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A NAGYBÖJT ÉS A HÚSVÉTI ELŐKÉSZOLET

A böjti liturgia előkészii/et a húsvéti
misztériumre.

Rosszul foqná föl a nagyböjti idő

valódi szellemét. .aki csak a Megváltó
szenvedésének idejét látná benne,
mint sok ájtatossági könyv teszi. A
valóságban az Egyház szándéka a
negyvennapos böjttel, - mintegy kol
lektív lelkigyakorlattal - a híveket a
Húsvét misztériumének átélésére fel
készttení, Ez a misztéríum pedig az
Úr szenvedéseít és feltámadását együt
tesen foglalja magában. Ez az együt
tesség nagyon határozottan kiviláglik
a liturgiából, amely elejétől végéig
azt célozza, hogy lelkünket felkészrtse
üdvünk nagy évfordulójának meqün
neplésére.

Már a nagyböjt első vasárnapjának
miséje a húsvéti misztérium kettős

tartaimát állitja lelkünk elé: küzdel
met és győz.elmet. A nap egész litur
giája Krísztus megkisértésének gran
diózus jelenete körül bontakozik ki. A
kisértő vereséget szenved. Ez a vere
ség ideiglenes jellegű ugyan, de a~rti

előjele és biztosítéka annak a qyoze
lemnek, melyet Krísztus majd aratni
fog a halálon és a poklon. Már a
míse introitusa megvillantja előttünk

üdvünk titkának győzelmes fázisát:
"Hivni fog engem és én meghallga
tom őt, meqszabeditom és megdicsőí

tem és teljessé teszem őt az örökké
valóság napjaival." Igy már az első

nap, amely hivatalosan bevezet a
nagyböjtbe, összekapcsol bennünket a
húsvét mísztéríumával is, és arra
utal, hogy ott haladván Krisztus olda
lán a szenvedésben, majdan osztoz
zunk vele a feltámadás dicsőségé

ben is.
Az EgyháZ a nagyböjt első napjá

tól az utolsóig egyre fokozottabban
irányítja lelkünket arra a nagy titok
ra, amelyet a nagyhét utolsó két nap-

ján fog ünnepelni és Húsvét vasár
napjának reggelén befejezni. Ez az
elökészítés valóban fokozatosan törté
nik. E szempontból akár két részre is
oszthatnánk a naqyböjtöt, a negyedik
vasárnap a választóvonal.

Már a nagyböjt első felében is ál
landóan a húsvéti mísztérium kettős

távlatát állítja szemünk elé a liturgia:
szenoedési és [eltémedést. A liturgi
kus szövegek hol' az egyiket, hol II

másikat emelik ki, hol egyszerre ra
gyogtatják mind a kettőt.

Itt van például lal nagyböjt második
hete, melynek megnyitója Lírunk szí
neváltozasának története. Ezt azelőtt

ünnepélyesen felolvasták a szombatról
vasárnapra virradó éjszakán. Hogy
pedig .az Úr apostolai közül három
nak ilyen különleqesen csodálatos kö
riilmények közt nyílatkoztatta ki ma
gát, - ez nemcsak azért történt, hogy
őket a "kereszt botrányával" szemben
felvértezze. hanem - mint Szent Leó
mondja -, hogy nekünk, Egyháza
leendő Vagjainak is megadja feltáma
dásunk bizonyosságát.

E hét szerdájának evanqélíuma az
Úr szenvedésének és feltámadásának
újból való megjövendölésével kezdő

dik, és végződik azzal a figyelmezte
téssel, hogy aki meg akarja vele osz
tani országa dicsőségét. annak ki kell
innia kelyhét is, és engedelmesnek kell
lennie egészen a halálig.

Csütörtökön kerül sorra a szölömü
vesekről szóló parabola. Ez alkalmat
ad az Úr Jézusnak, hogy megjöven
dölje nemcsak halálát, hanem győzel

mét és ellenségeinek megszégyenülé
sét is.

A negyedik vasárnaphoz érve túl
vagyunk a nagyböjt első felén; ezen
túl a húsvétra való előkészület - ért
hetően - közvetlenebbé válik. E va
sárnap (Laetare) örvendező jellegét
az adja, hogy újabb állomást jelent a
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ltúllVéti ünnepek felé. Ezeknek közel
8égét akarja aláhúzni a vasárnap
evangéliuma a csodálatos kenyérsza
porítással: Erat eutem proxirnum
P83Cha, dies festus Judeorum. Közel
volt ugyanis a Húsvét, a zsidók
ünnepe. E közelséget hangsúlyozza a
két nappal utóbbi evanqélium: az
árusok kíűzése a templomból. ahol a
Megváltó újra emelkedett szavakkal
jövendöli meg halálát és feltámadá
sát: "Rontsátok le ezt a templomot 
mondá a zsidóknak, saját testéről be
szélve -- és három nap alatt helyre
állítom."

A nagyböjt ez utolsó szakában az
Egyház összes evangéliumait Szent
Jánosból veszi, aki elmondja a szen
vedeseket. de nem hagy ké.séqben a
Megváltó végső győzeImét illetőleg

sem. Minél jobban közeledik a nagy
böjt vége, annál jobban érvényesül a
liturgiában a Húsvét előíze. A nagy
hét természetesen, - főleg a három
első napja - a kereszt titkával van
átitatva, de ez a kereszt már gYŐZt>

delmeskedett poklon és halálon. Innét
a nagyböjt három utolsó napjának sa
játságos színezete. A liturgia egyrészt
Krísztus megaláztatásait vonultatja el
szemünk előtt és ajkunkra adja félel
mének és gyötrődésének eleven kife
jezését, - másrészt, mint befejezett
dolgo' ünnepelteti velünk a Megváltó
győzelmét a halál felett.

Semmi sem mutatja ezt világosab
ban, min: a nagyböjt utolsó vasárnap
jának, a Virágvasárnapnak liturgiája.
A barkaszentelés és a reá következő

körmenet imái előre is hódolattal kö
szöntik a sirjából feltámadó Üdvözr
tőt, De maguk a míse-szöveq részei is
gyönyörüen tükrözik a húsvéti misz
térium különbözö vonatkozásait Mín
denekelött a kollekta. Ez összefoglalja
az egész misztériumot és kéri szá
munkra azt a kegyelmet, hogy köves
sük a Megváltót megaláztatásában,
hogy osztozhassunk feltámadásában
is. A szentlecke néhány vonással
egyenesen a mísztéríum középpontja
ba ragad bennünket. Szent Pál elénk
állitja Krisztus példáját, ki a kereszt
halálig alázta meg magát, hogy felsé-
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ges feltámadásának dícsöséqében ré
szesítsen bennünket.

A böjt teszi valósággá a húsvéti
misztériumbon való részvételt.

A húsvéti misztérium e kettős

fájdalmas és dicsőséges - jellegének
megünneplése arra való, hogy meg
újítsa és megnövelje a keresztségi ke
gyelmeket. Kell, hogy segítsen ben
nünket a bűnnek meghalni és hogy,
mint újszülötteket állítson bele ben
nünket a feltámadt Krisztus életébe:
"ut peccatis mottui justitiae viuamus",
A nagyböjt' minden önmegtagadása 
lényegi kelléke: az ima, a böjt és az
alamizsna -- ennek a célnak elérésére
seqít,

Az Eqyház imádságait az egész
nagyböjtön végig szemmcllárhatólaq
az a gond vezérli, hogy a meqvál.ás
titkában való részesedésünket minél
gyümölcsözőbbé tegye számunkra. A
szentmíse kollektái - többé-kevisbbé
kifejezetten -- a nagyböjt önmegtaga
dásait ajánlják, mint legjobb eszközt
az eljövendő ünnepek megkívánta
szivtisztaság meqőrzésére.

