. Le kell menjek Kocsis fele

ségéhez és gyerekeihez. Nem maradhatnak most egyedül. Az is le
het, hogy többé már nem hagyhatom el őket, hiszen gyűlöletben él
nének. -- Mit mondok majd annak a két gyereknek'? ...

Mindegy már. Az apjuk elindult a maga útján, én is elindulok
a magamén.

Margaret Boyd

SZÁRAZSÁG

Álmomban hűs eső szakadt,
fénylett, süppedt a föld,
a bors-fák bő szökőkutak,

víz-árjuk tündökölt.

Esőtől sustorog a rét,
kristályt habzsolt a rég
kiszikkadt torkú rét; s ömölt,
áradt, szakadt az ég.

Lehült a tikkadt érmeder,
a láva-hő kövek,
csengett a lenge lomb a fán,
áttetsző, zöld üveg.

Csodálkozó nyájak, gulyák
cuppogtak át a lágy,
kövér füvön, és boldogan
áztak kinn a kutyák ...
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... Igy álmodtam az éjjel, s most,
reggel, a szomjú táj,
repedt torkába bámulok:
nem enyhült az aszály.

A légből pelyhes kismadár
aláhull szédülőn,

a lovak izzó csontjai
átsütnek bőrükön.

Vijjog a kósza dögmadár,
és nincs, és nincs remény,
izzik és lángot vet a tér
az őrült nap delén.

Barmok döglődnek, süt a föld,
s az ég - az nem feleL
A tátongó meder fölött
egy vándor térdepel ...

Fordította; Rab Zsuzsanna



NAPLÓ
tOL T5EN TSIANG HAtALARA. - Rövid kőzlcmény adta hírül,

ho~y Lou Tsen Tsiang - szerzetesí nevén Dom Pierre-Céiestin --a bel
giumi St. André bencés apátságban elhúnyt. Rendkívüli egyéniség távozott
vele az élők sorából.

Kínában született, 1870-ben. Apja protestáns katechéta volt. Felesége
nyolc évvel Iiúk szűletóse után meghaHj így egyedül nevelte gyermekét,
akit honfitársai nilgy megütközésére nem kínai, hanem kulfőldí iskolába
adott Sanghaiben. Lou Tsen Tsiang itt európai nyelveket, főképen franciát
tanult. De a lelke mélyéig kínai maradt, konfuciánus. Mínt ő maga mondja,
ennek a kontuciánizmusnak köszönhette legnemesebb índításait: az
egyeneslelkűséget, a bölcseség értékelését, a béke és testvériesség szere
tetét. Apja végrendeletében ezt hagyta meg nekí: "Míndig az Egre tárnasv
k odjái!" Az Ég a kínaíak szemében a legősibb, legmélyebb ístenfogalom.
Lou-T sen Tsiang valóban egész életében, egész lelkével erre il. lelke mélyén
élö 'isten fogalomra támaszkodott.

Húszéves korában beiratkozott Pekingben a külügyminísztériummal
k apcsole.tos Tong-Ven tolmácsképző iskolába. Nem akart diplomáciai pá
lyára lépni, a körülmények játéka sodorta oda, s ő ragyogó karriért futott
be ratt«. 1892-ben tolmácsként Szentpétervárra került a kínaí császan '
kövctscgrc. Az itt-töltött tízennégy év, fejlödésének legdöntőbb korszaka.
Két kíváló egyéniség gondviselésszerű hatása ad új irányt életének. Az
egyik él kínai császár követe, a cári udvarnál : SIm Tsing-Shen. A század
forduló c fínomérzékü diplomatája látja, hogy új dolgok érnek a történe
lemben. Mi lesz Kínával ebben az új világban? "Kínának rnodernizálódnia
ken, - mondja Lou Tsen Tsiang-nak. - Ha a mostani rendszer és vezetői

clb uknuk, légy készen arra, hogy új utat mutass nekik. Nezz szét magad
körül. Nem minden elvetendő Europában, ha nem is rrunden követendő.

ismei d meg alaposan legjobb intézményeiket, hogy ha eljön az óra, át
ül tethcsd amit tanultál. Tanulmányozd a kereszténységet, fókép a katolikus
Egyházat. Európa ereje nern fegyvereiben van. Még csak nem ís a tudo
ruányben. Európa ereje a vallásában van. Figyeld meg a keresztény val
!ást. Többféle ága van és sokféle csoportosulása. Vedd ennek a vallás
nak a legrégibb ágát, amelyik a legközelebb áll az ősi forráshoz Lépj a
lagjilÍ kózé. Ismerd meg tanitását, kövesd parancsait, figyeld meg kor
ményzé sénak rendszerét, nézd meg közelről minden intézményét. lesd ki
müködcsükct. Ha diplomáciai pályadat befejezted, esetleg arra is lesz
alkalmad, hogy még tovább menj. Ebben a legősibb ágban válaszd ki a
legősibb társaságot. Ha tudsz, lépj be tagjai közé, tapasztaId meg belső

életűkel, mert ebben lehet a titkuk. Ha ezt megértetted és megszerezted,
ha megtaláltad az egésznek a szívét és Krisztus vallásának erejét, vidd
el Kínába és add át a ticidnek.'

Ezek a szavak, amikor meghatározták a fiatal Lou Tsen Tsiang élet
útját, önkénytelenül utat nyitottak számára az isteni kegyelem forrása
felé is. De még sok idő kellett ahhoz, hogy magához a forráshoz eljusson.
Ebben ~l'gítette öt, szint.e kézenfogva, a fejlödésére döntően ható másik
nagy egyéniség: a felesége, aszentpétervárí belga követ sógornője, Berthe
Bovy. 1890 februárjában keltek egybe. Ez a házasségkötés egy európai nő

vel, nag y zavart keltett a kínai követségen. Nyolc esztendőt töltöttek még
Szentpétervárott; s ezalatt a fiatal asszony egyetlen fogadáson, egyetlen
ünnepségen sem jelenhetett meg férje oldalán. Lou Tsen Tsiangot azután
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kormánya Hágába küldte, hogy ott önálló kinai követséget szervezzen.
Nehéz és kényes feladat várt itt rá, s diplomáciai működésónek elsö dia
dala: sikerült megszerveznie akinai konznlátusokat a holland-indiai gyar
matokon. Munkájában hű társat és tanácsadót talált a diplomáciai életben
otthonosan mozgó feleségében.

Madame Lou sohasem il?yekezett térítgetni a férjét. Csak élte mel
leUe a maqa mélységesen katolikus életét. "Ez a tapintatosság még jobban
arra ösztönzött. hogy kövessem őt a katolikus hitben, -- írja Dom Pierre
Célestin. - Az unszolás viszont inkább elriasztott volna ettől a lépéstől."

Tízévi házasság után, ugyanabban a templomban, ahol megesküdtek, Lou
Tsen Tsiang letette a katolikus hitvallást, majd rövrddel utána az első

szentáldozáshoz járult, és 1912 április 5-én a szentpétervári katolikus érsek
megbérmf.lta.

Ekkor tőrt ki Kínában 5zun-Yat-Szen forradalma. Az eddígi kormány
zássai elégedetlen Lou Tsen Tsiang lemondásra sürgette a császárt, s ezzel
egyszeriben az események középpontjába került. A köztársaság kikiáltása
után telajánlották neki a külügyminiszteri tárcát, majd a kormány bukása
után, Yuan-Shi-Kai köztársasági elnök őt kérte fel az ÚJ kabinet. megala
kitására. Miniszterelnőksége alatt több üdvös reformot vitt keresztül.
1919-ben ő képviselte Kínát az első világháborút követő párizsi békeérte
kezléten. Kapott utasításai ellenére is megtagadta a békeszerződés aláírását,

. mert az jelentékeny területeket juttatott volna a japánoknak. Mikor haz.i
jába visszatért, népe mámoros lelkesedéssel fogadta.

A nemzetközi helyzet azonban egyre ellenségesebb lett Kínával
szemben és a kínai kormány sem támogatta kellőképen Lou Tsen Tsiang
törekvéseit. 1920-ban visszavonult a politikától. Két esztendő mulva el
hagyta Kínát, hogy Bernben képviselje kormányát.

. Ezekben a nyúgalmasabb években lelkiélete még jobban elmélyült.
Felesége betegeskedése alatt egyik közös olvasmányuk volt Elisabeth
Lesem könyve (Journal et pensées de chaques jours), amely dőritő módon
hatott. rá; hitvese 1926-ban bekövetkezett halála után azt is megértette,
hogy mint Elisabeth Leseur. Madame Lou is felajánlotta magát férje meg
téréséért. Sohasem felejtette el ezt a lelki kapcsolatot, s míkor 1935-ben
Első szcntmiséjét bemutatta, fölkérte Elisabeth hajdani férjét, P. Leseur
ciominik ánus atyát, legyen mellette hivatása beteljesülésénél.

Míután feleségét eltemette, a St. André bencés kolostorba, a. belga
liturgikus élet és míssziók központjába vonult vissza és ott is maradt 
örökre. "Mikor mindenrőllemondtam - írja -, különösen, mikor leg
magasabb kitüntetéseimet Jézus Krisztus földi helytartójának lábaihoz
t.ettem (római zarándokútja alkalmával), - belső kényszerűség parancsára
cselekedtem, hogy kinyilvánítsam hálámat az Isten iránt, annyi jóságért."
Kezdetben nem gondolt arra, hogy pap legyen; elöljárói iránti engedelmes
ségből vette föl az egyházi rendet. Nagy nehézségek, küzdelmek jelzik
ennek Utját. Dtvenhat ~ves fejjel kellett latint és teológiát tanulnia. "Enge
delmeskedtem. És hány éven át, és napjában hányszor kellett kényszeríte
nem magamat. az Engedelmességre! ... És mikor végre pap lettem, félelem,
sőt reszketés fogott el. Rettenetes küzdelmembe került, hogy gyarló mi
voltomban közeledni merjek a Mindenhatóhoz." Egy hosszabb betegsége
al att, amikor nem misézhetett, megérttette vele az Isten, hogy ő nemcsak
Mindenható, hanem Atya is. Dom Pierre-Célestin ettől kezdve nem érzett
többé félelmet..

De nem ez volt egyetlen megpróbáltatása. Ahogy annakidején Kina
nem akarta elfogadni az európai asszonyt, úgy Európának is idegen volt
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ct kínai szcrzetcs. "Békésen fogadtam a megalázásokat - mondja -, ame
lyekkel oly sokszor illettek, sokszor magas erkölcsi és intellektuális fokon
állók is, csupán csak azért, mert kinai vagyok."

Szerzetesi életében a Jézus Krisztus élete és kínszenvedése feletti
meditáció volt a vezérfonala. A szentmisét, mint a keresztrefeszités misz
tkus rnegújítását élte át; s ő, a halottkultuszban felnőtt kínai, az .Úrnak, az
Élet forrásának halálát csodálta benne.

Anagylátókörü államférfit. aki négyszázötvenmillió ember sorsát irá
nyitotta, megragadja Isten végtelen távlatainak nagyszerüsége. "Nem fog
lalkoztam nagyon sokat a vallás kérdéseivel. De amikor elérkeztem életem
nek arra a pontjára, hogy kilépjek tudatlanságom keretéből és abból a kor
látozotlságból, amit ez magával hoz, olyan horizontok tárultak fel előttem,

amelyekben semmi képzeletbeli sincsen és amelyek végtelenek. Ebben a
világitásban mérhetetlenül mélyebbnek és elevenebbnek, örvendetesebb
nek, nag); ebbnak és békésebbnek láttam az ember hivatását a földön."

Lou Tsen Tsiang az első lépést a katolicizmus felé azért tette, hogy
hazájának használjon vele. Ez a vágy egész életén végigkísérte. Mikor
1920-ban visszavonult a politikától, Pekingtől nem messze, a Sala-i kato
likus temetővel szemközt telket vásárolt, ott akart élni, s azt kivánta, ott
álljon majd családjuk sirkápolnája is. A kert kapuja Kina apostolainak:
P. Ricci, Adam Shall és Ferdinand Verbist jézustársasági atyák sírjára nyilt.
Ha tudjuk, milyen központi szerepet játszik a kínaiaknál a sirhely ki- .
választása, - egész papi kasztok néha éveken át keresik földtani kutatá
sokkal és áldozatok bemutatásával a megfelelő helyet és a kedvező jele
ket, mert ez dönti el az élők, az egész család sorsát) -, akkor megértjük,
milyen mélyen érezte át Lou Tsen Tsiang azt a hivatást, hogy hazáját a
katolikus egyház felé vezesse A gondviselés azonban úgy rendelte, hogy
életével kövesse a jezsuita apostolok példaadását. Ezek az atyák felvették
a kinai állampolgárságot az akkor szokásos módszerektől eltérően, korukat
megelőzve, maguk is kínaiakká lettek a kinaiak között. Bellarmin kérésére
1615-ben V. Pál pápa lnegadta nekik az engedélyt, hogy kinai liturgia sze
rínt misézzenek. Útmutatásuk a missziók nagy kárára, hosszú időre fele
,-Jésbe mr-nt. Csak 1919-ben nyitja meg XV. Benedek pápa a rnissziók virág
zásának útját "Maximum illud" cimü enciklikájával. Ezzel kezdődik a misz
szíók új korszaka. melyben elv.ilasztódik az evangéliumi tanítás az euró
pai szok.ások.tól és külsőségektől. 1922-ben Kina apostoli delegátust kap, s
hét év mulva, XI. Pius pápa felszenteli az első kínai püspököket; XII. Pius
pápa pedig pápasága kezdetén engedélyt ad a kínai liturgia használatára.
Három esztendővel ezután Kína követet küld a Vatikánba.

"Amíg a mi hazánkban, legalább az énekeknél, az imádságoknál 65
olvasmanyokné l, melyeket a papok és a nép hangosan mondanak. a kato
Iikus liturgia nem használja a kinai irodalmi nyelvet, a sárga faj számára
teljesen lezárt könyv marad az a hódolat, amit az Egyház az Istennek be
mutat: a szentmiseáldozat, a zsolozsma, a szentségek liturgiája, a temetés
csodálatos szertertása." A kínai papságnak azonban nem szabad leszakad
nia az Egyház kétezeréves törzséről. Magáévá kell tennie a görőg- és római
egyházatyáklól a legújabb évtizedek alkotásáig az Egyház minden kincsét.
Másfelöl viszont, különösen azoknak, akiket hivatásuk a távoli Kelet felé
visz, meg kell ismerniük a kínai kultúrát és annak gazdagságát.

Kínában kínai-latin, Rómában latin-kinai kulturális tájékozódás:
mindez a legmegfelelőbb és legnyilvánvalóbb emberi megnyilatkozása lenne
annak, hogy Krisztus egyháza egy szellem és egy lélek. A Távol-Keleten
és ezen át egész Ázsiában természetes, normális és szolid alapot adna a
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katolíkus hit szétáradásának, amelyre aztán az Isten kegyelme gazdagon
építhetné ki természetfeletti művét."

. Mikor kínai barátai - akik Konfucius követői voltak -, megtudták,
hogy pap lesz, - arany kehellyel ajándékozták meg, hogy ezt használja
majd a szentmise bemutatásánál. Eza történet hiven jellemzi a kinai lelkü
letet. A három nagy kínai vallási csoport (konfuciánus, taoista, buddhista)
nem olyan szigorúan körülhatárolt, mint az európai felekezetek; egymásba
olvadnak és új, meg új vonásokat vesznek fel magukba. Lou Tsen Tsiang .
sem szakított kinai mult jával és konfuciánus lelkivilágával, hanem erre
építette rá keresztény hitét, s a kettőt együtt érezte harmonikus egység
nek. "tn konfuciánus vagyok, - írja. - Mert Konfucius morálpszicholó
giája, melyben nevelkedtem, áthatja az egész emberi természetet. Ponto
san meghatározza a teremtmény viszonyát Teremtőjéhez, a szülőkhöz, a
magához hasonlókhoz, az egyénekhez és a közösséghez. A keresztény kato
likus Egyház csodálatos, semmi mással nem pótolható isteni beteljesülése
míndaunak, amim volt, amit sejtettem, kerestem, ami után vágyódtam, és
ami az én népem intézményeiben él. Ez az Egyház az Isten ajándéka, aki
kegyes volt szeretni az embert és azt a mérhetetlen jótéteményt adta az
embernek, hogy hivatva legyen Isten gyermekévé lenni. Láttam az utat.
Isten megadta hozzá a világosságot: megismertem az Isten szcretetét irán
tunk, és hittem. Csak annyit kellett tennem, hogy megpróbáljam befogadni
a Világosságot és a Szeretetet. Értelmem és szívem minden gyengesége
ellenér e is, az· Ö segítségével megpróbáltam előrejutni. És úgy történt,
hogy az Ö kegyelmével megtettem az utat. A kereszténység a konfuciániz
mLIS megkoronázása. Szeretném Kínának, s ezzel az egész Távol-Keletnek
átadni, amit Isten nekem adott. Hogy volt erőm ittmaradni Európában, szer
zetessé lenni és ebben kitartani, Isten után elsősorban hazámnak köszön
hetem."

Mikor ezeket a szavakat mondta, 1947-ben arra készülődött, hogy
Tiennek, Kína kardinálisának kérésére visszatérjen hazájába, s ott a benn
szülött szerzetesség kereszténnyé nevelésén munkálkodjék, Isten azonban
olszólította az élők sorából, mielőtt gyakorlatilag is megvalósította volna.
amit olyan éleslátóan mutatott meg a világnak.

H. Boros Vilma

A KERESZTÉNYSÉG EGYSÉGE. - Minden év január lB-tói 25-ig
katolíkus és más keresztény templomokban úgynevezett "imahadjárat"
folyik a kereszténység egységéért. A gondolat, melynek kezdeményezője

Paul James Francís volt, világszerte népszerű, de különősen népszerű és
aktuális ott, ahol nagyon elszaporodtak a szekták, - mint például az
Egyesült Államokban, ahol a magukat kereszténynek valló szekták száma
meghaladja a kétszázat. Érthető tehát, hogy a kérdéssel folyóiratok, elő

adások, értekezletek is állandóan foglalkoznak.
Érdekes szempontokat vetett föl a problémával kapcsolatban nem

régiben P. Thomas A. Fox atya a "Catholic World" cimű lap januári sz.i
mában. Nem tárj a ugyan föl sem a bonyolult társadalmi hátteret, sem a
nem kevésbbé szövevényes dogrnatíkai vonatkozásokat, véleménye azon
ban, mint egyéni álláspont, kétségkívül érdemes arra, hogy legalább kivo
natosan ismertessük.

Minden mozgalom addig tart, ameddig megleleló tc1mogatói vannak,
- írja. - Igy volt ez szerinte a keresztény szektákkal is, amelyeket vala
mikor hatalmas pártfogók temogattak és emellett célkitűzésük is időszerű

volt. Lz a helyzet azonban megváltozott, s ma a szekták többsége már az
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egysógre vezető utat keresi, hogy újból megtalálja azt a benső erőt, ame
lyet valamikor éppen a külőnválás jelentett. Ennek a tőrekvésnek a tünete
az amszterdámi értekezlet, amely az egység reményében született meg és
valóban tekintélyes számú résztvevőt tudott megmozditani, de a fejlemé
nyek rövidesen megmutatták, hogy a keresztény szekták tényleges egye
sűlése egyelöre mégcsak nem is terv, hanem pusztán álom. Az egység utáni
vagy azonban komoly valóság, Világszerte ezrével gyűlnek össze különö
sen a fiatalok, hogy gondolataikat és elképzeléseiket kicseréljék, és
egycngessék a megegyezés útját. Az iró maga is résztvett egy ilyen össze
jövetelen és több ízben alkalma volt hosszasabban elbeszélgetni a delegá
tusokkal. Kérdéseket intézett hozzájuk, főként a zsinat pozitív eredmé
Ilyeit illetöen. A válasz általában úgy hangzott, hogy az ősszejövetel min
denképen hasznos volt, mert tagjait ráeszméltette a keresztény összetarto
zásra. öm nyomban tanácstalanná válnak, ha ezt az érzelmi hatást szilárd
alapokr a akarják helyezni. Vágyakozásuk elsősorban valaminö egységes
tan keresztülvitelére vonatkozik; olyan tanéra, amelyet feltétlenül hinni
lehet és hinni kelJ, s amely helyettesitheti a különböző szekták tanitásainak
végnélküli változatosságát. "Valahányszor Krisztus egyszerű szavait hal
lották - állapitja meg P. Fox -, éppen úgy felvillanyozódtak, mint annak
idején az írástudók, akik felkiáltottak: ez az ember úgy beszél, mint aki
nek hatalma van! - de sohasem tapasztaltam hasonló érdeklődést, ha
Krisztus szavain túlmenő megállapításokat és tételeket hallottak,"

Mi magyarázza meg ezt a jelenséget? A cikkiró szerint a választ il

szekták keletkezésének körülményeiben találhat juk meg. A protestantizmus
fölléptekor a római Egyház kimerültnek és elgyengültnek látszott. Az
Orökvárost császári csapatok rabolták ki és VII. Kelemen szinte remény
vesztetten, tehetetlenül ült orvietói mentsvárában. Luther a nyugati világ
szemében megtépázta a pápaság tekintélyét, és Európa uralkodói közt nem
egy akadt, aki Antikrisztusnak tekintette apápát. Aragoniai Katalin házi
őr izetében reménytelenül nézett a kandalló tüzébe és fázósan húzta össze
kendőjét; nem volt senkije, akihez fordulhatott volna. Morus Tamás titok
ban küzdőtt lelkiismeretével és kísértést érzett, hogy kételkedjék abban,
vajjon a pápaság valóban része volt-e Krisztus terveinek.

Ebben az időben a szekták felvirágoztak. Hatalmas támogatóik vol
tak; és szinte természetesnek látszott, hogy a kereszténység kőzépkoriegy
sége után, az ébredő nacionalizmussal párhuzamosan ugyancsak részekre
szakadjon. Egyház és állam szétválasztására akkor még nem gondolt senki;
a kor fölfogása szerint a vallást nem lehet elkülöníteni a világi ügyektől;

hiszen semmiben sem lehet erkölcs nélkül eljárni, az erkölcs pedig a dog
mához van kötve: az erkölcsi magatartás a kor szemében a vallás meg
nyilatkozása, s bár az élet nem okvetlenül azonos a vallási felfogással,
scmilyen szempontból sem lehet a kettőt élesen elkülöniteni egymástól.

Az uralkodók ugyan, - folytatja P. Fox, - gyakran beleártották
magukat a XVI. században a vallási ügyekbe, a nép azonban nem vette
észre, hogy illetéktelen beavatkozásról van szó, Megszokta ugyanis, hogy
a királyban a klérusnak valamiféle társát lássa egyházi ügyekben, a klérus
ban pedig valamiképpen a király társát a világi ügyekben. Ezért szerepelt
abban az időben annyi egyházi férfiú a miniszterek és diplomaták között,
és ezért nem tekintették visszaélésnek, ha például a király hadjárat cél
jaira igénybevette az egyházi javadalmakat.

A királyokban azonban lassanként bizonyos alacsonyabbrendűségi

érzés támadt. Észak- és Nyugat-Európa a XVI. században már véglegesen
kikerült az erdöből. Hatalmas városok fúrták bele tornyaikat az égbe,
s erős államok alakultak. Kétségtelen, hogy az Egyház összetartó ereje
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civil izúciós hatása, erkölcsi szankciói nélkül a királyság nem emelkedhe
tett volna ki a törzsi formák kereteiből. Most viszont, miután hatalma
immár elég önállónak és szilárdnak bizonyult, a király lassanként úgy
érezte, árnyékba vonja őt az Egyház óriási kiterjedése, mcssze kitűzött cél
jai és határaí, és főképpen a pápa egyetemes tekintélye. Arra vágyott
tehát, bogy elszakitsa ország;\nak klérusát és hiveit Rómától. De hogyan
lett volna ez lehetséges a római liturgia eltörlése és az egyetemes kato
likus egyház tanításától eltérő hittételek felállítása nélkül? Ebből a szem
pontból találtak - P. Fox véleménye szerint - a keresztény szekták
hatalrn.rs lámogatókra egyes uralkodókban.

Az őskereszténység - folytatja - éppen az ellenkelő módon indult
el hódító útjára. Amikor legyőzte il római császárság államvallását, nem
hogy nem élvezte a császár támogatá_sát, de sikerét éppen a császár leg
kitartóbb ellenkezése közben érte el. Nagy Konstantin nem importálta a
keresztény hitet bírodalmába. hanem azért kényszerült békét kötni az
Egyházzal, mert a keresztény hit akkor már védhetet1enül győkeret vert a
népben.

Mig az Egyház világi hatalmi támogatás nélkül indult el, a szcktá
kat sokhelyütt a világi hatalom juttatta uralomra. - P. Fox Anglia példá
jára hivatkozik. Ott - mondja -, Vlll. Henrik először csak szakadárságot
vitt keresztül, s az új hit ennek alapjain épült föl, jóformán észrevétlenül
a nép számára, mely a tanok kánoni alapjai körül folyó vitákból nem
sokat értett. Az ő szemében az orthodox klérus és az ÚJ tanttások szak
értői kozöttí polémiák semmiben sem különböztek a királ y és a pápilság
közöttí kánonjogi vitáktól.

A modern korban azonban a helyzet lényegesen megváltozott. A vi
lági hatalom ma már teljesen szekularizált és az uralkodók számára a val
lási egység az ország határain belül már régen nem döntő eleme a nemzet
egységenek. A szektás kereszténység pedig egykor többnyire a születő

nacíonahzmus szövetségeseként virágzott fel; a nacionalizmus viszont ma
már eléggé erős vallási fegyvertárs nélkül is. Hit által üdvözülni, képeket
nem Imádni, a holtakért nem imádkozni, a misét eltörölni, fülbe nem
gyónni: mindez épp oly értéktelen ma egy választás eldöntése szempontjá
ból, mint amennyire az egyszáz vagy kétszáz évvel ezelotti politikai jel
szó is. A nép ma inkább ilyen kérdések iránt érdeklödik: van-e Isten?
van-e lélek?, van-e halhatatlanság'? Isten szava-e a biblia? Isten volt-e
Krisztus?, kell-e törődni a bűnnel?, van-e haszna az imának? - és így to
vább. Ma már nem a körül folyik a vita, fennmaradhat-e a kereszténység
hitbeli és fegyelmi különbségekkel, hanem a körül, van-e egyáltalán Jét
jogosultsága a kereszténységnek. Ma már nem teszik fel cl kérdést, vajjon
éppoly jó-e az egyik egyház, mint a másik, hanem azt kérdezik, van-e eg y
általán valami jó bármelyik egyházban. Ma már nem a kereszténység
egyes tételeit támadják, mint valamikor. A történelem nem ismétli meg
önmagát. A kereszténységnek ma azt kell igazolnia, hogy van létjogosult
sága a modern világban. Éppen ezért jelentősen egyszerüsitenünk kell esz
közelnket. a mai leegyszerüsitett kérdések mértékéig. Nem szabad a multba
visszatekintenünk; bár van egy szempont a görög-római pogányság világá
ban álló kereszténység magatartásában, amely ma is érvényes: az egy
szerűsége. Ennek a lényege pedig nem más, minthogy eg yre nagyobb nép
rétegek akartak erényes életet élni Krisztus eszméi és kegyelme alapján.
Az akkori keresztények általában észre sem vették azt az óriási hatást,
amelyet él maguk korára gyakoroltak. De halálosan komolyan vették a hitü
ket, és inkább tekintették azt életformának, mint egy tuu foglalatának,
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noha a tán természetesen megvolt és tisztaságát féltékenyen őrizték. Félté
kenyen őrizték egységüket is. Ennek a tannak és ezeknek a hivőknek az
egységét képviselte az Egyház.

A mai feladatunk - írja P. Fox -, egészen más. Az őskeresztény

ségnek csak meg kellett tisztítania a pogányok szívét, hogy keresztények
legyenek. A modern kereszténynek a modern pogány értelmét is meg kell
győznie. Az őskeresztény hitvédő bátran lehetett naiv és darabos, mert bíz
hatott benne, hogy a keresztény életpélda kitőlti a hiányokat. Hiszen
Szent Pál is lega.iább annyira bízott a tiszta és vidám keresztény élet
vonzóere iében, mint a szellem eszközeiben. Ha elsősorban a pogányok
értelmét, -nem pedig szívét akarta volna meggyőzni, mennyivel kimunkál
tabb és bőségesebb lett volna a levelezése!

Remélheti-e a mai szektás kereszténység, hogy meg tudja győzni a
modern pogányok értelmét? P. Fox azt a következtetést szűrí le személyes
tapasztalataiboi, hogy a megsokasodott szekták vezetői maguk is érzik:
az érzelmi rokonszenv nem elég ahhoz, hogy megállják helyüket és betölt
sék feladatukat a modern világban. Ehhez szükség van a tanbeli egységre
is; és Éppen ez a magyarázata annak a fokozott figyelemnek és érdeklő

désnek, amel lyel il katolikus hitrendszer felé fordulnak.

NÉMET IRODALOM A HÁBORÚ UTÁN. - Egy német krítíkus
nemrégiben figyelmet keltett cikkben számolt be a mai német irodalom
helyzetóiöl. A világ' a náci rendszer tizenkét éve alatt elégszer meggyő

ződhetett arról, milyen tragikus visszafejlődést jelentett mindaz, ami a
harmadik birodalomban a púlitikai gondolkozás és a kultúra vonalán tör
tént. A német irodalom talajvesztésének teljes mértéke azonban csak
most Illérhető fel. Itt oly nagy a pusztulás, hogy a politikai gyógyulás
minden valószínüség szerint hamarább fog bekövetkezni, mint az irodalom
l egenerúlódása.