Mindenekfelett arra hiv az Egyház
húsvétra való elökészüle.ül, hogy
mindennap a szentmiséhcn éljük át ezt
a misztériumot. A valóságban, amit
az Eqyház felajánl a szentmísében: a
Bárány, aki feláldoztatott. aki azon
ban már legyőzte a halált. A szerit
mise Krisztus keresztnalálának megis
métlése, de azé a Krísztusé, aki meg
dicsőülten uralkodik az Atya jobbján.
A szentmísében az Egyház hálát ad
az Istennek a megváltás misztériumá
ért, de rnint olyanert. amely a mi ja
vunkra már végre is hajtatott. A kom
munió annak a Húsvéti Báránynak a
testében részesít, aki önmagát zálo
gul adta feltámadásunkért és jövendö
dícsöséqünkért, és aki megliszlit ben
nünket a bűn következményeitől. Erre
emlékeztet több postcommunio, főleg

a nagyböjt első vasárnapjáé. "Szent
testednek vétele állítson helyre ben
nünket Uram. hogy megtisztítván ben
nünket a régi kovásztól. üdvünk rnisz
tériumának részesévé tegyen: Et a ve-



~tate puríJllios, in mys/erii seliüeeis
[aciat (nos) trans ire consortium.

Mikor az Egyház a húsvéti ünnep
séqekre készit elő. természetes. hogy
ez: közvétlenebbül teheti. ha az első

fázist is átélett velünk. a passiót.
Mert csak oly mértékben lesz részünk
Krisztus dicsőségében. amilyenben
résztvettünk előbb az Ö szenvedésé
ben: Si compeiimur ut ct conqloriiice
rnur. Ha tehát az Egyház a naqyböjt
ben előírja a mindennapi böjtöt - és
ezen míndennemű keresztény önrneq
tagadást kell értenünk - ezt azért
teszi. mert nagyon hasznos eszköznek
ismeri annak a lelkiállapotnak a ki
érlelésére. amelyet a húsvéti míszté
rium méltó megünneplése megkiván.
A böjtről szarnos liturgikus szöveg ta
nítja. hogy csökkenti a lélekben a
bűnös kívánságot - a nagyböjtnek
pedig egyenesen az a rendeltetése.
hogy bennünket .aneqhalasson a vé
teknek". Szerit Leó azt mondja, hogy
a "majora ieiunie" azért helyeztetett
a kereszt misztériumának meg ünnep
lése ek hogy tesiünket önmegtagadá
soknak vetvén alá egy kissé részt ve
gyünk Krisztus szeuvedésében és az
zal érdemet szerezzünk, hogy feltáma
dásának dicsőségében is részesüljünk.

Ami az irgalmasság cselekedeteit
illeti, ezeket elé\jgé szerényerr "ala
mizsna" néven szokás összefoglalni.
Szerit Leó n,;'gyon helyesen opera
pieietis, a jámborság cselekedeteinek
nevezi öket. A keresztáldozat a mag-
num pieisiis opus. az isteni szerétet
nagy műve, - a mi szerétetcselekede
teink az ebben való részesedést köny
nyitik meg. Az Egyház a harmadik
vasárnap szeritleckéjében Szcnt Pállal
hív bennünket Krisztus példájának
követésére. aki irántunk való szerétet
ből önmagát áldozta fel Istennek kel
lemes illatú áldozatul.

Végeredményben a nagyböjt min
den aszkétikus gyakorlata a húsvéti
rnísztérium jelképe és alapelve' körül
összpontosul. A nagyböjtben olyan
mértékben növekszik bennünk a hit.
remény. szerctet, amilyen mártékben
szellemünk és lelkünk befogadja a
szenvedö és feltámadó Krisztust.

Az erkölcsi erények gyakorlata is
félreérthetetlenül ezt a misztériumot
szolqálja, Az Eqyház azért int Krísz
tus megaláztatásának és a keresztha
lálig való engedelmességének követé
sére. hogy így részesedvén szerivedé
seíben, egyben részesei lehessünk di
csőségének. A virágvasárnapi kollekta
nagyon hasznosan hangsúlyozza. hogy
Krísztus önként vállaha testünket. és
önként vette magára a kereszt terhét.
hogy példát adjon nekünk az alázatos
ságra: ad imitandum humilitetis exem
plum. Vajjon az Úr keserves szenve
dése, a türelmes szenvedésnek e nagy
bizonysága patientiae documen
tum - nem adhat-e erőt a keresztény
módon való szenvedésre és arra a
béketűrésre, amelyre a nagybőjt litur
giája naponta - sőt naponta több
ször is - int bennünket?

Bevezet a Húsvét örömébe.

A nagyböjt nemcsak arra segit ben
nünket. hogy kövessük Krisztust a
Kálvária útján. hanem a húsvét ra
gyogó örömének első sugarait is meg
láttatja velünk. A nagyböjtnek is van
öröme. ez az öröm: a Húsvét előíze.

Hogy ezt jobban megértsük, vissza
kell helyezkednünk abba a korba,
amikor a Húsvét volt az egyetlen ke
resztelő-ünnepe az évnek. Bele kell
gondolnunk magunkat a katechumenek
lelkiállapotába. akik örvendező türel
metlenséggel várják az órát. amikor a
keresztelő-medencébe léphetnek. hogy
újjászülessenek belőle a feltámadt
Krisztus életére. A katechumenek elő

zetes örömének vísszhangját még ma
is halljuk aSitientes szombar introitu
sában. Élénk örömet lehel. a húsvét
örömét': Sittentes venite ad aqllélsa...
venite e bibitc cum leetitie: Mínél
jobban közeledett a nagy húsvét-éj
szaka. annál jobban kiteljesült az újon
nan keresztelendők öröme.

Mi ..- régen keresz.ények - nem
élünk már ennek az örömnek remény
ségében. de készülnünk kell a húsvéti
ünnepekre abban az örvendező biz
tonságban. hogy a belső megújulás
nagy kegyelmét, a kegyelmi élet meq-
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növekedését fogja nekünk meghozni.
Ez az értelme annak is. hogy a

nagyhét kezdetén azt a kegyet kéri
az Egyház Istentől, hogy örömmel
ünnepelhessük a megváltásunk jótéte
ményének egész teljesséqét: Et ad

benciicia rccolende, quibus nos instau
rare dignatus es, trbtie venire gau
dentes. (Engedj örvendezve eljutni
ama jóretteid tiszteletére. melyekkel
bennünket meqújíaní méltöztattál.]

Dom Fliccxeeux

EGY EXISZTENCIALISTA TORTÉNELEMFILOZÓFIA

A történelemfilozófia problémái iránt
napjainkban igen nagy az érdeklödés,
Ennek több oka van. Elsősorban az,
hogya gyors egymásutánban bekö
vetkezett két világháború esztelen em
ber- és egyéb értékpazarlását átélve.
felvetödött az a kérdés: miért volt
mindez? Másodsorban pedig azért néz
vissza Európa multjára és igyekszik
belőle következtetéseket levonni. mert
úgy tűnik fel sokak szemében. hogy
a kontinens kezdi elveszteni irányító,
központi szerepét és a lényegesen új
színezetü, az európai tradicióból le
nem vezethető történelmi jövőben föld
részünk csak a statiszta szerepét kapja
majd meg. E második ok, ha állitása
nem is felei- meg a valóságnak. mégis
felvet egy csomó válaszra váró kér
dést. Hogy csak a Ieqrikítóbbakat em
lítsük: van-e egyáltalán a világtörté
nelemben olyan korszak, amelyre ne
volna található analógia Európa há
romezer éves multjában? Mi volt a
kontinens kultúrájának értelme? Míért
volt érdemes európainak lenni? Van-e
egyáltalán határa az európaiságnak?
A-z élete értelmének elvesztését féltő

európai ember nemcsak Madách művé

ben "Az ember traqédiájá'i-ban ját.
szatja le maga előtt multját. hanem ez
foglalkoztatja századunk olyan ki
emelkedő kultúrtörténészeit is. mínt
amilyen Huízinqa, Croce, Toynbee.
Mindegyik a maga médján újrafogal
mazta a kérdéseket és válaszolt is rá
juk. Érdekes megfigyelni, hogy újab
ban a Spengler által Nyugat felett
megkongatott lélekharangnak nincs
visszhangja. Ha figyelemmel kisérjük
a második világháború óta a történe
lem lényegével. értelmével foglalkozó
műveket - az atomháború borzalmait
jósoló pamfleteken kivül - nyomát
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sem találjuk a hanyatló Európa ko
mor képének. Még az olyan, a törté
nelemben tájékozódó filozófusok mun
káiban sem. akiknek kiindulási pontja
éppenséggel a létbizonytalanság. a
tragikus világnézet.

Az exisztencialista filozófia neszto
rának, Karl Jaspersnek 1949-ben Zü
richben Vom Llrsptunq und Ziel der
Geschichte címen megjelent, élénk vi
tát keltő munkájára célzunk. A rnű

ismertetéséhez tudni kell, hogy Jas
pers, aki l 948-ig. heidelbergi. újabban
a baseli egyetem filozófta-tanára. a há
ború utáni Németország legterméke
nyebb tolló filozöfusa. 1947.ben jelent
meg mintegy 1100 lapos lételméletének
első kötete. (Von, der Wahrheit). Eb.
ben, az elökésaítö fejtegetéseket is
beleszámítva. száz lapon át foglalko.
zik a katclíkummal, mint módszerrel.
Ez a rész nagyobb terjedeimet foglal
el. minf ugyanabban a kötetben tár
gyalt kedvelt témája, a tragikum
elemzése. Jaspersnek a katolíkumhoz
való viszonyát teljesen megszabja fi
lozófiai álláspontja. mely az egyedi
létet hangsúlyozza. szemben az egye
dek felett álló, azokat magasabb egy
ségbe fogó 'Iényeqekkel, a skolasztika
nyelvén mondva: essentiakkal. Rend
szerében nem marad hely a változa
záson kívül lévö, mégis a való té
nyekbe hathatósan belenyúló értékek.
eszmék számára, és teljesen ferde ké
pet ad az abszolút Valóságról. Isten
ről is. Filozófiája - mint exíszten
cíalista elődje. Kierkegaard bölcselete
is - nagy szolqálatot tesz akkor.
amikor elismeri. hogy az eszünk sze
rint mért, racionalistán ..abszolút",
vagy a ..nagy végső szlntézist nyuj tó"
filozófia - csupán ábránd, és rámu
tat arra. hogy az embert élet törté-



nete csöppet sem idillikus. mint aho
gyan az idealisták elképzelík, hanem
törések. vergödések sorozata. De mig
másoknál. például Szent Ágostonnál.
a nemes individualizmus azt idézte
elő. hogy keresse a ..privát" kapcso
latot az Abszolurummal és felfedezze
a valóságtól különbözö módon, esz
szenciálísan fennálló szépséq, igazság
és jóság tényeit. melyek mínt időtle

nül fennállóak az abszolút szépséq.
jóság és igazság nélkül megállapítha
tat/anak lennének - addig Jaspers
szerínt nincs értelme az olyan kuta
tásnak, mely a lét értelmét a léten
kivül keresi. A lét egyoldalú hangsú
lyozása szembenáll a katolikus filozó
fiával és az exisztenctalízmust, mely
nek egyik képviselője Jaspers is. az
1947-ben a római Szent Tamás Aka
démián tartott konqresszuson elítélték,
ugyanakkor pedig többen (igy Jacques
Maritain és Étienne Gílson is) rövi
den összefoglaták az essentia és exís
tentía viszonyát.

Jaspers ugyanis az igazságról szóló
művében a katolikus egyetemességre
törekvést. univerzalismust szembeál
litja az értelem ..tiszta" univerzaliz
musával. Elítéli azt a - véleménye
szerínt - katolikus törekvést. amely
a földi valóságból mozdulatlan, egy
mással valódi kapcsolat felvételére
képtelen értékek és érvényes igazsá
gok talajvesztett világát szöví ki. Mín
den Ieeqyszerűsödik és minden funk
cíövá válik - úgymond - a katolí
cizmusban: mintegy az örök minták
sex appeal-jére bekövetkezett erotikus
reflexe lesz. Úgy látja. hogy titokban
a katolikum uníverzalizrnusa is a tiszta
értelem eqyeternesséqére szeretne szert
tenni. de ez csak akkor volna lehet
séges számára. hogyha elismerné, hogy
az egyedül elfogadható tekintély a
legtágabb értelemben vett lét, A lét
az az egyetlen ..mindent körülfogó ka
tegória" (das Umfassende). amely az
egyedül becsületes úton elért teljessé
get nyujtja. A világ. a lélek és Isten
is csak a lét három foka és semmi
több. A katolikum ezzel szemben töb
bet és ..lehetetlent" akar. ugyanis a
világban megnyilatkozó Istenre épit.

A katolikum legjellegzetesebb példája
- igy látja Jaspers - az Istenember
..mitosza", Az egészséges, feszültséqet
kereső dialektikus értelem nem nyu
godhat bele szerinte abba, hogy a tör
ténelem "tengelyei" a térben és idő

ben eyyszer volt istenemberek legye
nek. akik - mínt például Jézus Krisz
tus - egyáltalán nem nyujtják a mín
den oldalról körülfogó egységesítés
széles skáláját. Krísztus egyáltalán
nem tökéletes ember. ..Nincs kapcso
lata a világban lévő realitásokkal:
nem él városi. kereskedelmi életet.
nem lép házassági kötelékre és nincs
kapcsolata a kultúrával sem."

Azért ismertettük Jaspersnek a ka
tolikumra vonatkozó nézeteit kissé
részletesebben. mert érdekes fényt vet
a történelem kezdeiét és célját tár
gyaló már emlitett könyvére. Az előz

mények alapján természetesnek vesz
szük. hogy elveti a kinyilakoztatás
alapján álló kezdet és vég képét. mint
igazolhatatlan hit-ügyet. Ha őszinték

akarunk lenni. - mondja - be kell
vallanunk, hogy a kezdetről és a vég
ről nem tudunk semmit. ..Csupán a
többértelmű szimbólum színeiben tűn

nek fel. A kezdet (amelyet nem tu
dunk elképzelni és elqondolní sem) és
a cél között (melyet nem tudunk kon
kréten felvázolni) zajlik le valóságos
történelmünk. De a kezdet és a cél
összefügg. Ahogyan az egyiket elgon
dolom, úgy gondolom el a másikat is.
Szimbólumokban kerül szemünk elé
az. aminek nincs valóságosan látható
megjelenése: a kezdet az ember állító
lagos teremtéseként- nyilvánul meg és
a cél pedig. rnint a szellemvíláq úgy
nevezett örök birodalma." Kétkedve
kell fogadnunk tehát mindazoknak az
állításait, akik. mint Fíchte, Hegel éli
Comte, biztosat tudnak mondaní a
honnan és hová kérdésére. Melyik az
a kor Jaspers szerínt, amelyik a leg
mélyebben szántó exísztencíális pro
blémákat hozta felszínre? Hova he
lyezi át a történelem tengelyét, mí
után a lét kérdése szempontjából a
megtestesült Ige és hatása számára
nem volt elég átfogó?