A nácik kultúrel lenessége nem csupán abban mutatkozott meg, hogy
ezerszámra raktak máglyára könyveket, hogy százával zártak börtönbe
vagy kényszerttettek emigrációba írókat és gondolkodókat; talán még
ezeknél is jóvátehetetlenebb a kár, amit egy egész nemzedék ízlésének
tönkretétel ével követtek el. Ez a nemzedék nemcsak az olvasó, hanem
az író nemzedéket is jelenti. Megfelelő irók, becsületes írói célkitűzések

példaképei nélkül szinte egy irói generáció kiesett- a német kulturális élet
fejlődési vonalából.

Míndezt akkor látjuk világosan, mikor a háború óta megjelent
német könyveket végiglapozzuk - állapítja meg a bíráló. Még számos
olyan írónál is, akinek a hitleri rendszerhez semmi szellemi vagy erkölcsi
köze sem volt, ott a kulturális visszaesés letörölhetetlen bélyege.

A német irodalom tönkretétele már Göbbels tanítványai működésé

nek idején megkezdődött: nem elégedtek meg azzal, hogy az antifasiszta
írókat clnémítsák: kerékbetörték magát a német nyelvet is. Goethe, Kleist,
Schopenhauer, Rilke tiszta és nemes nyelve nem bizonyult alkalmasnak
Hitler zavaros eszméinek terjesztésére. Ezért ki kellett csavarni, meg kel
lett csonkítani olyannyira, hogy hosszú évek telhetnek el, míg ebből a
megkinzott és meggyalázott nyelvből újra nemes célokra alkalmas iro
dalmi nyelv válik.

Németország területéről aránytalanul több író emigrált külföldre,
mint más fasiszta országokból. Ezek közt igen sok volt a zsidó vallású,
akinek egyszerűen nem maradt más választása. Az "árják", akik Nérnet
országban maradtak, többségükben csaknem ellenállás nélkül kapitulál-
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tak. Ezek ma különféle indokolással próbálják mentegetni vagy magya
rázni Hitler alatti magatartásukat. Otto Flake például, ez a már a náci idök
előtt is eléggé ismert, bár nem különösebben értékelt novellista, aki Hitler
idejében valóságos írófejedelemség rangjára emelkedett, ma ílyesformán
ír: "Igaz, engedtünk a szellemi terrornak, de a kínai filozófiának Tao-i
értelmezésében, me ly szerint Inkább meghajolni, mint derékba törni, hogy
fennmaradhassunk; s megtanultuk, hogy egyéniségünket a politikától men
tesen fejlesszük ki". Walter von Molo és Frank Thiess ís hasonlóan gon
dolkodnak, bár annakidején a göbbelsi propaganda igen nagyrabecsült
harcosokat látott bennük világnézeti küzdelmében.

Nagyon kevesen voltak, akik az irodalom "mellékvágányaira" mene-.
kültek: gyermekmeséket, szerelmi történeteket, út- és természetleírásokat
írtak, s legalább az irodalmi nyelvet tisztán megőrizték mindenféle "ger
mán miszt.icizmus" kétértelmü modorossi'lgának ártalmas hatásaitól. Közü
lök küliöldön is legnépszerübb Erich Kaestner. Ma egy müncheni lap
vezércikkírója s egy ifjúsági lap szerkesztője. Ez utóbbiban valóban
komoly munkát fejt ki a német ifjúság demokratikus átnevelésében.

Még kevesebben voltak azok, akik nyiltan ellene mertek szegülní
Hitleréknek. Közülök Ernst Wíchert és Werner Bergengruen a legismer
tebbek. Wichert hosszú időt töltött Buchenwaldban, ma pedig azok közé
tartozik, akík népük felé nem győzik a németség felelősségét hangoztatni
mindazért, ami az országban tizenkét év alatt történt. Kár azonban, hogy
ő is annak a misztikus "teuton" szellemnek a képviselője, mely - aka
ratlanul - a göbbelsi eltévelyedések felé vezető utat segített kikövezni.
Gondolkozásmódja nélkülözi a realitást, nyelve bizonytalan és ködős, telve
azzal a romantikával, mely a "német föld és német vér" szólamaiban vesze
delmesen hasonlít a nácik jelszavaihoz. "A költö és az ifjúság" című röp
iratában hibái világosan megmutatkoznak. "A költő - írja - csendesen
meghúzólik valahol, beleolvadva a német tájba, s mint a szolga, kis
szebájában az alvó állatokra vigyáz ... A költő az a halk, nyugodt tükrű

íol yam. mely a fiatalság csillagait tükrözi" ... Mindebből hiányzik az élet
erő, a bátorság és a kezdeményezés szelleme, melyre pedig éppen a mai
fiatal német íróknak volna szükségük ahhoz, hogya német irodalom mult
jához méltó új irodalmat teremtsenek.

V/ichert mellett Dergengruen az, akinek komoly érdemei vannak.
"Dies Irae" címmel megjelent verseskötete felülemelkedik az átlagon. Saj
nos, a legtöbb fiatal író egyiküket sem kívánja követni. "A német fiatal
ságnak nincs ideje arra, hogy irodalmi stílusokat gyakoroljon", jelentette
ki Walter Kolbenhoff. "Mi korunk nyelvét beszéljük és elmondjuk vele
azt, amit eddig- még nem mondtak el, a német nép irtózatos szenvedéseit!"
Regénye, az "Unser Fleisch und Blut" azonban sem újat, sem lényegeset
nem mond, legfeljebb Hemingawy-t utánozza.

Mások: Elisabeth Langgaesser, Hermann Massak és Gustav René
Hocke visszakanyarodnak a huszas évek expresszionizmusához és szintén
beleesnek valamiféle misztikus romanticizmusba.

Az emlékiratok, élményregények és naplók áradása még egyre tart.
Közöttuk legsikerültebb és a náci világnak valóban kitünő analizisét adja
Eugen Kogan "S. S. állam" című könyve.

Nem szabad természetesen megfeledkeznünk arról a borzasztó nyo
morr ól, gazdasági és egyéb nehézségről sem, mely a kulturális újjáépítést
erősen akadályozza. Mégsem hihető, hogya mai szellemi vacuumnak ez
lehetne egyedüli magyarázata. Hiszen a szellem és lélek betegsége, az
erkölcsi válság nem hozható helyre néhány száz kalóriatöbblettel. Amire
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Németországnak szüksége van s amit a világ elvár tőle: a személyes fele
lősség érzése. Felelősség, de nem a fetisizált állammal szemben, ahogy a
nácizmus követelte, hanem az egyén magán és szociális cselekvéseit ille
tően. CI yan nökre és férfiak ra van szüksége, akiknek pontos elképzelése
v an az észszerű és egészséges életről - anélkül, hogy vizionáriusok lenné
nek. Az emberiség valódi értékei felé kell törekedniök - azonban minden
fanatizmus és mások nézeteivel szemben tanusitott türelmetlenség nélkül.
Az íróknuk meg kell szabadulniok a sajátmaguk fölötti sajnálkozásnak és
bűnbakok keresésének hibáitól.

Mirdeddig - fejezi be cikkét a kritikus - a háború utáni német
íróknak megközelítően sem sikerült hivatásuknak eleget tenniök és népük
tragikus szellemi nyomorúságán segíteniök.

SZENT ISTVÁN LEGRÉGIBB ÉLETRAJZA. - A magyar történet
tudósok sorában Tóth Zoltán különleges helyet foglal el. Rendszerint apró
lékos elemzést, szerteágazó részletkutatásokat igénylő kérdésekkel foglal
kozik, szereti az úgynevezett kényes kérdéseket és nem riad vissza attól
sem, ha kutatásainak végső eredménye nem egyezik meg az eddigi fel
tevésekkel és a közvéleménnyel. Amellett nem elégszik meg pusztán az
irott forrásanyag bizonyitékaival, hanem kutatásai területére, forrásai
sorába mindig besorozza a rokontudományokat, elsősorban a régészetet.
Ilyen széles terjedelmű kutatások alapján irta meg Mátyás király fekete
seregének a történetét. Majd szellemes módszerrel kisérelte bebizonyítani,
hogy anémet császári koronakincsek között őrzött császári kard magyar
hagyományú: az a mágikus erejű fegyver, amelyet a hagyomány Attila
kardjának nevez. Történetirói módszeréhez tartozik, hogy műveiben szinte
önvallomásszerű részletességgel irja le kutatásainak a menetét is. Ezért
munkái nehéz olvasmányok, az avatatlanok előtt nagyon is bőbeszédűek

nek látszanak. Eredményei ha nem is mindig döntik el véglegesen a fel
vetett kérdést, kétségkivül érdekes, újszerü szempontokat emelnek ki és
új utakat mutatnak a további kutatás számára. Ha nem is fogadjuk el
tételeit, foglalkozni, vitatkozni kell velük, elmélkedni szükséges felettük.

Ilyen mostani, könyvnek is beillő hosszú tanulmánya, amely a "Szá
zadok" című folyóiratban jelent meg (Szent István legrégibb életirata nyo
mán, Századok, 1947, 23-94. IL). Abból indul ki, hogy Petrus Ranzanus
olasz humanista, aki Mátyás király uralkodásának vége felé diplomáciai
megbizatással járt Magyarországon, és itteni élményeinek nyomán meg
irta Magyarország történetét is, ebben a munkájában Géza fejedelemről és
Szent Istvánról olyan jellemzést ad, amelyhez az adatokat semmiesetre
sem vehette Szent Istvánnak elöttünk ismeretes legendáiból és a fenn
maradt krónikák adataiból. Kellett tehát Szent Istvánnak egy olyan, a ma
ismerteknél régebbi életrajzának is lennie, amelyet Ranzanus, ez a tudós
olasz humanista - aki egyébként dominikánus szerzetesből adélitáliai
Lucera püspöke lett - még ismert és Ielhasznált. Ez a gyanú már fel
merült Mátyás Flórtánban is, amikor a mult század második felében a
magyar történet krónikás és legendai forrásait kiadta és ezek közé sorolta
Ranzanus művét is.

De Mátyás Flórián adós maradt annak a bizonyításával. hogy a
lucerai humanista püspök magyar történelmi rnűvében Szent István leg
régibb életrajzának adatai, sőt szövegrészletei is benne rejtőznek. Ezt a
nagy filozófiai és történeti ismereteket kivánó fáradságos munkát most
Tóth Zoltán végezte el.

Kutatásainak eredménye, hogy volt Szent Istvánnak egy, a XI. szá-
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zad második felében, L Géza, de még inkább Szent László uralkodása alatt
készült életrajza, amelynek szerzőjét a királyi sirokat őrző székesfehérvári
káptalan soraiban kellene keresni. Ebben az életrajzban még kidomborodik
az a tény, hogy a magyar keresztény királyság alapjait Géza, Szent István
atyja rakta le. Szent István csak folytatta és befejezte azt, amit Géza meg
kezdett. Ebbena legrégibb életrajzban tehát Géza és Szent István érdemei
il magyar keresztény királyság megalapítása körül - mondhatni - még
egyensúlyban vannak. Csak Kálmán uralkodása alatt és még később ala
kul ki a magyar királyi udvarban egy olyan felfogás, amely a keresztény
magyar királyság megalapításának érdemét egyedül Szent Istvánra ruházza.
Ez az "átértékelt" Szent István-alak ment át azután a középkori magyar
krónikákba. De a legrégibb életrajz még se tünt el teljesen nyomtalanul,
Tóth Zoltán egy-egy motívumát megtalálja a középkori magyar és magyar
vonatkozású külföldi irodalomban. Legteljesebben azonban Renaanusnál
van meg, aki Beatrix királynőtől kaphatta a legrégibb Szent István-élet
rajznak azóta elkallódott teljes szövegét.

Tóth Zoltán, mint az Attila-kadjáról irt munkájában is tette, itt is
erősen hangsúlyozza a kontinuitás t, vagyis a folyamatos összefüggést Oa
pogány magyar és a keresztény magyar hagyományok között. Nem lát
áthidalhatatlan szakadékot a kettő között, Szent István és Géza közös rnun
kájának tekinti az átalakulást, nem csupán Szent István kizárólagos mű

vének.
Nem kétséges, hogy Tóth Zoltán eredményei még sok hozzászólásra

adnak alkalmat; ezek viszont, s a további kutatások, nehezen járhatnak
eredménnyel addig, amig Tóth Zoltánnak módjában nem lesz közzétenni
az ismeretlen legrégibb Szent István-életrajznak Ranzanus és mások mű

veiből általa fáradságosan kihámozott szövegrészleteit.
Ördarmai Zsolt

262



SZEMLE

HÚSVÉT

"Jól tudjuk, hogy az összes keresztény ünnepek között a húsvét
titka a legkiválóbb" - mondja Nagy Szent Leó pápa. Egy érdemes liturgia
történész, Kellner, mondja: "Ahhoz, hogy ezt az ünnepet bevezessék, nem
kellett emberi okosság, ezt felülről készitették elő". Csakugyan, a húsvét
a kereszténységnek fő ünnepe. Sollemnitas sollemnitatum; korban is a leg
régibb, egyidős az Egyházzal, az egyházi évnek a vasárnappal együtt pro-
toplazmája, kialakitó ereje. -

Hogy mi az ókeresztény húsvétnak teljes titka, .Loturn paschale
sacramentum", amint Nagy Szent Leó mondja, az első öt század íróinak.
szónokainak, liturgikus forrásainak vizsgálata árulja el. Húsvét a legalap
vetőbb keresztény eszmének: az általános megváltásnak kollektív ünnepe.
Az első századok húsvétjának alapeszméje: egyszerre megjeleníteni a
szenvedést és a feltámadást. Ebben a kettősségben válik teljessé húsvét
misztériuma, és így egy eszmének ünnepe lesz: "une féte d'idée, une féte
de la rédemption universelle", amint A. Baumstark mondja. Külön litur
gikus ünneplése csak a IV. században kezd kettévální: a poselia stamó
simon = a Kereszt húsvétja elválik a "pascha anastasímon"-tól, a Fel
támadás húsvétjától. Egyetlen ünnep illette akkor még a Szenvedés és <1

Feltámadás eszméjét: hisz e kettő együtt a Megváltás. Gyönyörüen szem
lélteti ezt egy papyrus-töredék az üldözések korából; nagypénteki litur
gikus ének ez, és látni belőle, hogy az egyiptomi kisvárosban ezen a napon
ünnepi eucharistiát celebráltak és a Feltámadást is ünnepelték: "Aki
az Atyának ölében él, az Ige, az lsten, a mai napon a Keresztre került és
eltemették, mint embert, saját akaratából. Harmadnapon halottaiból föl
támadott és megörvendeztetett minket I1agy irgalmasságában. A Te halá
lodat hirdetjük és szent Föltámadásodat dicsőítjük, Krisztus! Méltóvá let
tünk titokzatos és kimondhatatlan asztalodra és bizakodva vesszük ma
gunkhoz az előttünk fekvő szellemi ajándékokat. Az angyalokkal együtt
mondjuk győzelmi himnuszodat: Allelúja!"