Úgy vélí, hogy az iga~ ..tengely-
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idő" (A~oz;eit) ft Kr. előtti 800-tól
a Kr. elöetí 200-ig terjed. Kina. India,
Irán. Palesztina és Görögország ek
kor érte el - mínden különösebb köl
csönhatás nélkül - politikaí, gazda
sági és szellemi Iejlödése igen magas
fokát. Ekkor élt Kínában Konfucius
é. Laotse és ekkor keletkeztek a kü
lönböző kinai filozófiai Irányzatok. In
diában ekkor élt Buddha, iródtak az
Upanisádok és víráqzottak az egyete
mes kételkedéstől kezdve amaterializ
musig, a szofísztíkától kezdve a nihi
Iízmusíq az összes filozófiai irányza
tok. Iránban Zara.usztra tanította a
Jó és ft Gonosz harcát. Palesztinában
cQymásután lépnek föl a nagy prófé
ták: Illés, Ézsaiás. Jeremiás. Görög
orszáQ látja Hornéroszt. a filozófuso
kat: Parrnenídészt, Herakleitoszt és
Platont. a traqédíaírókat, Thukydí
dészt és Archimédészt. Megindult az
élet Iellazulása és a pólusokon nyugvó
ellentétek nyugtalan feszültségbe men
tek út. Ekkor keletkeztek azok az
alapelvek és kategóriák. amelyekben
mindmáig gondokodunk és ekkor szü
lettek meg azok a vallások, amelyek
szerint ma is élünk. "Mindenféle te
kintetben megtették az első lépést az
egyetemesség felé." Csupán Krisztus
után 1500 körül történt valami új
Nyugaton, mégpedig a modern euró
pai tudomány és technika létrejötte.
ami körülbelül százötven év óta Föl
dünket maximálisan uralható egységgé
változtatta át.

Jaspérs történelmi nézeteire vonat
kozóbg ennyit a Von der rVahrhcit
alapján is kikövetkeztethettünk volna.
Míndenesetre gondolkodóba ejt az.
hogy hogyan vélekedik a filozófus
arról az eqyetemesséqről, mcly felé
az általa értékelt tengely-korszak
megtette az első lépést. Bizonyára itt
is az egyetemességet a "mindent kö
rülvevö" lét értelmében veszi és nem
a változatlan lényeg formájában. Jas
pers btzonyára helytelenül értelme
zettnek találta volna Beneue2to Croce-

188

nak, a nagy olasz filozófusnak ~i.n

tén 1949-ben megjelent Filozófia és
történetírás (Fi/osofia e Storiografia)
círnű könyvében azt a történelemből

vett példáját, mely kitünöen világítja
meg. hogy mílyen a lényeg viszonya
a léthez: "Maximus, Turin püspöke
úgy vígasztalta Milánó polgárait, akik
nek Attila felgyujtotta templomait és
lerombolta házait. hogy felhívta fi
Qyelmüket arra. hogy Isten nem a
várost, ami bennük lakozik, hanem a
város házait. nem az ö igaz Egyhá
Zár, hanem annak befogadó helyeit
adta az ellenség kezére. MiJánó népe,
püspökéve! együtt, jóllehet megrémül
ten és szomorúan, de mégis megma
radt szabadsága mellett. Ez az ideális
ház és ideális egyház, mely az egye
düi valósáqos, mindig az ember bir
tokában van és ebben rejlik az em
berhez egyedül rnéltó élet ritka. Mí
egyebet lehet az embertől ezenkivül
várni? A történelem értelme az ctíká
ban van."

Pedig nem mondható [aspersröl.
hogy teljesen érzéketien a lényeg
egyik megnyilvánulási formája. az
etika iránr. "A történelem kezdete
és célja" cimü müvében ugyanis tár
gyilagosan mcqállapít]a az}, hogy ka
runk hitetlensége és nihilizmusa nem
vezethet tovább. mert zsákutcába ju
tott. "Manapság az a helyze', hogy
valószínűleq a bibliai ocllé« rene
szonszét fogjuk megérni, mivel a mo
dern gondolkodás szűletési hibájánál
fogva semmiféle tartalmas és győze

delmesen kikerülö megoldást nem tud
nyujtani." Ennek belátása ellenére
Jaspers bizonyára fenntartja azokat a
sztoikus színezetű nézeteit. melyet
1947-ben írt könyvével kapcsolatban
ismertettünk és amelyeket újra össze
foglalt egy évvel később A filozófiai
hit (Der philosopliische Glaube) cím
mel. Míndenesetre a hitről vallott né
zeteiben bizonyos önkritikát vélünk
fölfedezni.

F. A.



NAGY LAJOS SZENTÉVI ZARÁNDOKLATA 1350-BEN

Mikor VIII. Bonifác pápa 1300 feb
ruár 22-én fényes külsőségek közt
meqhírdette az első jubileumi szent
évet, a kihírdetés megismétlését száz
esztendős terminushoz kötötte. Ezt a
határidőt azonban már első alkalom
mal sem tartották meg. A rómaiak
nem tudták kivárni a százesztendö el
múlását. Rájuk nézve ugyanis a szerit
év nemcsak gazdag kegyelmeket, ha
nem dús jövedelmi forrásokat is jelen
tett. Érthető tehát, hogy mihelyt érte
sültek a negyedik avignoni pápa,
VI. Kelemen megválasztásáról (1342
május 7.), azonnal követséget menesz
tettek hozzája és alázatosan kérték őt,

hogy a közeledő századközépre (1350)
hirdessen újból szentévet, VI. Kele
mennek nem kellett sok biztatás, kész
ségesen megígérte a követeknek, hogy
annakidején mindenben kérésüknek
megfelelően fog eljárni.

Mídön azonban elközelgett a szá
zadközép, a viszonyok legkevésbbé
sem látszottak alkalmasnak a nagy
búcsú meghirdetésére. A keresztény
világ nyugalmát mindenütt fegyverek
zaja verte fel. Keleten Bizánc kapu
ját az oszmán törökök döngették és
úqyssöiván rnindcn évben újabb és
újabb területeket szakitottak le az el
vénhedt birodalom testéről. Nyuga
ton, az ibér félsztqe.en, a kialakuló
ban levő spanyol királyságok folytat
tak örökös harcot egymással és ősi 1'1
lenségükkel. a rohamosan hanyatló
szaracén hatalommal. Föntebb észa
kon, Franciaország és Anglia közt érp
ezidétt kezdek kibontakozni rt száz
éves háború gigantikus arányai és
szőrnyű pusztirásai. Nérnctorszáqhan
az évtizedek! g tartó belső háború utó
rezgései tartották feszültségben a lel
keket. Lent délen, az olasz félszigeten,
az öccse meggyilkolása miatt bosszús
Lajos magyar király éppen akkor ké
szült meginditani második hadjáratát
Johanna nápolyi királyné ellen. De a
félsziget egyéb részein is mindenütt harc
és anarchia dúlt. Az egyházi állam
és az özvegy Róma a vetélkedő nagy
urak é5 pártok versengésének lett sza-

bad prédája. Cola dí Rienzi ~I:IÓ tri
bunsáqa, az államférfi józan számítá
sának, a kalandor felelőtlenséqének és
az álomlovag parttalan révedezésének
eza sajátos keveréke, még 1347-ben
megbukott. A tribunus azóta az Ab
ruzzók remetéi közt sanyargatta tes
tét és szötte világuralmának újabb ter
veit. Árnyéka azonban szüntelenül ott
borongott az Örökváros fölött; visz
szatérésének lehetőségével állandóan
számolnia kellett jóbarátnak és ellen
ségnek. Feljebb Mnanöban a ravasz
Víscontíak épitgették birodalmukat,
az örökké forrongó Firenzét pedig az
oligarchia és a néppárt gyilkos harca
tartotta állandó rengésben.