Ez a kollektív gondolat sokáig megmaradt; még az V. században is
általános az Egyházban. Rómában a század derekán húsvétvasárnapon Jézus
szenvedésének egész történetét, a teljes passiót felolvasták Szent Márk
evangéliuma szerint; azaz abból az evangéliumból, amelyet Szent Péter
segítője, Márk, az I. században a római hívek számára írt. Máig is a római

. liturgiában a húsvétvasárnapí evangélium Márkból vétetik. Rómára nézve
a gyakorlatot tanusítja Nagy Szent Leó pápa: "Az egyházi olvasmány,
kedveseim, húsvétnak egész titkát jelenvalóvá teszi előttünk; testi fülűn

kön át lelkünk hallomására jutott. A viselt dolgokról immár mindnyájatok
nak képe van, hiszen az Istentől sugalmazott szöveg világosan megmutatta,
hogy ami Urunkat, Jézus Krisztust mily gonosz módon árulták el, hogyan
ítélkeztek fölötte, mily kegyetlenül feszitették keresztre és mily dicső

séggel támadott fel." (N. P. L. 54.390.)
Húsvét ünneplésének legszembeszökőbb mozzanata a kereszténység

egész első évezredében "a fényességes éjszakának édes virtosztása", v iqi
line duJces clarissímae noctís, amint veronai Zénó mondja. Ogy gondoljuk,
hogy kezdettől fogva, azaz már az apostolok korában fennmaradtak a ke
resztények ezen az éjszakán. Hiszen az úr feltámadása hajnal előtt tör-
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térit. pontosan abban az időben ünnepelték meg a Feltámadás emlékezetét.
Fennmaradásra késztette őket egyúttal az a tény is, hogy eleinte a zsidó
húsvétot is megülték: itt pedig lényeges az esti széder-vacsora. Igy lett
húsvét virrasztása minden vigiliának anyja, prototípusa. Az aranykorban,
a IV-V. században már ezt mondhatták, hogy az egész világ virraszt
ezen az éjjelen (Szent Agoston). Oly hires volt húsvét éjszakája, hogy
még a pogányok is fennmaradtak; részint irigykedtek a keresztények örö
mére, részint kíváncsiak voltak, hiszen sokan közülük közeledtek már a
hithez. A liturgiában mindenütt megtalálhatók őseink nagy népi örömé
nek nyomai. "A néptömegnek harsogó hangjától visszhangozzék ez a csar
nok" -- mondja az Exultet. az oratiók a "húsvéti örömökről" beszélnek;
Szent Agoston pedig így buzdítj a híveit: "Halljon meg bennünket az úrnak
a napja, halljon meg minket az Istentől teremtett nap: halljon és hallgas
son meg, hogyan ujjongunk és örvendezünk rajta". (P. L. 38. 1092.) A bazi
lika telve van hívekkel, akik ujjonganak az örömtől. rövid énekek súlyos
szavait énekelik újra és újra: "Ez az a nap, melyet az úr alkotott, ujjong
junk és örvendezzünk!"

Húsvét szent éjszakájával az első százedokben sajátságosan kap
csolódik a parusia gondolata. Köztudomású, mily sokáig tartotta fenn
magát a népies hiedelem, hogy Krisztus Urunk húsvét vigiliáján jön cl
ítélni eleveneket és holtakat; váratlanul jön el, mint a tolvaj, éjszaka. Nyil
ván azért jön el húsvétkor, mert ezen az éjszakán koronázta meg a meg
váltás művét ; "a szombat estéjén, mely a hét első napjára világoskodik".
már föltámadott, még mielőtt a nap felkelt volna. A parusia, az Eljövetel
pedig a megváltás befejezése lesz: a teleiosls. Mindennek befejezése, meg
koronázása. Minél közelebb megyünk az apostoli korhoz, annállángolóbb,
annál naivabb ez a remény, amely megnyilvánul az ókeresztény kor leg
első imáiban. A nép, ez a szegény, sokat csalódott nép, az igavonóknépe,
a parasztok, zsellérek, halászok, szamár- és tevehajcsárok, a gyümölcs
árusok, az antik nagyvárosoknak sok lazzaronija - ez a szegény kis nép
sokkal tovább hitt a húsvétéjjeli parusiában, mint a műveltek és papjaik.
Ezért még az V. században is sokan szívdobogva lestók, hátha ennek a
húsvétnak éjjelén jön el a mi Urunk, a szegények, elnvornottak párt
fogója. Az, aki munkás volt és harmincéves koráig a kétkézi munk át
emelte trónusra és csak három évig volt "tanult emberként" Mester. Es
most eljön az ég felhőin ítélni eleveneket és holtakat. A papság a népi
hitben gyökeredző felfogás miatt még az V. század elején is kénytelen
volt vigasztalni őket. Hiába, a műveltek már sejtették, hogy a világvége.
a parusia nem imminens - és így szóltak ehhez a naiv, szegény néphez:
"Várjátok csak a mi Fejünket, hogy eljön majd az égből, ti: Krisztus testé
nek szeretett tagjai, kik vele összefüggtök és mozdulatlanok maradtok,
hogy akinek szenvedését ünnepelitek e földön, vele együtt uralkodjatok
majd az égben!" (Szent Agoston P. L. 46,837.)

A népi öröm, a Krisztus-várás legegyszerűbb kifejezése: a kivilági
tás. Nemcsak a bazilikát világították ki pazar fénnyel; lobogó tüzek égtek
az antik városok minden terén. Igaz, hogy ezen az éjjelen nem is volt tel
jes sötétség: a világos éjszakai égboltozaton' teljes nagyságában ott ragyog
húsvétnak teleholdja. Ezen az éjszakán minden teremtett dolog jelképpé
magasodik. A fény az emberekhez szól és a megváltás világosságát hir
deti, mely elűzi a pogányság éjszakájának sötétségét. Amint a fénnyel
kezdődött a világ teremtése, úgy az újjászületés is a fény gondolatával
indul el. A fény-motívum leginkább a "felvilágosodottaknak" (phótistoi)
szólt. Hiszen a húsvét szent éjjele "a titkoknak éjszakája" volt: "nox
sacramentorum, nagy éjszaka, szent éjszaka, nox magna, nox Sancta".

264



Krisztus éjjel támadt fel: Vele együtt éjjel illett feltámadni (consurgere) a
katechumenoknak. Annál is inkább, mert a hellenista-római kor valamennyi
misztérium-vallásában az ünnepélyes avatás az éj homályában történt.
A keresztény vallás avatandói is vágyakozva várták nagyszombaton az
est leszálltát. A reggeli órákban az egész gyülekezet, az ekkJésia előtt meg
történt a "hitvallás felmondása", redditio svmboli; felmondták a Credót:
megtörtént az utolsó ördögűzés, szent olajjal felkenték őket Krisztus
atlétáivá. Teljes odaadással várták azután a szent éjszakát. Tudták, hogy
mi vár reájuk: az újjászületés és az örök élet; de sejtelmük sem volt,
hogyan történik ez majd. A keresztségről s a szentségekről előre egy szót
sem mondtak nekik. Mikor azután a szent éjszakán kiszálltak a szent Iür
dőből, tagjaikra hófehér tunikát öltöttek. "Nézzétek -. mondja Szetit
Ágoston -, milyen fehérek kívülről, ruhájuk hófehérsége lelküknek tün
döklését jelképezi: mert megtisztultak a bocsánat fürdőjében, mert meg
öntözte őket a bölcsesség forrása, mert elöntötte őket az igazság fénye"
(P. L. 38, 1092). Most már megmagyarázták nekik, utólag, a szent titkokat,
hogy a "fürdő az új élet titka, amely ebben az időben kezdődik a mult
összes bűneinek megbocsátásával, beteljesedik pedig majd a halottak Iő l
támadásával. Mert eltemettek titeket a keresztségben Krisztussal a halálba,
hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust halottaiból, épúgy
ti is új életet éljetek". (Szent Agoston P. L. 46, 838.)

Az új és megújult élet háladala: "Dícsérjétek az Istent!" azaz az
AlleJúja, az egész szent Otvennap, a húsvéti idő öröm-éneke. "Eljöttek a
napok, hogy az Allelúját énekeljük. Egész lélekkel tegyétek ezt, derék
énekesek, az igaz és halhatatlan Isten örök dicsőségének fiai; figyeljetek
és dícsérjétek Istent: mert ez az Allelúja", (P. L. 46, 813.) Ezzel a húsvét
szent Otvennapja az örökélet képévé magasztosul, melyben mindig Istent
díosérjük. "Ezekkel a napokkal a végnélküli napot jelképezzük. a halha
tatlanságnak a birodalmát, a halhatatlanságnak korszakát: Siessünk tehát
az örök hazába" - mondja Szent Agoston. (P. L. 38, 1185.) Az Allelúja
ünnepélyes bevonulása a nagyszombati vigilián kora-középkori szokás.
A celebráló főpapnak jelentik: "Nagy örömet hirdetek nektek s ez az
Al le lúja". A nagy hallgatás után ez a húsvéti öröm diadal-éneke. A "gm
dalia liturgica", azaz a magasabbra hágó éneklés felfelé szárnyal és szim
bolikusan jelzi a halálból való kibontakozást, amint a fény is lassan úrrá
válik a húsvét vigiliájának éjszakáján; amiként az idő szenvedéssel zsúfolt
éjszakájában földereng egyszer majd az örök nap, mely estét nem ismer.

Az Allelújához csatlakozik az Isten irgalmát és jóságát magasztaló
ének, a "Confitemini zsoltár" (117. zsoltár); ez már a IV. században ősi

intézményként volt meg és a hívek az Allelújával feleltek rá: "Confitemini
Domino quoniam bonus .. .", dícsérjétek az Urat, mivelhogy jó! Bájos dal
lammal kezdődik a Confitemini ősi éneke. Nem harsogó trombita ez, hanem
mintha a kitharoidosok, a hárfa-verők hangolnák húrjaikat. Azután emel
kedik a melódia, mikor az Úr nevét kimondja: óvatos, szinte próbálkozó
szárnycsapással. S mintha édeset ízlelt volna, mint a gyermek, mohóbb
lesz, gyorsabban emelkedik a dallam; a "quoniam" megokolásán már föl
felé siklik, majd fennmarad és egész örömmel énekli az isteni jóság sza
vát: "bonus", és három magas hang lebegtetésével érí el a kis dal, e zenei
ékszer, csillogó tetőpontját.

A Megváltás örömének édességét nemcsak a dallam jelképével fejez
lék ki. Hiszen a szent éjszakán a kereszteltek résztvettek, először életük
ben az Úr titkainak ünneplésén. Első áldozók voltak, Jézussal egyesültek.
Ezért az áldozáskor mézzel édesített tejet adtak nekik szimbolumként.
A liturgikus ima is kiemeli ezt: "Mindenható és örök Isten, Aki Krisztus
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feltámadása által minket az örök életre állítasz helyre, őrizd meg irgal
madnak művét és egyszűlött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztus testének
és vérének édességét öntsd be szívünkbe", mondja az ősi Gelasianum, a
VII. században.

A húsvétot hétnapos hálaadás kiséri: húsvét oktávája. A IV. szá
zadban már annyira magától értetődő ez az ünneplés, hogya római tör
vénytárba beiktatták a ieriatiót: törvényszünet-jellegét. Ezért fel kell téte
lcznünk, hogy már a katakombák korában is megvolt ez az ünneplés.
Ennek a sok színárnyalatban tündöklő hétnek saját liturgiája van, a leg
régibb időktől fogva: minden napnak külön, sajátos miseformulája. Egy
hétig tartó ünnep volt ez; a nagy középponti hittitoknak, a "paschale
sacramentum"-nak, húsvét titkánek ujjongó megülése: hogy megváltott
minket, új életre szült a halálon a halállal diadalmaskodó Krisztus.

Radó Polikárp

A HATNAPOS TEREMTÉSTÖHTÉNET

Körülbelül egy évszázad óta folyik a nagy harc a hatnapos teremtés
történet történelmi hitelessége és értéke körül. A Szentírús első lapján
található teremtéstörténet évezredek óta alapja az ószövetségi kinyilat
koztatott vallásnak éppúgy, mint a kereszténységnek. A természettudomá
nyok fejlődésével kétségbevonták e rész hitelességót és megbizhatóságát,
s ennek kétségtelenül egyes szentirásmagyarázók elavult felfogása is oka:
ezek ugyanis figyelmen kívül hagyták a pápai Szentírási Bizottság 1909
június 30-i döntését, amely kimondja, hogy a Szentírás itt csak az ókor
embereinek a felfogásához és értelméhez mérten emlékezik meg e dolgok
ról. Mózes tehát nem tanít a teremtéstörténetben természettudományt, sem
geológiát, fizikát vagy csillagászatot. Reá is állnak Szent Agoston szavai:
"Nem olvassuk. az Evangéliumban, hogy az Úr mondta volna: Elküldöm
nektek a Szentlelket, aki titeket megtanít a Napnak és a Holdnak a moz
gására. Keresztényekké akarta őket tenni, nem matematíkusokká" . (De
aetis cum Felice manichaeo 1, 10.)

Ameddig a természettudomány gyermekcipöben járt, az emberek
betűszerint értelmezték a teremtéstörténet eseményeit, később a hat napot
hat korszaknak tekintették, s azt gondolták, hogy így összeegyeztethetik
a Bibliát a természettudományeredményeivel. Ezt a felfogást még a leg
újabb kiadású hittankönyvekben is megtalálhatjuk, s ezért nem csodálható,
ha a tudományosan gondolkodó, de mélyebb megértésre nem hajlamos em
ber naivelképzelésnek tartja a Bibliának ezeket a fejezeteit, s történeti
hitelességük kétségbevonásával a kinyilatkoztatott vallások alapjait véli
megingatni.

Mit akar Mózes tanitani a hatnapos teremtéstörténetben?
Semmiesetre sem tudományos kozmogóniát. Ellenben lelkébe akarja

vésni népének és minden idők emberének a kultúra, a társasélet, a családi
közösség és az igazi vallás azon alapjait, amelyeken felépülhet az ember
hez méltó élet.

Első ezek között a monotheizmus, az egy, igaz és örök Istenben való
hit. Az izraeliták Egyiptomban és az összes őket környező népeknél a
sok-istenhitet látták: a Nap, a Hold, a csillagok, a természeti erők, sőt

egyes állatok tiszteletét és imádatát. Mózes ezekkel szemben félreérthetet
lenül azt tanítja, hogy csak egy Isten van.

Második a teremtés ígazsága. Isten a lét forrása és mindennek az
életrehívója. Orőktől fogva van, s "kezdetben", végtelen teremtői akara-
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tával hozta létre azokat a dolgokat, amelyek "a mennyben és. a földön
vannak". Ezek tehát nem istenek, hanem teremtményei Istennek, s nagy
ságuk, erejük és fenségük csak gyönge visszfénye .Isten hatalmának és
méltóságának.

A harmadik alapigazság: az ember méltósága. Isten a saját képére
és hasonlatosságára teremtette, értelmet és szabadakaratot adott neki,
fölébe helyezte az anyagi világnak és nincs hozzá hasonló a föld élőlényei

között.
Mint értelemmel megáldott lény Isten akaratából királya a látható

világnak, nem szolgája az anyagnak, amely tehát nem determinálhatja az
ember életét. Mózes kifejti továbbá, hogy amikor Isten férfiúnak és nőnek

teremtette az embert, nem ösztönei kiélésének a lehetőségét akarta meg
adni neki, hanem az életfolyam tiszta forrásává akarta tenni. Ezt írja a
házasságról: "... ez okból elhagyja az ember atyját és az .anyját, s ragasz
kodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté". (Gen. 2, 24.)

Isten mindent jónak teremtett, ez az ötödik alapigazság. A teremtés
egyes műveinek leírása után hétszer ismétli meg Mózes: "ts látta az Isten,
hogy jó". S a sötétségben bolyongó embernek, aki mindig érezte, hogy
ebben a világban valami hiba van, s önkínzó gyötrődések közt keresi a
rossz okát, Mózes megadta a választ: a rossz nem a Teremtőtől származik,
hanem az embertől, aki Isten parancsának nem engedelmeskedve lefokozta
önmagát.

A hatodik alapigazság: meg kell szentelni a szombatot. Az ember
már a bűnbeesés előtt is munkára teremtetett, de a munka csak a bűnbe

esés után lett számára sokszor szenvedés és teher. Azonban nem lett szá
mára végnélküli robot. A Teremtő hat napot rendelt munkanapnak, él

hetediket megszentelte, hogy Isten munk áj ának örömében az embernek
is része legyen.

Ezeket az alapigazságokat tanítja Mózes hatnapos teremtéstörténete,
s hogy megértesse őket az emberekkel, korának elképzelése szerint írja
le a világot. Akkoriban az ősszes sémi népek úgy tudták, hogy a Föld egy
tenger középpontjában áll, s oszlopok tartják felette a firmamentumot.
A Nap. a Hold és a csillagok az "égbolt"-ra vannak tűzve, amely a felső

vizeket tartja. az "égi óceánt", s ha megnyílnak az "ég csatornái", esni
kezd az eső. A Nap, a Hold és a csillagok egy fűggetlen fényforrástól
kapják fényüket. Ezért szerepel a teremtéstörténet első napján a világos
ság megteremtése, míg a Nap és a többi égitest megalkotása csak a ne
gyedik nap teremtői aktusa.

Ezt a világképet, népének ezt az elképzelését használja fel Mózes,
hogy az elébb felsorolt alapigazságokra taníthassa az embereket. Nem a
világegyetem kialakulásának tudományos magyarázatát akarta adni. S ezért
azok a kísérletek, amelyek a modern természettudomány kozmogómiai
elméleteit összhangba akarják hozni a hatnapos teremtéstörténettel, már
eleve is kudarera vannak itélve, s mindig sántítani fognak. A szentírás
magyarázat legelemibb elve ellen vétenek, akik egy szent könyvbe ter
mészettudományos ismereteket próbálnak belemagyarázni, s kommentár
jaikban úgy tüntetik fel a dolgot, mintha a Biblia természettudományos
ismeretek oktatására is vállalkoznék. A Szentírás szövegének ez a félre
magyarázása, amelyet katolikus tudósok is elkövetnek. okozza aztán, hogy
néhány ember a hatnapos teremtéstörténetnek még a korok és irányok
felett álló igazságait is kétségbevonja.

Éppen ebből a szempontból nagyjelentőségű az a döntés, amelyet a
már említett pápai Szentírási Bizottság hozott Suhard párizsi bíboros
érsekhez intézett 1948 január 16-i levelében. Ez a következőket mondj a:
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"A Genezis (Mózes I. könyve) első tizenegy fejezete irodalmi formáinak
kérdése igen homályos és bonyolult. Ezek az irodalmi formák a mi kl asz
szikus kategóriáink egyikének sem felelnek meg, s a görög-latin vagy a
modern irodalmi műfajok világosságánál nem lehet azokat megítélni. Tör
ténelmiségüket tehát általánosságban sem tagadni, sem állítani nem lehet
anélkül, hogy ezáltal jogtalanul ne alkalmaznánk rájuk egy olyan iro
dalmi műfaj formáit, amelybe nem sorolhatók. Ha elfogadjuk, hogy ezek
ben a fejezetekben nem lehet klasszikus vagy modern értelemben vett
történelmet látni, be kell egyúttal ismernünk azt is, hogy a bennük fel
vetett problémákat tudományos ismereteink sem képesek pozítív módon
megoldani. A tudományos magyarázatra váró első feladat abban áll, hogy
e fejezetekkel összefüggő minden irodalmi, történelmi, kulturális, termé
szettudományi és vallási kérdést behatóan tanulmányozzon, aztán meg
vizsgálja az ősi keleti népek irodalmi attitüdjét, lélektanát, kifejezési mód
ját, sőt a történelmi igazságról alkotott fogalmát is. Szóval össze kell gyüj
teni a paleontológiai és történelmi, az epigrafikai és .irodalmí tudományok
minden anyagát, - előítélet nélkü!. Csak így remélhető, hogy a Genezis
első fejezeteiben megírt egyes elbeszélések igazi természetére világosság
derül. Eleve kijelenteni, hogy azok nem tartalmaznak történelmet a szó
modern értelmében, könnyen azt jelenthetné, hogy nem tartalmaznak tör
ténelmet egyáltalán, holott azok egy kevésbbé fejlett emberiség értelmé
hez alkalmazva egyszerű és képletes nyelven az üdvrend által feltételezett
alapigazságokat mondják el, s ezekkel együtt az emberi nem és a válasz
tott nép eredetének leírását közlik. A várakozásban türelmesnek kell
lennünk, mert ez az élet okossága és bölcsessége."

E döntés megvilágítja, mily helytelen az a törekvés, amely a ter
mészettudományt össze akarja hangolni a hatnapos teremtéstörténettel,
vagy az, amely a haladó tudomány érveivel véli megingatni a Szentirás
hitelességét. Mert a Biblia csak abban nem téved, amit tényleg mond és
tanít, amit kifejez és leír, s nem abban, amit egyesek hibásan belemagya
ráznak. Mózes nem írt és nem is akart természettudományt írni. Az a
világkép és az a tudás, amelyet az alapvető valláserkölcsi igazságok kifej
tésére felhasznált, egészen más, mint amit ma látnak és tudnak az emberek.
De amikor csodálkozva szemléljük és megállapítjuk a mózesi és a modem
világkép közöttí nagy különbséget, nem szabad megfeledkeznünk egy
alapvető tényről. Arról. hogy bár ma már talán többet tudunk a világ
kialakulásáról, az anyagnak és az energiának mibenlétéről, mint régen,
tudományos fogalmainkkal ma is csak jelképezni tudjuk a jelenségek vilá
gát, s a valóságot époly kevéssé tudjuk megragadni, mint hajdan. Jel
képeink természetesen mások, mint Mózeséi voltak, de hogy igazabbak-e,
s belsőleg többet jelentenek-e nekünk, mint az övéi jel-en tettek kora em
bereinek, azt nem tudjuk. A XX. század nagy tudósai, akik forradalmasÍ
tották a XIX. század mechanisztikus tudományát, mindenesetre tisztában
vannak fe!fedezéseik szimbolikus jelentőségévei. Max Planck például, kinek
kvantumteóriája minden eddigi elképzelést megingatott a világ szub
sztanciájára vonatkozólag, azt mondja: "Az érzékelhető világ mögött van
egy reális világ, amelynek létezését el kell ismernünk, ha nem is látjuk
és csak matematikailag tudjuk is kifejezni."

Az elektron és a hatáskvantum épúgy szímbolum, mint Mózes menny
boltja, amelyet oszlopok tartanak, s a jövő embereinek, ha a tudomány
szekere tovább halad velük, ezek a ma forradalmi an modem szimbolumok
sem fognak többet mondani, mint Mózes szimbolúmai mondanak az exakt
természettudomány kategóriáiban gondolkodó embereknek

Szörényi Andor
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EGY VIHAHOS ÉVSZÁZAD

Az egyháztörténet századai époly kevéssé nélkülözik a válságok at
és viharokat, mint a világi történetéi - (joggal adhatta Ijjas Antal nem
régiben megjelent nagyegyháztörténetének a "Húsz évszázad viharában"
címet) ; - a lélek a földön benne él a testben, a szellem az anyagban, az
egyház a világban; osztályrészük nem a síma és tunya békesség, hanem
a folytonos küzdelem. Péter hajója háborgó tengeren, sziklák és zátonyok
között halad, úgyszólván állandó veszélyzónában (s a veszély nemcsak
körülötte van jelen, hanem a saját fedélzetén is); - e veszélyzónák egyik
legsúlyosabbika volt az elmúlt tizenkilencedik századé: a nagy aposztázia,
a modern elpogányosodás, a vallási közöny kora, de kora egyben a meg
megújuló hősi lendületnek, bátor kezdeményezésnek is. Az egyháztörténet
irónak nem elég rögzítenie a tényeket, leírnia az eseményeket. Föl kell
tárnia a külsö és belső okokat, s a lehetőség szerint le kell vonnia a
következményeket is. Három mű fekszik előttünk, mely ezt a föladatot
igyekszik megoldani, francia vonatkozásban ugyan, de a francia hely
zeten jóval túlmutató egyetemes tanulságokkal. Kettőnek a szerzője Henri
Guillemin irodalomtörténész és tört.énetíró, a harmadiké Georges Hooq,
szociológus. Guillemin egyik könyvének a címe: "La bataille de Dieu"
(Isten csatája), a másiké "Histoire des catholiques francals au XIX. siecle"
(A francia katolikusok történet.e a tizenkilencedik században); Georges
Hoog pedig ezt. a címet adta munkájának: "Histoire du catholicisme social
en France, 1871-1931" (A szociális katolicizmus történet.e Franciaország
ban 1871-től 1931-ig). A két utóbbinak a tartalma felől eléggé tájékoztat
a címük; az első négy nagy tanulmányt foglal magában, - egyet Lamen
nais és társai újabban a magyar sajtóban is föl elevenített ügyéről, lapjuk
róI, az "Avenir"-ről s mozgalmukról a "Mirari vos" pápai enciklika meg
jelenéséig (mely tudvalévően az "Avenir" némely liberális színezetű taná
val szemben foglalt állást); egyet Lamartine és az egyház kapcsolatáról
(Guillemin ma Lamartine legkiválóbb ismeröje) ; egyet a szociális' katoli
cizmus kimagasló alakjáról, Ozanamról; végül egyet Victor Hugónak az
egyházhoz való viszonyáról. A három müből nagy vonásokban - és első

sorban belülről tekintve - egy évszázad francia egyháztörténete és, mint
Guillemin szerencsés és módszerére is rávilágító címe mondja, egy évszá
zad francia katolikusainak története bontakozik ki.

Nem ismertet.hetjük itt részletesen sem a könyveket (kitűnő mind
a három), sem az eseményeket, amelyekről szólnak; csupán néhány lénye
ges - és általuk is többé-kevésbbé kidomborított - tanulság leszögezé
sére szorítkozunk. Ogy véljük, valamennyi lényeges elvi kérdésekre
vonatkozik.

Az első, és talán legérdekesebb problémát Henri Guillemin számára
a francia katolicizmus tizenkilencedik század eleji bonyolult helyzete veti
fel. Megtörténik Napoleon bukása ut.án a Bourbon-restauráció; ennek
reakciós politikája és külpolitikai kudarc-sorozata következtében a nép
ben míndínkább megdicsőül Napoleon emléke: 1830-ban elkergetik az ural
kodót s létrehozzák a polgárkirályságot, mely a nagytőkével szövetségben
rázúdítja az országra a kapitalista szabadverseny kizsákmányolási roha
mát; 1848-ban kitör a' forradalom és Lajos Fülöp elveszti trónját. Mi jel
lemzi a kort egyházpolitikai szempontból? Mindenekelőtt heves antiklen
kalizmus és egyházellenesség, szemben a Bourbon-restauráció elején meg
induló, s módszereikben elég szerencsétlen "rekrisztianizáló" törekvésekkel
- például missziókkal - szemben. Majd fokozatosan erősödő rokonszenv
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az Egyház felé, javarészt Lamennais, Lacordaire és társaik erösen szo
ciális irányú munkássága következtében. Az 1848-i párizsi forradalomban
egy pillanatra szerencsésen találkozik munkásság, kereszténység és klérus,
hogy a forradalom leverése után a biztató remények, melyeket Ozanam
oly boldogan szemlelt. ismét füstbe menjenek. Ugyanakkor a kép másik
fele: az uralkodó hatalom gallikanisztikus kísérletei, törekvései arra, hogy
klérust a maga világi hatalmának megszilárdítására használja fel, lehető

leg elzárva azt Rómától, s hogy az egyház lelki tekintélyét egy részéről

eleve rosszhiszemű szövetségben mintegy eszközül alkalmazza az elége
detlen nép fékentartására.

A ,nagy francia forradalom, meg a napoleoni idők súlyos csapáso
kat mértek a franciaországi katolicizmus szervezetére. A restaurációig
eltelt évtizedek alatt többé-kevésbbé vallástalan, vagy legalábbis közönvös
nemzedékek nőttek föl. Az elszenvedett veszteségek hatása valósággal fel
mérhetetlen. A pásztorok megritkultak, a nyáj széledni kezdett. S később

az emigrációból visszatérő főpapok nem értették meg azt a helyzetet,
amelybe visszatértek; az emigrációk szokásos tragédiája teljesedett be
rajtuk: ott akarták tovább folytatni az életet, ahol távozásukkor állt,
holott az idő közben haladt, a viszonyok változtak, a hangulat átalakult;
~ a történelem menetét még sosem Iehetett visszafordítani, hacsak nem
erőszakosan, - az erőszak viszont csak a jövő még súlyosabb viharainak
szelét szokta elvetni.