De ha igy a políükaí és társadalmi
viszonyok bizonytalansága a szentév
kihirdetése ellen szölt is, egy nyomós
ok viszout a kihirdetés javára billen
tett'e a mérleget. És ez nem volt más,
mint a fekete halál. a legborzalma
sabb ragályos betegség, melyröl az
európai évkönyvek megemlékeznek. A
szömyű istencsapás, rnelyet Kínából
és Egyiptomból hurcoltak be, 1318
ban és 1349-ben véqiqpusztított eqész
Európán föl IzJandig és nemcsak az
emberekben, hanem az állatokban is
mérhetetlen pusztítást idézett elő.

Hozzávetőleges számítás szerint leg
alább 25-30 millió embert ragadott
el. Voltak városok, melyek lakóinak
felét, sót kétharmadát, ha nem három
negyedét, veszitették el. A családok
százai és ezrei teljesen kipusztultak.
Avignonban például egy kortárs álli
tása szerint több, mínt hétezer lakást
be kellett zárni, lakóík az utolsó szá
Iig kihaltak.

Természetes, hogy a szörnyü cse
pás mély megrendülést idézett elő a
lelkekben. A bűnbánat érzése elemi
erőve! lángolt fel. Ennek egyik tünete
ként az őnostorozás, a flaqellantiz
mus, ismét nagyon divatba jött. Kö
zép- és Déleurópában az utakat ezré
vel és ezrével lepték el meztelen hátú
és vállú emberek, akik szent énekek
zengedezése közben véresre OIklroe:
ták magukat.



A bűnbánattal együtt feltámadt a
bűnbocsánat és a búcsú sóvárgása.
Most már nemcsak Róma népe. ha
nem az egész keresztény világ sür
getni kezdte a szentév meghirdetését.
VI. Kelemen pápa szivesen meghajolt'
a sűrqetés előtt és hat évvel előbb

tetr igérete beváltásaként 1349 augusz
tus IB-án csakugyan meghirdette a
második szentévet. Kihírdetö bullájá
ban többek közt utalt a zsidók ötven
évenkint tarott nagy jubileumi szerit
évére. a Szentléleknek húsvét napjá
tól számított ötvenedik napon történt
eljövetelére és a kihirdetes legfőbb

célját abban jelölte meg. hogy rninél
több embernek adjon módot a teljes
búcsú áldásának elnyerésére.

A pápa számítása teljes mértékben
bevalt. Az új szentév még az elsőnél

is nagyobb tömegeket mozgatott meg.
Az egykorú VíIlani Máténál - a há
rom kröníkaíró Villani közül a kő-

zépsönél - ezt olvassuk: "A Rómá
ba menő keresztények számát leheter
len volt meghatározni: a városban la
kók becslése szerínt karácsonykor s a
rákövetkező ünnepnapokon s nagyböjt
ben a feltámadás szerit húsvét ünne
péig állandóan egymillió. egymillió
kétszázezer zarándok tartózkodott Ró
mában. Később.' áldozócsütörtök és
pünkösdtájt .öbb, mint nyolcszázezer.
Nyárára a rnezei munka és a nagy
hőség miatt kevesbední kezdett a nép,
de nem annyira, hogy amikor legke
vesebben voltak, naponkint' állandóan
kétszázezernél több idegen ne lett
volna ott."

Talán nem kelJ külön mondanunk,
hogya derék krónikaíró százezres és
milliós adataival eresen elveti a suly
kot. Annyit azonban bízvást elfogad
hatunk előadásából. hogy a zarándo
kok száma csakugyan igen nagy volt.
A Rómába vezető utak míndenütt tő

lük" tarkállottak Az útszéli vendég
foqadök, pedig erre az alkalomra mín
den ház vendégfogadóvá alakult át,
megközelítőleg se voltak elegendők

befogadásukra. Akárhány zarándok
még csikorgó téli hidegben is szabad
ég alatt volt kénytelen éjszakázni. A
nagyobb hidegbez szekort magyarokat
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és németeket azonban ez sem zavar
ta: nyilt mezön táboroztak le. nagy
máglyákat raktak és azok körül szo
rosan összebújva aludták át az éjsza
kát. Maga az utazás általában bizton
ságos volt; legalábbis a korviszonyok
hoz képest. Mikor Róma környékén
egyes latrok qarázdálkodní kezdtek.
maguk a zarándokok bántak el velük.
De a föld népe is résen volt: szernét
állandóan az utakon pihentette és a
legkisebb rendzavarásra azonnal eré
lyes megtorlással felelt.

Annál több volt a panasz a rómaiak
kapzsisága miatt. Bár minden házat
vendéglőnek és mínden rossz ólat is
tállának rendeztek be. hallatlanul fel
verték az árakat. Például egy ló
puszta elhelyezéséért - takarmányról
a gazdának kellett gondoskodnia 
naponkint egy vastag toursi tallért,
ha ugyan nem kettőt. követeltek.
Hogya mesterségesen felhajtott élel
miszer és borárakat tartani tudják. a
kereskedőket eltiltották mindennemű

gabona. bor és takarmány behozatala
tól. Innét érthető. hogya főbb fo
gyasztási cikkekben állandóan hiány
mutatkozott. A drágaság mértékét mu
tatja. hogy egy fazék borért, a bor
klasszikus hazájában. 3, 4, sőt 5 szol
dót ís elkértek.

Másik nagy fogyatkozás a rendezés
hiányossága és általában a rendőri

szolgálat elhanyagolása volt. A patri
archális templomokhoz veze.ö útvo
nalak állandóan annyira tömve voltak
emberekkel, hogy alig lehetett rajtuk
mozogni. Magukban a templomokban
pedig néhanapján akkora tolongás tá
madt, hogy akárhányszor emberhalál
lett belőle. Volt nap, hogy 4, 6. sör
12 embert is agyonnyomtak a szörnyü
tolongásban. Míndez azonban nem
tudta visszatartani a jámbor zarándo
kokat. A szenthelyek látásáért és a
búcsú kegyelmének elnyeréséért szíve
sen vállaltak minden bajt és viszon
tagságot. Fegyelmezettségükkel és
összeszedettségükkel egyenesen bárnu
latot keltettek. Akárhányszor meqtőr

térit, hogy útrakelésük előtt egysze
rűen az asztalon hagyták az ellátásért
járó összeget, és nem akadt utas, aki



hozzá mert volna nyúlni a gazdátla
nul heverö pénzhez. A vendéqlős, mi
kor végre idöt tudott szakitani az el
számclásra, azon módon találta, aho
gyan vendége ott hagyta. És útköz
ben sem volt semmi veszekedés vagy
zajongás, hanem mindenki türelemmel
és kölcsönös buzdí.ással viselte a rája
szakadt bajt.

A népes zarándokcsoportokban ter
mészetesen minden társadalmi osztály
képviselve volt. De a túlnyomó több
ség mégis az egyszerű kétkéz rnunkás
emberek sorából kerül: ki. Ezek rend
szerint papjaik vezetésével vállalkoz
tak a tömérdek út' meqtételére. Mel
lettük azonban szép számmal vettek
részt a zarándoklásban a magasabb
társadalmi osztályok is. különösen az
őszi időszakban. Ismét Villaninál 01
vasuk: "Ekkor több uraság, nagy
urinö, tisztes férfiú és nő jö.t a he
gyeken túlró] és távoli orszáqokból."
A nők között ott látjuk a középkor
egyik Ieqmarkánsabb női szentjét. a
svéd Szent Brigittát, aki ekkor lelt
szerelmese az Örökvárosnak és az ek
kor nyert benyomások hatása alatt
ébredt nagy történeti hivatásának, az
avignoni pápaság visszatelepítésének
tudatára.

Az egész szenté v legelőkelőbb za
rándoka a mi Nagy Lajos királyunk
volt. A fiatal, akkor mindössze hu
szonnégyéves uralkodot különbözö
okok késztették a zarándokút fáradal
mainak vállalására. Az elsö ok rnin
den bizonnyal rnély vallásos érzése
volt. Mert tudnunk kell. hogy Nagy
Lajos egész élete folyamán rnintaképe
volt a hívö és hite szer-int cselekvő

katolíkus uralkodónak. XV. és XVI.
századi naptáraink és misekönyveink
egyenesen szentkén: emlitik őt. Külö
nösen élete alkonvat sugározta be
gazdagon a bízó hit fénye. Életirójá
nál olvassuk, hogy ha csak tehette,
elvonult a világ zajá.ól, hol kedvelt
pálos szerzeteseí tudós körébe, Buda
szentlöríncre és Márianosztrára. hol
meg a maqányba, az akkor már el
csendesült Visegrádra és Diósgyőrre,

hogy ott imádsággal és elmélkedéssel
üdítse fel lelkét.

Ilyen mély lelki éle; mellett termé
szetes, hogy nagy királyunk nem
akarta elszalasztani a búcsú kegyel
mének elnyerésére kínálkozó .alkalmat.
Annál kevésbbé. mível épp akkor éle
tének fordulópontjához érkezett: má
sodik nápolyi hadjáratanak mérsékelt
sikere eddig követett politikájanak
gyökeres átértékelésére késztette. Be
kellett ugyanis látnia, hogy Nápolyt
a pápa akarata ellenére és megfelelő

tengeri haderő nélkül lehetetlen meg
tartania. De ugyanezt a tanuságot
vonta le a lakosság hangulatában be
állott változásból is. A versa hosszúra
nyúlt ostroma szernmelláthatólaq meg
apasztotta tekíntélyer, A7, állhatatlan
nápolyi nép, mely az imént még tün
tetett' hódolata nyilvánításával. most
forrongani kezdett és fenyegetésre
sem volt hajlandó élelmiszereit a JPa
gy ar táborba szállítani. A zsoldosok
kal is ba; volt': fizetésük egyre na
gyobb oondot okozo.t a pénzhiánnyal
küszködö királynak. Pedig az idegen
zsoldosok tartása elengedhetetlen kel
léke volt az akkori hadviselésnek.
Mindezek az okok, úgyszintén a ha
zulról jövő sürgetések végre meqpuhí
tották a király szrvét. De ugyanez
volt a helyzet ellenfeleinél. Johanna
királynénál és új férjénél, Tarantoí
Lajosnál is: a sok szenvedés és nél
külözés, valamint az állandó rettegés
őket is megtörte és a béke felé hajli
torta.

Lajos egy pillanatíq sem habozott,
Amint eqyszer rászanta magát a kér
dés felszámolására, azonnal hozzálá
tott a békeállapot helyreállításához.
szükséqes Jép:'sek meqtételéhez. A
fegyverszünet aláírása után a béketár
gyalások további vitelét a Szerit
székre bizta, maga pedig meqfoqyat
kozo.r seregével hazafelé vette útját.
Ezt az alkalmat használta fel a jubí
leumi búcsút ülö Róma meglátogatá
sára. Látoqatásával elsősorban hálá
ját akarta leróni a Gondviselés iránt.
amiért annyi életveszedelemből kimen
tette, másrészt meg könnyíteni akart
lelkiismeretén. Mert Durazzoi Károly
elhamarkodott és nunden jogi formát
nélkülöző kivégzése (1348 január 23.)
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még mindig nagyon nyomta a lelkét.
Hiába próbálta. elhitetni magával.
hogy az álnok herceg megérdemelte
sorsát. magános óráiban be kellett val- .
lanía, hogya halálos ítélet kimondá
sában nem a megsértett jog érdeke.
hanem a szerelmí bosszú vezette. Ká
rolyban nem szerencsétlen öccse gyil.
kosainak cínkosár, hanem egykori
menyasszonyának, Mária hercegnőnek

elcsábítóját ad.a hóhérkézre. Kapva
kapott tehát az alkalmon, hogy meg
szabadítsa lelkét a rá nehezedő te
hertől.

Ezek a körűlmények magyarázzák,
.hogy LaJOS nem király, hanem egy
,'zerű zarándok rnódjára akart beállani
a szeritévi búcsúsok sorába. Ezért se
reg helyett csak kisebb kiseretet. a
króníkák állítása szerínt ezer börsisa
kos harcost vitt' maqával. Gyóntatója
és útitársa. János mínorita szerint il

Kisasszony ünnepét követő napo-i.
szep.ember 9-én indult el Aversaból
és egy héttel rá. l ő-án érkezett Róma
alá. A római hatóságok természetesen
idejéhen értesültek jöveteléről s min
den tőlük telhetőt meqtettek illő foga
dására, A fogadás a várostól négy
francia mérföldnyíre ment végbe. A
nevezetes alkalomra mintegy száz elő

kelő nemes vonult ki biborból készült
egyenruhában ~ tárogatóval és mín
dennemű hangszerekkel Icl-zerclve. És
itt egy mélyen beqyökereze.t hibát
kell kítqazítanunk. Történetíróink
uqyanís a jó Küküllei János tekinté
lyére támaszkodva, kivéte! nélkül
mind azt irják, hogyadiszcsapato':
Cola di Rienzi vezette il király elé.
Erről azonban szö scm lehet. mer: a
tribun akkor mar a csehországi Raud
nitz várában ült. mint IV. Károly csá
szár foglya. Az ünneplő rnenc.et vte
hát nem ő, hanem Róma akkori kor
mányzója. Colonna István. esetleg
Orsíní Rajmund szcnátor vezette. A
tévedés alighanem onnét származott,
hogy Cola tribun címe a külföldön is
elterjedt és olyan Jó csenqésre . tett
szert, hogy a derék króníkaírő tolla
irásközben önkéntelenül rája fordult.

Nemcsak a hat'óságok. hanem a nép
is ki .ett magáért, Amerre a menet el-

192

haladt. a házakat és az utaket lIIIiH
denütr díszes szönyeqekkel vonták be.
és a nagyszámban összesereglett pol
gárság lelkesen kiáltozta: ..Éljen a
magyar Király! Éljen' Éljen!" A tö
meg a Szent Péter bazílíkáiq, a kirá
lyi zarándok út janak első céljáiq,
folyvást növekedett. Lajos mély meg
illetődéssel lépte át a kereszténység
legszentebb templomának küszöbét.
Mínoríta életirója még azt is felje
gyezte számunkra. hogy befelé menté
ben minden oltár előtt mély reveren
ciával térdet hajtott. Míuán bent, az
apostolfejedelem sirjánál. mély áhitat
tal kifejezést adott hódolatának. ven
déglátó gazdái az üresen álló lateráni
palotába vezették szállásra.