A legfogasabb problémát a mind nyomatékosabban jelentkező svo
ciális kérdés jelentette; ehhez társult egy másik: a felvilágosodás és forra
dalom ideológiájának jelenléte. Azon a téren mélységes megértésre s aktív
munkára lett volna szükség, - s erre vállalkoztak Lamennais-ék; emezen
pedig olyan friss szellemre, amely akor tudományos eredményeit alapo
san mérlegeli, értékeli és amennyiben tudományosan helytállók, ilyen
minőségükben - azaz pusztán mint tudományos eredményeket és ténye
ket, nem pedig mint világnézeti doktrinát -, belefoglalja őket abba az új
színtézísbe, amelynek változhatatlan alapjait természetesen a katolikus
tan örök igazságai képezik, - s ilyesféle kísérletre hajlott egy időben

Lamartine,
S itt éreztette szinte tragikusnak mondható hatását a belső, pozitív,

nevelő egyházi élet szétzúzottsága. Egyrészt károsan szövődtek össze az
egyház és az uralkodó bizonyos érdekei - (nem általánosságban természe
tesen, hanem speciállsan a francia restaurációban) -, s ez igen nehézzé
tette a francia katolicizmus hatékony szociális állásfoglalását, politikától
független kiállását azon munkástömegek személyiségi jogai mellett, amely
jogok érvényesülésétől éppen a világi hatalom tartott a leginkább; más
részt meg hiányzott az a szilárd dogmatikus alap, amely a szintézisre
törekvőket megóvhatta volna a tanbeli eltévelyedésektől. A restaurációs
katolicizmus ugyanis inkább volt hangulati, mint dogmatikus jellegű,

Chateaubriandé épúgy. mint a fiatal Lamartíne-é. egyfelől bizónyos tet
szetős, színpadias, s így az életre reálisan vajmi kevéssé kötelező érvényű

esztétizálás, másfelől meg laza deizmus felé hajlott. Ennek a fiatalságnak
nem volt szilárd hitbeli tudása; nem ismerte lényege szerint a tant és a
hitrendszert, nem élte valóságosan a katolikus hitet; kilábolva az ifjúság
Iázaiból, óhatatlanul hullott belé a herezisbe, s vetette el valaminő saját
képére és ízlésére formált szubjektív kereszténység nevében az igazi,
következetes, objektív és dogmatikus kereszténységet. Itt rejlik a végső

oka mind Lamennais, mind Lamartine pályájának. S már itt kezdődnek a
félreértések magának a katolicizmusnak a lényege, és fogalma körül, már
itt kezdődik - a politikai és szociális helyzet folytán érthetően - a haladó
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és nem-haladó kereszténység megkülönböztetése; már itt kezdödött, főként

Lamennais tragédiája révén, az a hiedelem, hogy a haladás ott valósulhat
meg csupán, -ahol a doktrinális katolicizmus megszűnik: ahhoz, hogy valaki
igazán haladó lehessen, ki kell lépnie az egyházból, mint Lamennais-nek.
A példa tetszetős ugyan, de korántsem meggyőző. A katolicizmus -- fogad
juk el a terminológiá.t - annál .Jieledóbb" a katolikusokban, minél
dogmatikusabb ; mert minél dogmatikusabb, annál szigorúbban viszi keresz
tül az evangéliumi tant s annál kevesebb lehetőséget ad arra, hogy olyan
kompromittáló politikai járulékok tapadjanak hozzá, amelyeknek a lényeg
hez vajmi kevés a közük. Bármily paradoxul hangozzék is: a katolicizmus
a katolikusokban és a katolikusokon át annál eredményesebb szociálisan
is, minél mélyebb igazsággal és meggyöződéssel élik át Krisztus szavait,
melyek szerint "az ő országa nem e világról való".

Egy következő probléma - melyet ismét Henri Guillemin helyez
éles megvilágításba, Veuillot és Montalambert, meg a véleményüket nem
osztó Ozanam 1848-iki forradalmat követő szerepe és magatartása kap
csán - a küzdelem, harc és védekezés problémája. Vagyis: minthogy a
katolicizmus egységes és megbonthatatlan hit- és erkölcsrendszer, termé
szetesen oltalmaznia kell e tanbeli egységét, védekeznie kell a sarkalatos
tételei ellen irányuló támadásokkal szemben, és tanbeli kérdésekben nem
tehet engedményt, hiszen ha tenne, önmagát tagadná és semmisitené meg.
Azonfelül meg vannak missziós feladatai is; nem elég azzal törődni, hogy
kiki egyénileg jót tegyen s a saját egyéni üdvösségét szolgálja: felelősek

vagyunk valamennyi felebarátunkért, lelkükért és üdvösségükért; rajta
kell lennünk, hogy necsak mi személy szerint legyünk jóvá, hanem a világ
is. A keresztséggel azt a küldetést kapjuk, hogy Isten országának megvaló
sításán munkálkodjunk.

Nos, mondják egyesek: ezen munkálkodni csak egyféleképpen lehet,
mégpedig a harc útján; a tolerancia a legveszélyesebb öncsalás. Mások
viszont azt hangoztatják: Krisztus békét hozott a világnak s a keresztény
legfőbb erénye a türelem; ha arculcsapják, tartsa oda a másik arcát is:
ennél többet nem tehet. Hol az igazság? Henri Guillemin teljes meggyőző

déssel Ozanamnak ad igazat. Igen: a tanhoz ragaszkodni kell, a tant meg
kell védeni, és a tannak új híveket kell szerezni. Igen: a türelem veszély,
ha a mások üdvössége felöli közönnyé válik. De soha nem szabad meg
feledkezni arról, hogy az a fegyver, amelyet követőinek Krisztus adott a
kezükbe, nem a kard, hanem a szeretet; és soha nem szabad elfeledkezni
arról, hogy - mint Szent Agoston tanítja - Isten képe, teremtői aktusa
folytán, ott van minden lélekben, a kegyelem nélkül szűkölködőkben is.
"Isten országa bennetek van" - s ott van, ha tagadottan, ha homályba
merülten, ha elsüllyedten, ha mintegy csak virtuálisan is, minden egyes
teremtett emberi lélekben. Am küzdjünk - és kell is küzdenünk 
szívósan a rossz, a bűn ellen; de a bűnöst - nem mint bűnöst, hanem mint
embert -' szeretnünk kell, egyrészt mint felebarátunkat, másrészt mint
ennek a teremtetése folytán lelkébe nyomott, s tán tövissel koronázott és
meggyalázott Krisztus-arcnak a hordozóját. Szeretnünk kell benne a test
vért: az embert; és szeretnünk kell benne magát Krisztust, az Istent, aki
megtestesülése révén misztikus módon maga is testvérünkké lett. Mi a
rossz? Nem más, mint léthiány; - és mi a gyűlölet? nem más, mint a sze
retet hiánya; s mi a lét lényege: a szeretet. Küzdhetünk-e eredményesen
egy hiány ellen egy másik hiánnyal, rossz ellen rosszal? Aligha. Ha az,
akivel szembenállunk, nem érzi meg bennünk ezt. a minden ellentétnél erő

sebb szeretetet: mi személy szerint megnyerhetjük ugyan a vitát, de a
katolicizmus, a kereszténység elveszíti.
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Azok az 1870-iki forradalmat követő, és Ozanam nyomain jaro szo
ciális mozgalmak, amelyeknek történetét Georges Hoog irta meg, s ame
Iyeket két pápai enciklika, a "Rerum novarum" és a "Quadragesimo anno"
igazolt, elsősorban a szeretetnek ebből az evangéliumi forrásából fakadtak.
Ezeknek a fejlődése sem volt azonban mentes zökkenőktől. Egyik problé
májuk a katolicizmus és a politika viszonya volt; e téren ismételten leszö
gezték a pápák azt a lényeges elvet, mely szerint a katolikusok személy
szerint - és a katolikus hitbeli és erkölcsi elvek keretei között -- politikai
véleményiik és magatartásuk tekintetében szabadok; maga az egyház
viszont pártok és politikai irányok fülött állóan egyetemes, lévén Kr isztus
rendelte hivatása, hogy az emberiséget vezesse az üdvösségre, nem pedig
pártokat politikai - és bármily nemes politikai - célok elérésére.

A másik probléma az előbbivel kapcsolatos. A hierarchia krisztusi
rendeltetésénél fogva közvetitője a kegyelemnek, tanitója a gondjaira
bizott hivőseregnek, éber őre a tannak, - de az nem feladata, hogy a
katolikusok számára konkrét evilági szociális vagy politikai programrnot
adjon, mozgalmat kezdeményezzen, gyakorlati vonatkozásokat kidolgoz
zon. Elérkezett a hívek nagykorúságának ideje: nekik is vállalniok kell az
evangélíumí munka rájuk eső részét, az evangéliumnak az evilági dol
gokban és viszonyok közepett való képviseletét. mindig a szeretet azon
elveinek szemmeltartásával, amelyeket Aquinói szent Tamás alapján
XIII. Leó pápa "Quod apostolici" és XI. Pius pápa "Quas primas" enciklikái
ban kifejtett. Szeretet és hűség: ez a két elv az irányadó e téren a katoliku
sok számára. "Mindenben szeretet" - mint a katolikus magatartás alaptör
vénye; és hűség Istenhez és törvényeihez, hűség az egyházhoz, a "corpus
Christi mysticum"-hoz, hűség az államhoz, amelynek polgáraivá születtek.
S ha e vonatkozásokban problémáik támadnak, bízva a kegyelem kifogy
hatatlan és mindig éber erejében, a gondviselésben s Isten terveinek böl
csességében, vegyék tekintetbe a "Quod apostolici" tanácsát: "Az orvos
ságot a keresztényi türelem érdemeiben és az Istenhez való szüntelen
imádkozásban kell keresniük". r. gy.

KÖNYVEK

LEOPAHDI
Koltay-Kastner Jenő könyve, 1948. - Szegedi Egyetem kiadása.

Kevés nehezebben megközeIithető csúcsot ismertem él világiroda
lomban, mint c szűkbeszédű, szomorú olasz poétát, aki a maga időtlen

világfájdalmával ködbe burkolja a Risorgimento kezdetein a hagyományos
klasszicitás s a fellobbanó romanticizmus határvonalát. Huszas eszten
dőirnben, az azóta betemetett milánói kanális mentén olvastam először

versei egylírás gyüj teményes kiadását. Valaki megmutatta a házat, For
tunato Stella hajlékát, ahol Leopardi 1825-ben, a lombard hőskor e forró
nyarán lakott. Mily közelállt akkor fenkölt, magános kiábrándulása, az a
"vago e Jeggiadramente indefinitivo", amit ő a költészet lényegének
nevez. Azóta persze, az évek távolságában elmaradt emléke s most lehetek
hálás Koltay-Kasiner Jenőnek Leopardi-könyvéért, mely arra késztetett,
hogy negyedszázad távolságából újból feIídézzem egykori barátom, végig
olvassam az alig negyven verset, mely Iírájának egészét teszi.

Barátja, Raineti, aki halála után alaposan bányászott Leopardi dicső-
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ségéből. így örökíti meg külső képét: .Középtermetű, hajlott, gyengealkatú
volt. Arca halványan fehér, feje nagy, homloka magas és széles, szeme
kék .. , vonásai igen finomak... mosolya kimondhatatlan, szinte égi" ...
Ám ez a portré nyilván idealizált. A sors ritkán halmoz. el embert több
testi csapással, mint e kiválasztottját, aki a grófi palota hideg szobájában
kezdte meg csenevész életét. A Recanati-i ház valóban olyan hideg és
kietlen volt-e, ahogy Leopardi számtalan változatában megörökítette? Talán
anyja, e pietista, krajcárosan-fukar, janzenista asszony nyomta rá bélye
gét a házra, me ly egyesíteni próbálta a cifra nyomorúságot az előkelő

hagyományokkal. Apja - több mint századnnyi távolságból nézve - nem
is ellenszenves. Inkább "színházi" szülő, maga is író, széplélek, jámbor és
romantikus - de féltékeny a fiára, apró, csínyszámbamenő bosszantások
kal keseríti s alapjában alig-alig segít rajta egész életén át. De egy ajtót
megnyit fia számára - a könyvtárét, mely - úgylátszik - a Leopardi-ak
nem megvetendő családi büszkesége: az egyetlen művelt hajlék az egész
Recanatiban. .

Giacomo angolkóros volt, a sok üldögéléstől gerince ferdülni kez
dett. Szeme nem bírja a tartós olvasást, kínzó főfájások, idegfájdalmak,
állandó kólika gyötri. A test oly hitvány, hogy mérhetetlen erkölcsi erő,

félelmes önbizalom kell hozzá, hogy mindezt a könyvtárszobában úgy kom
penzálja, ahogy ezt tizenötéves korában teszi.

Míg a korabeli kamaszok Itáliában napoleoni ábrándképekben, a fel
feslő romantikában tetszelegnek - Leopardi tökéletes klasszikafilológussá
képezi ki magát, érintkezésbe lép a megújuló ókori tudomány legkitűnőbb

szövegkutatóival, görög textusokat kohol, melyekről szakértők vitatkoz
nak: eredeti-e, vagy sem? Tudomány és költészet határvonalán áll 
profilja már ezek alatt a tanulóévek alatt kialakul. Versei oly mértékben
terhesek a klasszikus hagyománytól, hogy szerkezetileg latinosnak hat
nak: ettől a sajátos stílus-arisztokratizmustól élete végéig sem tud meg
szabadulni. Másrészt viszont bölcseleti és nyelvészeti tanulmányaira költői

vénája, a benne rejlő kompoziciós erő zavaróan, elterelően hat. A leg
komolyabb, szövegtanulmányok, összehasonlitó fiológiai elmélyedések sod
rából feltör egy költői kép, a Leopárdí-líra sokrétű, hatalmas hangszere
lésében.

Húszesztendős, amikor első exodusa, az első menekűlés Recanatiból:
sikerül. Ezidőtájt egymásmellett élnek még a régi olasz élet irodalmi
hagyományai: a költői levelek, irodalmi szalónok, settecentesco elefánt
csonttornyok játéka - s a születő század modernizáló könyvkiadási tech
nikája, az. irodalmi folyóiratok köré csoportosuló kottériák, új írókat fel
fedező kiadócégek, reklámmal és hirdetéssel dolgozó nagypéldányszámú
kiadások. Bologna - ahová eljut - a Pápai Allam határán belül fekszik.
Itt a szellem kultusza mellett még a hagyományos konzervativizmus is
érvényesül. Ezek a Szentszövetség esztendei, ám érdekes megfigyelni, hogy
a vallásosnak - legalábbis katolikus értelemben - aligha mondható Leo
pardinak ebben a tudós és műértő milieuben mindenki segítségére van,
míg például az osztrák uralom alatt álló Lombardiában a cenzor meg
tagadja versei kinyomtatását.

Megkezdődik a "húsztól-negyvenlg" tartó vándorlás: szegényen,
betegen, depressziókkal küszkődve, rossz idegekkel. "Soha valóságos nőt

nem ölelt karjai közé" - írja róla Raineri - s valóban, azt látjuk, hogy
már húszéves korában verseiben a szerelem fenkölten, filozofikusan,
Dante-i átködléssel jelentkezik: .Asszonyához", "Sappho", majd .Aspasía"
kétkedő, majdnem kétségbeesett változatai az örök témának: nincs
senki ... nincs élő asszony, aki megválthatná a költöt fájdalmas s remény-

18 273



telen epekedésében szenvedéseitől. Igy él, egyre mélyebbre körözve a
földi lét megpróbáltatásaiban - harminckilenc éves koráig, amikor a
délibb ég szelidebb klímájában teljesen megtörve. rokkantan éri utól a
halál. Oly szegényesnek látszík külső története: szinte Ady kétségbeesésé
veI hull vissza-vissza az ősi földre, Recanatiba, de itt csak sokasodnak
testi és szellemi ezcnvedései. krajcáros gondok, vad víták verik fel a
szülői házat: anyja tudomást sem vesz "világi" költészetéről, apja elsik
kasztja irodalmi levelezését. Felkerekedik újból: vállal szótárszerkesztést,
házitanitóságot, nyelvórákat, könyvtári munkát, néha meg-megalázkodik,
elfogad ismert, vagy ismeretlen mecenástól vékonyka havi járandóságot,
szerényen és alázatosan kér apjától valamilyen kis subsidiumot a grófi
jussra ... Ebben a korban, mely végülis az anyagi bőség, a feltörő polgári
jólét félszázada - fagyoskodik, bajlódik örökösen rossz gyomrával, mely
nem bírja el a gondatlanul készitett étkeket, padlásszobában lakik, fél
vakon bezárkózik hetekre az örökös félhomályba, a chimaerák egyetlen
kísérői ...