Lajos király a következő napokban
minden regge! a Szem Péter-templom
ba ment rnisét hallgatni. Ugyanott a
világ minden részéről összesereglett
z.irándokok nagy lelki épülésére. mín
dennap n.cqszernlélte a Veronikát.
var,yis uz t a kendőt. melyen a szen
vcdö Ür Krisztus arcvonásai voltak
láthatók. A nap többi részét a város
nevezetességeinek mcqszcrnlélésével,
az előkelők Iátoqatasainak fogadásá
val és vcndéqlátással töltötte el. Köny
nyű elképzelnünk. milyen nagy tisztes
ségszámba ment a római nagyurak
számára, ha Európa egyik leghatal
masabb uralkodója elfogadta udvarlá
sukat vagy éppen vendéqülhívásukat.

A fiatal és életvidám uralkodó meg
nyerő egyénisége általában mély be
nyomást tert római környezetére. En
nek beszédes hizorryítéka. hogy egy
szép napon váratlanul megkinálták a
rómaiak ura (domínus Romanorum )
címmel. Lajos király azonban tiszte
lettel elhárította macától a kétesér
tékű meqtisztelést. Hiszen nem azért
kereste a kereszténység egyházi fejé
vel való megbékélést. hogy mos: meg
világi fejével húzzon ujjat.

A római nép azonban nemcsak fe
jedelmi fellépéséért. hanem nagylelkű

bökczüséqéért is ünnepelte /a körében
időző királyi zarándokot. János mino
rita állitása szerint Lajos király vala
mennyi római templomot és zárdát
gazdag adományban részesítette. dl'.



sajnos. a részletekkel adós marad. He
lyesebben azt kell gondolnunk, hogy
krónikájának idevonatkozó része elkal
lódott. Küküllei mesrer mindössze
annyit mond, hogya pápai feloldozás
alkalmával Lajos király négyezer
aranyforintot tett Szcnr Peter oltárára
alamizsnaképpen.

Meddig maradt Lajos király Rómá
ban. nem tudjuk. Abból az adatból
azonban, hogy a Koltai-testvérek ré
szére szeprember 26-án még az Örök
városban állitott ki adománylevelet
két vasmcqyeí község birtokára, jog
gal következtethetjük, hogy legalább
két hétig időzött a mcqszentelt falak
közt. Viszont szeprember végénél to
vább nem igen maradhatott. mcrt ok
tóber 4-én már Cesenában, 25-én pe
dig már a magyar hatátokon belül ta
Jáljuk. November l-én már Budáról

. keltezi egyik cklcvelét.

A szentév élményei nemcsak a ki
rály, hanem minden bizonnyal kisérői

lelkében is mély nyomokat hagytak.
Ezek közül csak egy bizonyos Antal
ról van bővebb értesülésünk. Erről a
jámbor férfiúról az' olvassuk. hogy
annyira megszerette Rómát. hogy éve
kig nem tudott elszakadni tőle. Ké-

söbb belépett Szerit Ferenc harmadik
rendjébe és rnint a folignoi Szeritlélek
kórház önkéntes ápolója a felebaráti
szerétet valóságos csodáit vitte végbe.
Életirója nem gyözl eleget maqasz
talni szelldséqér és irgalmas szereteté
nek kiloqvha: .u'ian lelcményesséqét.
Állítása szerint a nép már életében
szenrként tisztelte és l'isz'eletét haló
porában sem vonta mr-q tőle (t 1398).
A Ioliqnoí székesegyház nagyoltára
alatt nyugvó ép teteme ma is buzgó
áh i ta t tárgya.

Folíqnoí Boldog Antal szép élete
bizonyára csak egyike azoknak a sze
rény rózsáknak. melyek nagy kirá
lyunk római zarándokút ja mentén nyil
tak. De a többieket belemette a fele
dékcnvscq vastag pora. Annak meg
éreztete-err- azonban. hogya második
jubileumi szcntévbe való intézményes
belekapcsolódásunk mélyebb bepillan
tást nvított nemzetünknek a középkori
katolicizmus lelkébe és hathatósabb
ösztönzést adott' neki eszményei át
élésére. ennyi is eleqendö, Nagy La
jos királyunkat már csak ezen a cí
men is külön hely illeti meg a közép
kori magyar lelkiség klviráqoztatásá
ban.

Balanyi György

CHESTERTON ÉS A PARADOXON

A századfordulóval Európa-szerte
megindult katolikus megújulás nagy
alakjai közül G. K. Chestercon egyike
legkevésbbé ismerteknek vagy inkább
a leqfélreismertebbeknek. mert azok
közé az irók közé tartozik. akiket fe
lületes tulajdonságaikért szerét meg a
közönséq, de éppen mivel nem hatol
mélyükre, hamar beléjük ún és nem
olvassa többé öket. Chesterton a leg
több olvasó számára nem más. mint
egy fárasztcan szellemes paradox
gyártó. afféle katolíkus Bernard Shaw;
mások ebben a kolerikus. buldoqképű

qentlemanben holmi holdkóros és kissé
bolond misztikust látnak: van, aki ver
seinek prózaisáqát és viktoriánus íz
léstelenséqeít hányja szemére és fel
hánytorqatla, hogy a Father Brown

vagy a Ball and the Cross nem igazi
regények. Pedig mindez lényegtelen,
rnert Chesterton nem paradoxgyártó.
nem misztikus és főleg: nem költő.

Először is. ami Shaw-val való ro
konságát illeti, soha rokonok nem ha
sonlítottak kevésbé egymáshoz. Ches
terton szemében Shaw azok közé az
eretnekek közé tartozott, akik ellen a
Herettes szerzöje felvette a harcot. Ez
a harc - bármily különösen hangzik
is - kicsiben és a zsurnalizrnus sik
ján ugyanaz. amit Aquínoí Szent Ta
más folytat a XIII. század eretnekel.
a manicheusok ellen. Amig a közép
kor erkölcsileg egységes és a zürza
var csak dlalektikaí síkon mutatkozík,
elsősorban bölcseleti színtézísre volt
szükséq. Chesterton a századforduló
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lélektani és erkölcsi káoszában lép
fel. amikor előbb erkölcsi sikon kel
lett megteremteni az egységet. Ches
terton nem kölö és nem filozófus, ha
nem "metafizikai moralísta", ahogy
egyik kiváló ismerője mond]a. Egy
szkep.ikus korban, amely beleszédül t
a sokféleséqbe. ő a sok mögött meg
látja az Egyet. Még rnielött Szerit Ta
más tanulmányozásába fogna, intuitív
úton, tisztán analóqián alapuló világ
szemlélete segitségével eljut az igazi
realizmushoz. amely egyedül képes
egy részben túlságosan racionalista,
részben nagyonis irracionális kort a
zsákutcából kivezetni. Realizmusának
alapja a Lét iránti érzék, amely őt az
Angyali Doktor XX. századi, az emel
kedett zsurnalisztika eszközeivel küz
dö tanítványává teszi.

A nagy "paradoxgyártót" ebből a
szempontból rajzolja meg Huql» Ken
nel' nemrégiben megjelent kitűnő tanul
mánya,' amely szellemességben és
mélységben a mcster műveivel vetek
szik. Chesterton nem azért szeretí a
paradoxont - mondja az esszé írója,
-:-' mert szelleme frivol és perverz,
(semmi köze Oscar Wildehez. aki az
ellenmondást az ellenmondásért gya
koroita), hanem mert a dolgok mé
lyére lát és a dolgok mélyén mindig
ott van a paradoxon, amely a Lét al
katrésze. Van tisztán verbális para>
dox is - erre is akadna nem egy
példa az Orthodoxy szerzöjénél, 
de az ő látszólagos ellenrnondásaí sok
kal inkább metafizrkaí természetűek.