Igy ír. Kevés verse maradt, de hatalmas, sok kötetre rugó feljegy
zései, nem is egészen saját számára készült memoriáléja -- a Zibaldone 
tanuskodik e magános lélek belső válságairól, arról a beteges érzékenység
ről, mely minden új benyomásra, ingerre növekvő szenvedéssel válaszol.
fgy ír... kevés verset - egy-egy költeménye évekig csiszolódik, leg
többje valóságos bölcseleti remekmű, a tudatos műalkotús Ielü l-nem-múlt
záróköve. Körülötte - a Risorgimento Itáliájában - ömlik a tinta, soha
el nem képzelt bősége dagad poétáknak, köziróknak, széplelkeknek. Leo
pardi hűvös szél, magános fárosz közöttük. Pedig nincs ~)enne semmi az
"odi profanum"-ból, inkább csak testi állapota hajtja elkülönülésre ernher
társaitól. Ha lehet, benne él kora életében, résztvesz benne, megszólaltatja
hangjait - de mindezt csak a maga módja szerint. Nem hisz a fokozatos
emberi fejlődés hegeli menetében, a születő technokráciát gyanakodva
szemléli, készülő vérözönökkel méri fel. Minden szavából - kevés, idil
likus kivétellel - keserűség, kiábrándulás, pesszimizmus árad - mintha
stoikus bölcs hajlana rá korára s ítélne felette érdeme szerint.

Koltay-Kastner Jenő félszázad óta - Radó Antal fordítása, gyüjtése
és tanulmányai után --..: az első, akí Leopardi másfélszázados születésének
emlékére e komoly kötettel gyarapította a ma gyar irodalmat. Művét 
márcsak a benne sokszorozódó olasz idézesek miatt is -- főként tágabb
értelemben vett tanítványai használhatják, akíkben megvan a hajlandóság
a Leopardi-kultusz kései átéléséhez. Kitűnő forrásérzékkel, bő anyaggyüj
téssel, modern szemlélettől vezetve építi fel e szegény, megátkozott költő

életművét, megadva lírai plasztikusságát. Stílusában talán több színt, több
esztétikaí értékelést szerettünk volna, néha meg úgy érezzük, túlságosan
is hajlik stílusában költője tömör, de archaikus fogalmazásmódjához 
könyvét mégis komoly értéknek látjuk; utat nyit azok számára, akik a
Risorgimento korát kutatják, felkelti érdeklödésüket e nagy, magános
olasz költő iránt, aki a maga zárt világában egyike az itáliai költészet leg
talányosabb figuráínak. Számunkra Koltay-Kastner Jenő könyvének az a
fejezete volt legérdekesebb, mely Leopardi viszonyát elemzí a mult század
magyar pesszimista költészetével. Ha Arany János, Vajda, Reviczky világ
fájdalmas lírájának hátterében nem is lehet közvetlen Leopardi-hatást fel
fedezni, kétségtelen, hogya szellemi hatások hajszálcsövessége e korban
bőségesen szolgáltatott magyar költők számára is hangulati ősmatériát.

Talán így érthető, hogy Leopardi lírája - mint Koltay-Kastner Jenő

mondja - a kilencvenes években sokkal ismertebb volt irodalmi közön
ségünk előtt, mint a századforduló után, vagy ma. Passuth László
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zaLD ÁG. Tamási Áron regénye. )5 ketten maradnak, de végül utolsó,
(Révai, 1948.) ,;,:, eghivebb társát is elvesziti egy ret-
E volt, hol nem It,," entő égiháború alkalmával, éppen

" " gy,szekr k ' , vo :, a az igéret földjének' kapujában. Igy
nepmesene eze a regr tovatűnt- "- 't d "I k J' . t 't l
b ld ' t idéző . t' k ria egye u csa acm JU e a

o ogsa?o I ezo szaval eme paradicsomba, közvetlenül szűlö-
vIssza mmduntalan gondolatunkban. ... . •. . ..
valahányszor egy Tamási egy-egy Iöldje szomszedsa~aba~.. U~~ er~~:
regényét olvassuk; ezek teremthet. meglelte a bol~ogsagot, de te ed: .:
nék meg talán most is legjobban .bben il, ~~radl~somba~ sem t~!il!la
azt az atmoszférát, amely az írónak neg az Idotlenseg,et, hiszen apJan.ak
ezt az új művét is jellemzi. A "Zöld ?ttmaradt e~y'k?:1 szer~lme, Jo_z~a
ág" azonban túlnő a népmesének es en~ek cs~bItoJ~, a faJtala~ \Tas a
Tamási által kitágított keretein és K,. Ka~oly IS csúful.. megven~lte~.
valósággal mítosszá alakul, illetve A. blbl~kus ,ere?e.t~ mond~l1lvdl()-
szeretne alakulni. A rendkívül lírri nak Ilyeten mitológíával valo keve-
hangú elbeszélés a Paradicsomból ése ,?em ..e~yed~lálló vá.llalk~zás,<J
kiűzött ember örök és hiábavaló szerzo muveszeteben. Régebbi mu-
nosztalgiáját, az elsüllyedt boldog- vei, különösen a "Szűzmáriás Ki-
ság keresését igyekszik kifejezni.' ál yfi" , már sejtették, hogy Tamási

A Székelyföld egyik falujában, nem csupán egyetlen alkalommal
az őrek Lengődi Gergely házának ándul ki a népmesének erre a
kertjében gondosan ápolt, szok at- misztikus köddel körűlvett teriile-
lan figyelemmel körülvett almala tére, hanem talán legkomolyabb
áll. Olyan különös szeretettel bánik J írói ouvre-iére is legiellemzőbb ér-
gazdája ezzel az almafával, olyan deklődési köre ez. Ezt igazolja a
figyelemmel vigyáz tavasszal a vi- ,Zöld ág" is. Maga a témaválasztás
rágos ágakra és olyan gondosan ké- - hogy tudniillik a boldogság ke-
szíti ~I gyűmölcsét, hogy legendók resője mindig keserves felfedező-

születnek a faluban róla. Mindenki útra kényszerül és mégis mindi ~
csak annyit sejt, hogy valami régi ott talál rá a Paradicsomra, ahon-
emléket jelent az öreg Lengődi szá- nan elindult - szerencsésnek mond-
mára ez az almafa. Még fia, az ép- ható: a világirodalomban is sokan
pen serdülő korban lévő Jácint is feldolgozták, minden nép a mag'}
csak sejti az almafa történetét. Egy sajátos stílusában; örülhetünk. hogy
varázsos tavaszi estén aztán meg- jellegzetesen magyar képviselője is
tudja apjától az igazságot: valami- akadt. A felfogás, az epikai k idol-
kor igen boldogan, élt egy igen bol- gozása azonban Tamásinál haté ro-
dog vidéken egy asszonnyal; az zottan vitatható. Sajátos szímlio-
asszonyt azonban elcsábították, a lizmusa, mely a "Szűzmáriás Ki-
vidék elveszítette számára varázsát rályfi"-ban még a gondolat kedves,
és ő ide költözött és itt őrzi az játékos csapongása volt. itt érthe-
egyetlen emléket, mely ahhoz a tetlen, fölösleges filozofálássá, mito-
paradicsomi helyhez köti: az alma- lógikus hornállvá nő. Ez pedig külö-
fát. Jácint, aki most van a meg- nösen zavaró egy ilyen clbeszélóssó
magyarázhatatlan, de visszafojtha- egyszerűsített, cselekményt és moz-
tatlanul erős vágyak korában, ol-: galmat alig tartalmazó olvasmány-
határozza, hogy ő is megkeresi ezt ban. A bibliaipéldákból és kele-
az ígéret-földjét. Jegyesével és né- tieskedő filozófiából összegyúrt böl-
hány barátjával fel is kerekedik. cseIkedés nem hat az élmény, az
Hosszas és hiábavaló vándorlás után ihlet spontán erejével; valahogyan
jegyese, akiről csak őszinteséget és kitaláltnak, mesterkéltnek érzik, Iő-

ragaszkodást tételezett fel, meg- ként az utolsó, a "Paradicsomban"
szökik tőle egyik barátjával. Végül lejátszódó eseményeknek az előző
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.oldalakhoz képest túlzsúfolt, érthe
tetlen szimbolikájú utalásaiban.

Am arnilyen mesterkélt a "Zöld
ág" epikai kidolgozása, olyan íhle
tett és őszinte a stílusa. Mintha a
stílus előbb lett volna készen, mint
a tartalom; mintha az előadásmód

hoz szerkesztették volna az előadást.

A stílus szétfeszíti a mondandot
és jobban kifejezi a szerző érzéseit,
mint az elhanyagolt, szétesően szer
kesztett történet. Amikor a retek
ről, fákról és virágokról ir, közelebb
jutunk gondolatvílágához, mint a ki
mondott gondolatok olvasásakor.
Amennyit hanyatlott Tamási szer
kesztő és elbeszélő készsége a
"Szűzmáriás királyfi" óta, annyít
fejlődött a stílusa. Bár tudná a mon
dandót a stílussal. a formát a tarta
lommaI olyan harmóniába hangolni,
mint régebbi műveiben, és mint
amílyen harmórriát éppen a "Jácint
és Rózsabimbó" esetében tudott
megvalósítani e téma másik feldol
gozója, a romantikus, kékvirág
kereső NovaIis.

Nemeskürty István

AZ ASSZISZIBELI SZENT. Georg,
Tetramore könyve. Fordltotta
fjjas Anta!. - Ferences Missziók,
1948.

Terramare a két háború közötti
délnémet irodalom egyik Iegkífíno
multabb stílusú írója, származására
nézve olasz. Az expresszionista ra
gyogó szineivel, széles skálájú ér
deklödésével fordul e talán legsike
rültebb művében az asszíszíbeli szent
alakja felé. Tizenkilenc remekbe
készült fejezetböl bontakozik ki sze
münk előtt Szent Ferenc alakja. Az
egyes fejezetekben a holló éppen
úgy megszólal a maga krákogó
hangján, mint a stigmatizáció ta,
nuja: egyalvernai bokor. A termé
szet is szót kér az emberek mellett.
A képsorozatban - mert az egyes
fejezeteket leginkább képeknek ne
vezhetnők .......:. éles megvilágitásban
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lép elénk a szegénység nagy szent
jének alakja. Míntha titokzatos
fényszórók víllantanának rá egy-egy
sugarat más-más irányból. Végigki
sérjük életének majdnem minden je
lentős állomásán attól a pillanattól
kezdve, amelyben elhagyja az atyai
házat, hogy kordáj ával megkösse
századának bukás felé száguldó sze
kerét, egészen addig a percig,
amelyben halottasmenete elvonul a
San Damiano-i kolostor előtt, ott
egy pillanatra megáll, éppen csak
addig, míg Klára és Agnes testvér
fehér keze utolsó istenhozzádot int
het a kolostor "szűk kis rácsszemei
nek vasszövedékén át" az örökké
valóságba röppent lélek testi hüve
Iyének.

Minden kép egy-egy jellegzetes
vonást örökit meg a szentből. A
rablógyilkosnak nem ember, a lep
rásnak érthetetlen, a pápának szinte
elérhetetlen, a hollónak féltékeny·
ségre szító ellenség, a kereszteslo
vag priornak irigylendö egyszerűség

és fölfoghatatlan diadal, a diáknak
a tudományosságot messze túlszár
nyaló bölcseség. Az író az' olvasóra
bízza az egyes képek összeílleszté
sét, ez az összerakó munka azonban
nem okoz semmi nehézséget sem.
Minden egyes fejezettel tökélete
sebbé lesz a szentről alkotott ké
pünk, - s a képsorozat végén mi
is fölkiálthatunk Jacopa Settesoli
imádságának szavaival: "Szent Fe
rencnek, a Szentnek, a Koldusnak,
a Gyermeknek életéért, amely meg
jelenhetett és munkálkodhatott kö
zöttünk, legyen dicsőség az Atyá
nak és Fiúnak és Szentlélek Is
tennek".

Ijjas Antalt dicséret illeti nemcsak
a könyv kiválasztásáért, hanem
talpraesett bevezetéséért, gondos,
szép, költői lendületű fordításáért is.

Agos/ton Julián



ARAGON VÁLOGATOTT VER
SEL (Parnasszus.)

Aragon költészete mögé organikus
hátteret képez a kor, mely alaki
tctta és az a forradalmi életérzés.
melyböl jóformán egész költészete
eröt merít és táplálkozik. A költő

elsődleges problémája mindig : az,
hogy vállalja önmagát s ezen ke
resztül a kort, melyben él. Aragon
ezzel az önmaga felé irányuló eman
cipációval egyben számot vetett
azokkal a körülményekkel, melyek
elborították s vállalta míndazt a ki
tartást igénylő küzdelmet és meg
próbáltatást, melyet ez a szabadság
megkiván. Hűsége, mely épúgy
sz ólt önmaga, mint a vállalt forra
dalom felé, előre megszabta költé
szetének nem a határait, hanem a
mondanívalóját. á cesurák, melyek
fordulópontot jeleznek Aragon éle
tében s melyek - költő és a törté
nelem egységének bizonyitékául 
mindig egy lényeges változást je
lentő évszámhoz kapcsolódnak 
1939 és 1944 - azért érdekesek,
mert belátást nyerünk azokba a szé
les vonatkozású fordulatokba, me
Ivek alakították és konkrétumaik
b-an befolyásolták költészetét. Bel
sőleg ez a költészet hű marad ön
magához - "örök" mondanivalója
éppen az, hogyaváltozóhoz igazo
dik, hogya változó-politikait rögzíti.

Aragon mint szürrealista kezdte
mesterségét, természetesen - mint
arra Somlyó György is rámutat be
vezető tanulmányában - a szürrea
lizmusnak húsz év előtti értelmében,
mely akkor annyit jelentett, mint
forradalniárnak lenni. A Dada kö
vetői forradalmárok voltak, olyan
forradalmi lendülettel ~s olyan
harci arcátlansággal, melyre igen
kevés példa akad az irodalom tör
ténetében. Irodalmiságuk egyenlő

volt a politikummal, a szürrealiz
mus számukra nem irodalom, hanem
életforma - ebben jelentettek újat
és mutattak előre.

A fiatal Aragonnak ebben a Ma
jakovszkij nyomdokain haladó szür-

realista periódusában egy probléma
vetődik fel, me ly később, érettebb
korszakában önmagától feloldódik.
Tudniillik az, hogy értékesebb-e egy
kezdeti, tehát eszközeiben még ki
nem alakult, még forradalmi szür
realizmus egy már tökéletesedett,
de az idő torzító hatására már az
ellenkező pólusba át csúszott szür
realizmussal szemben - vagyis vál
lalható-e az utóbbi az "irodalmiság"
kedvéért, vagy sem. Kétségkivül
zsákutcának látszik - hisz csak a
teljes szakítás jelenthet megoldást,
viszont ez költői multjának bizo
nyosfckú megtagadásához vezetne
Élet és irodalom látszólag összeüt
közik.

A problémát egy csapásra feloldja
a második világháború kitörése, az
utána következő keservesen hősies

évek, az elnyomás és az ellenállás
évei. "Arma virumque cano ..." 
kezdi "Elza szeme" - kötetét beve
zető tanulmányát. A nagy bizony
talanságban minden tétovázó bizo
nyosságot nyert, hogy mit kell ten
nie. Ezekben' az években vált Ara
gon a nemzet költőjévé. aktnek ille
gálisan terjesztett verseit minden
francia olvasta s melyekből minden
elkeseredett erőt merített. Most vá
lik éltető nedvvé Aragon leverhe
tetlen optimizmusa, mely az esemé
nyek nyomasztó hatása alatt álló
komor verseiben is jelentkezik 
feIIélekző fináléiban - s mely még
most, szűk kereteiben sem hagyja
el, akkor, amikor még csak a lehe
tőségek megteremtését jelenti. "Ke
resztrejtvényes esték is lesznek
még, ne félj" - mondja, amikor
Fl anciaország elkeseredésének mélv
pontjára jut.

Az események forgatagában va
dul rántja magához a tétovázókat
és a magánosokat - mindent és
mindenkit csak egyféleképpen lát:
harcában a gonosz, a náci téboly
ellen. Franciaország a szemében egy
hatalmas testté lett, mely egy dalla
mot zümmög s mely dallamhoz sző

veget mondani senki sem mert.
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Szent .tüskéket viselt e dallam ne ve
búsan

S egy isten homlokán színes könny
csepegett.

Horgonyzott bárkaként pihent a clal
a húsban

És újra kelt a kín és újra élt a seb.

S ez az optimizmus szilárd alapo
kon nyugodott - széles tömegeken
s rendíthetetlen hitén az igazság
ban. Felszabadulás után uj harern
készül. soha nem nyugvó harci
kedvvel, a világ és önmaga iránti
kérlelhetetlenségéveI - magatartá
sanak véglegesítéséért. Mit ír elő

szavában Paul Eluard Politikai Köl
teményeihez: "A költőről alkotott
egy bizonyos kép a történelem lom
tárába kerül. Többé nem lehet,
hogy túl ne lépjünk a régi ellenté
ten: álom és tett, ég és pokol, tiszta
költészet és politika... Mert ég és
pokol házasságának új. modern
neve van: politika ... Az ellenveté
sek rendre elhullottak: minden szó
költői, ha az élet szava, mert a köl
tészet célja a gyakorlati igazság".
- Most vált valóra konkrétumaiban
is az a költői-politikai hítvallás.
melyért szürrealista korában harcba
szállt. s mellyel költészetét lehető

séggé emelte - rnost teljesült be az
a diadal, melyben saját és költő

tál sai igazolását láthatta kibonta
kozni.

Ha felvetjük a kérdést, merről és
hogyan közelíti meg Aragon a ver
set, arra a megállapításra jutunk,
hogy tárgyának megkőzelítése kí
vülről történik, a vers anyagát nem
belsőleg, őnmagából bontja részeire,
hanem egy külső feldolgozás mele
gével olvasztja le a burkoló jeget.
Az anyagnak ez az objektív bonco
lása azt eredményezi, hogy azon az
úton, melyet a vers masszájából a
versig megtesz, sokkal kevesebb
szubjektív elem s az ezzel együtt
járó zavartság ragad a kőlteményre,

tehát a vers substanciája tisztábban
csapódik le. A feldolgozásnak ez a
módszere természetesen merőben

különbözik a Valéry-étől; objektí-
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vitását nem egy tökéletesen szabad
matematikai szellemtől kapja, ha
nem a világtól, az anyagtól, az ob
jektív valóságtól. A kettő közötti
különbség körülbelül az, ami a kü
lönbség metafizika és dialektika kő

zött. - Ezzel az olvasó is bizonyos
dilemmába kerül: a versek pszicho
lógiai feldolgozása lehetetlenné vá
lik, nem azért, mert "külső" mot í

vumokat kell felkutatni a - hisz
nagyrészt minden műalkotásnál ez
a helyzet -, hanem mert Aragon
annyira kivetődik önmagából, any
nyira tőrekszik az a-szubjektivi
tes ra, hogy ez a pszichológiai rnód
szer már csak e törekvés dialekti
kája miatt sem lehet gyümölcsöző.

A könyv egyes verseket kettős

fordításban közöl; ezeket Szabó Lő

rinc és Illyés Gyula, Szabó Lőrinc

és Kemény Dezső, Békés István és
Gáspár Endre fordították. Itt k ű lő

nösen az egyik ford itó-költő re aka
runk kitérni, Szabó Lőrincre, aki
saját két párbajában elviszi a pál
mát (a másodikban nem mindigl.
A versfordítás nem "átélés" - a
szónak dilettáns-romantikus értel
mében, hanem munka, mely az in
tellektus átható tevékenységén
alapul. Es ez Szabó Lőrinc előnye.
ez az intellektuális munkamódszer,
melynek eredményeképpen a bal
lada sötétebb és homályosabb érzés
világát is tökéletesebben meg tudja
közelíteni, mint egy "átérző" for
dító tenné. - A kötet többi fordi
tói elismerésreméHóan tettek eleget
a fordítás adta lehetőségeknek.*

Görgey Gábor

FEHÉR NYIRFA. f'vIichall Bube .. ,
nov regénye. - (Athenaeum. 194R.\

Bubennov Sztálin-dijas könyve
háborús regény. A második vilAg
háborúban, 1941 öszén játszódik.
Az előnyomuló német csapatok már

* Kár, hogy Arngon nemrég mogjr-lont
utolsó verskötete már nem szcropelhetet t
az antolögíában : itt Arruzon már r-gészr-n
mugáévá tet to a közösséjri stilu xt , sztnte
népdalszcrü versekbe, ('{J;yszerii, értheti.
nyelvhe öltözteli ruouduntvalójú t. (Szerk.)



Moszkva közelében járnak; mögöt
tük pusztulás, nyomor és szenvedés,
el öttük a visszavonuló s lassan-las
san magukhoztérö orosz csapatok;
rettegve menekülő nép, harc, dőr

gés, ágyútüzek villanásai minden
felé. E nagy és szomorú vissza
vonulás közben Andrej Lupuchov
kőzkatona egy magasan álló, sér
tetlen fiatal nyírfát pillant meg a
gránátszaggatta domboldalon, szüló
faluja határában. Nem véletlen,
hogy az elpusztított tájon épen ma
radt ez a nyírfa. Az orosz föld le
győzhetetlen ereje él ebben a fá
ban. A regény is ezt az elpusztít
hatatlan, mindent kibíró életerőt

festi: a szovjet csapatok vissza
vonulását, majd lendületes előre

töréset. az első nagy visszacsapást,
mellyel Moszkva alatt megállItják
az ellenséget, a németek kezébe ke
rült országrész népének szenvedé
sét, embertelen nélkülözéseit, a ma
gukramaradt őregek, asszonyok,
gyermekek nehéz, küzdelmes életét
és hősi magatartasát. Az események
hullámzásából azután kiemel az író
egy főhőst, ezt a jelentéktelen és
tapasztalatlan kis közkatonát, aki u
regény elején még fáradt testtel, el
csüggedt lélekkel hátrál Moszk va
felé, hogy aztán az egész orosz nép
jelképes hősévé nőve küzdjőn ha
zája földjéért és a szabadságért.

Nálunk valószínűleg csak na
gyon kevesen ismerik Bubennovot.
hiszen d "Fehér nyírfa" tudtunkkal
első magyarul fegjelenő könyve, s
nevével orosz antológiákban sem ta
lálkoztunk eddig. Pedig jó író, ha
nem is tartozik a legnagyobbak
közé. Tud mesélni, történetének ---
főleg a csatajelenetekben -- van
epikai sodra és lendülete. Hőseinek

belsö meghasonlottságát, majd fo
kozatos átformálódását céltudatos,
kemény harcokká erős írói érzékkel
és meggyőzően ábrázolja. Tárgyi
lagos, részletező, de mindig mérték
tartó realizmusát halk, meleg lírai
ság hatja át.

A "Fehér nyírfa" értékes terméke
annak az iránynak ,melyet eddig

főleg Alexej Tolsztoj Szolochov és'
Fagyejev müveiből ismerhetett meg
a magyar olvasó. Kár, hogy Tró
csányi Zoltán kellően át nem fésült
fordítása sokszor bosszantóan pon-
gyola és hevenyészett. -

Iványi Sánaor

ELADOTT ORSZÁG. Szövérdy
Gyula regénye. (Athenaeum,
1948.)

Szövérdy Gyula nem könnyű fel
adatot vállalt magára: tísztázni
akarta a Szent István utáni magyar
élet kínzó kérdéseit. Kétségtelen,
hogy krónikáink előadását illetően

számolnunk kelJ biz_~myos ferdíte
sekkel. hiszen például a Vászoly
fiak (Levente, Endre, Béla) leszár
mazottjainak udvari krónikásai men
teni igyekeztek Vászolyt, le akar
ták róla mosni a királygyilkosság
kísérletének vádját, sőt talán éppen
ezért tették meg Vászoly helyett
Szár Lászlót a hercegek atyjának,
sok-sok gondot okozva ezzel a tör
ténetíróknak. Ilyen módon a meg
vakíttatást is nyugodtan foghatták
Gizellára és Péter befolyására. Ta
gadhatatlan, hogy Péter királynak
megvoltak a maga gyönge oldalai,
a megvakittatásban azonban nincs
szerepe, mint ahogy merész állítása
a regénynek Péter kezdetí német
barátsága is, hiszen eleintén inkább
németellenesnek mondható. A láza
dás is udvarában tört ki, kemény
kezű uralma miatt, éppen az elége
detlen magyar főemberek, köztük
Aba Sámuel nádor részéről is. A
krónikák töredékes megjegyzései a
paraszt-párti Aba Sámuelról a Szent
Istvántól fölemelt magyar urak vá
daskodásán is alapulhatnak, de iga
zolhatják legalábbis bizonyos
mértékben - a regényírót is. Mai
értelemben vett kiállást az elnyo
mott réteg, a parasztság mellett
azonban aligha jelentenek. Törté
netíróink általában úgy tudják,
hogy Aba Sámuelt a Tisza vidékén
azok a foglyok fogták el, akiket éi
hurcolt el hazájukból, majd Péter

279



Agoston Julián

EJé vitték; s a királyi tanács ítélő

székké alakulva rnínt hazaárulót és
hitszegő lázadót halálra ítélte Abát
és fejét vétette. Unrest német kró
nikája a regény elgondolását támo
gatja ezzel a történeti állásponttal
szemben: "Aba in den Dorff 
ifja -, genannt Akad, ward er von
den Ungern elendigIich erschlagen".

Az író sok mindenben helyesen.
lát; ez azonban nem jelenti azt,
hogy minden anakronizmusát meg
kell bocsátanunk. A nádorispán fe
leségének öntudatos nemzetiségi
szemlélete erősen a századokkal ké
sóbb feltámadt nemzetiségi gondo
lat jegyében fogant. Azt is sejteti
az író többek között, mintha Aba
Sámuel "vallásszabadságot" akart
volna adni népének; ha nem is
mondja ezt ki nyiltan, céloz reá,
holott ez a kérdés is csak több szá
zad mulva lesz időszerű. Aba alak
jának tisztázását szolgálja, hogy a
krónikákban egyöntetűleg neki tu
lajdonított csanádi vérengzésért a
regényanádort teszi felelőssé.

Ezzel kapcsolatban, de másutt is
Szent Gellért alakja kissé elrajzolt.
Nehezen bizonyítható egy másik
állítása: a szóbeliség korának írni
olvasni, azaz latinul tudó fölszentelt
papj áról ugyanis bajos föltenni azt,
hogy csak két ímát tudott volna.
Ugyanilyen valószínűtlen a Szent
Mór-korabelí Pannonhalmáról adott
jellemzése; míntha sokkal későbbi

századok írásait használta volna
forrásul a szerző.

Nyelvi anakronizmusai nem hat
nak ennyire bántóan, hiszen a re
gényírónak joga van a jellemzés és
hangulat kedvéért régies nyel ven
írni. Minden hozzáértő jól tudja,
hogy nem a régi nyelvet akarja
visszaállítani, hanem csak a mai
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nyelvet tölti meg jellemzésűl regr
zarnattal. középkori Iüszerszámmat.
Két dologról azonban ekkor sem
szabad megfeledkeznie: egyrészt ne
használjon olyan nyelvet, amelynek
megértése nagy nehézséget okoz az
átlagolvasónak, másrészt régies ki
fejezései, szavai nyelvészetileg is
helytállóak legyenek, még ha ké
söbbi korokból is szedte volna össze
őket. Igy pl. jó a regényben az "isa,
kerál, Oba Sámuel stb." használata,
de a helyes nyelvérzéket bántják
az effélék: "küzsdölődik, náder
ispán, hivulál" és társai.

A három könyvre osztott regény
fejezetei inkább csak külső szer
kesztési fogásokkal, mint belső,

egységes szerkezettel tartják össze
az eseményeket Aba Sámuel alakja
körül. Amellékhősök különösen el
nagyoltak. Egy-egy markáns figu
rája akad ugyan a regénynek,
azonban ezek is olyanok, mint a ke
retből kilépett képek: egy pillanatra
meglebbennek szemünk előtt, de
nem alakulnak, nem fejlődnek, nem
élnek. János és Terézke már a re
gényírás lomtárából kötelezőleg

idekerült alakok. Általában - mint
kezdő regényírónál annyiszor - a
sok szó mögül nem tudnak kibon
takozni az alakok, nem maradnak
meg bennünk éles, egyéni vonások
kal. A magyar történeti regény ki
sebb igényű válfaj ához kapcsolódva
igyekszik jellemezni hőseit és a
kort, újszerű csak egy van benne:
a néha sikerült, máskor meg ke
vésbbé sikeresnek mondható vállal
kozás történeti hőseinek átértékel é
sére. Több elhítető erővel többre
mehetett volna, még ha állításai
nem felelnek is meg mindig a törté
neti valóságnak.
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