A paradox. ahogyan azt Chesterton
gyakorolja, nem a dekadens kor örök
sége, hanem a legrégibb keresztény
hagyományokban gyökeredző,a Szerit
írás, az Egyházatyák, Tertullián, Szerit
Tamás által használt kifejezési forma.

A Lét paradox, - ma azt monda
nók "abszurd"-ja -. tehát az ész,
amely azt meg akarja magyarázni,
paradoxonhoz vezet. Ha a filozófia a
szellem minden ködét eloszlatta is,
megmarad egy végső nagy Para
doxon. amelyet nem lehet feloldani,

l Hugh Kenner: Paradox in Chesterton
(Sheed and Ward, London 1948).
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csak szemlelni és imádni lehet. Ez a
végső paradoxon Isten üzenete az em
berhez, másképpen úgyis mondhatnök:
misztéríum, Viktória korában, amikor
Chesterton Eretnekoi (1905) és Orto
doxiéie (1908) megjelenik, két negy
herezis pusztít: a racionalizmus és az
idealizmus. A nagy feltűnést keltő

könyvek mindkettővel felveszik a har
cot. Az Orthodoxy elsősorban a ter
méketlen ész ellen kel ki, amely el
vesztette a Lét iránti ősztönösérzéket.
A racionalizmus mindent meg akar
magyarázni és végül míndent elködö
sít. A rnisztikus, - mondja Chester
ton - belenyugszik, hogy vannak
érthetetlen dolgok, de az ember min
dent megérthet az érthetetlen seqítsé
qévcl. A metafizikai látás lényege: el
fogadni a dolgokat a bennük rejlő ti
tokzatossáqqal : együtt. Az igazi misz
tikus mindig realista. Az ifjú Chester
ton az Orthodoxu-oei: misztíkusnak
nevezi magát, pedig tulajdonképpen
realista. Senki nála jobban nem tiszteli
a létező dolgokat. Nincs annál cso
dálatosabb - rnondja -, mint hogy
a dolgok vannak, akár tetszik nekünk,
akár nem. Kicsúfolja az álmísztíkus
költőhegeliánusokat és praqmatikuso
kat, akik nem tudják elfogadni, hogy
a tojás, tojás. A hegeliánus szerint a
tojás tulajdonképpen tyúk. lévén egy
végtelen levésí folyamat egy része; a
Berkeley-féle idealisták szerint tojás
nincs is. mert az csupán álom; prag
matikusok viszont csak tojásrántottát
ismernek, de a tojást elhanyagolva
csak az elkészités rnűveletét látják
benne. A tomista számára a tojás va
lóban tojás, vagyis olyan dolog,
amelyről érzékszerveink tanubizonysá
got tesznek, érzékszerveinket pedig
Isten alkotta.

Chesterton ()nélettaj=ában fejti ki,
hogyan alakul ki ifjúkorában filozó
fiája: rájön arra. hogy éppen az ellen
kezője igaz annak, amit rnondani szok
tak, hogy: ahol nincs semmi, ott az
Isten. Inkább, ahol van valami, ott az
Isten. ..Ugyancsak elcsodálkoztarn vol
na, ha megtudom, hogy ez a ..Vala
mi" nagyon közel áll ahhoz, amit
Szent Tamás Ens-nek (létezőnek) ne-



vez." A. hamis modern misztika azon
csodálkozik, amit a dogokba belérna
gyaráz. Ha egy mai mísztíkus azt
rnondja, hogy a lámpaoszlop csodála
tos valami, arra gondol. hogy csodá
latossá varázsolhatja avval. amit belé
magyaráz. Álmodj, hisz nincs igazság,
csak a saját szivedben - mondja
Yeats. A modern mísztikus nem azt
a lámpaoszlopot látja, amely a háza
előtt án, hanem azt, amelyet a lelke
tükröz vissza. A mlsztikus lelke, akár
a dandy öl tözöszobája , köröskörül
csupa tükör,.. De engem a tükrök
sohasem érdekeltek: eredetileg nem a
saját tükörképern. sem a saját gondo
latom nem érdekelt. Engem a lámpa
oszlop érdekelt, amely meghökkent,
rnínt valami csoda. Az a lámpaoszlop
érdekel. amely kint vár rám az ajtóm
elött..; Mert lelkem minden kapuja
abba a világba nyílik, amelyet nem
én alkottam. Szabadságom utolsó ka
puja napsugaras világba nyilik, amely
nek tárgyai szilárdak és kalandjai
tárgyilagosak. A pózna a kertben
olyan dolog, amelyet nem alkothat
tam magam, sőt nem is lehettem rá
elkészülve ... SZámomra a pózna azért
csodálatos, mert itt van, akár tetszik
nekem, akár nem." Chesterton korán
rádöbben arra, hogya Lét sokkal fon
tosabb, mint az egyes létezők olyan
felületes tulajdonságai, mint hogy a
lámpaoszlop fából. van és hogy ez a
fa görcsös.

Még Szent Tamás olvasása előtt,

intuitiv analógiás úton eljut annak fel
ismeréséhez. hogy minden Lét Isten
ben van. Innen már csak egy lépés
az a teológiai tétel, hogy Isten a Lét
fenntartója. Hogy jut el ide? Úgy.
hogy látni tudja a dolgokat, észreve
szi. hogy mínden létező dolog csodá
latosan különbözö, de minden, ami
van, az összes többi létezővel együtt
gyakorolja a létezés aktusát. ebben
az értelemben tehát mínd egyforma.
Minden létező a maga módján létezik:
a fű, fű módján, a felhő. felhő möd
ján: a lét egy. de a létezés módja sok
féle. A létező dolgok Iurcsasáqa,
(mert furcsák, ha úgy tudjuk látni,
míntha először látnök öket). ami az

exísztencíalístáknál is meqvan, jellem
ző Chestertonra, de őt nem az ateíz
rnushoz, hanem Istenhez vezeti. Talán
azért. mert 'nem ijed meg a lét nagy
paradoxonjától. ..Ha a tényeket néz
zük - írja Szent Tamásnak ezentelt
remek tanulmányában -. észrevehet
jük, hogy azok néha igen furcsák.
Innen van sok modern gondolkodó két
kedése és nyugtalansága. Például a
dolgok folyton változnak... úgy lát
szik. mintha folyton mozgásban lenné"
nek, vagy teljesen eltűnnének... Ezért
mondja nem egy bölcs, hogy mínden
csak változás, vagy minden csak ha
sonlat. hogy végeredményben semmi
sincsen. Szent Tamás megforditja az
egészet... és azt mondja: nem kétel
kedhetünk a lét létezésében. méqha
levésnek látszik is; ez azért van, mert
amit látunk. az nem a lét teljessége...
A jég felolvad és hideg viz lesz be
löle, a hideg vizet felmelegithetjük és
forró vízzé válik. A víz nem lehet
egyszerre mind a három. de ez még
nem teszi őt sem írreálissá, sem rela
tívvá, csak annyit jelent. hogy egy
dolog egyszerre csak egyféle lehet. ..
Szent Tamás azt mond]a, hogy rendes
körűlmények között a létező dolog
minden pillanatban valami. de nem
mínden, arnivé lehet. Van a létnek
egy olyan teljessége, amelyben benne
van minden, ami lehetséges. Igy,
amig a legtöbb bölcseiö végül is a
puszta változáshoz lyukad ki. Szent
Tamás eljut egy végsö dologhoz,
amely változatlan.i .v-A dolgok azért
változnak, mert nem teljesek, de reali
tásukat csak annak köszönhetik, hogy
valami olyannak részei. ami teljes. Az
a valami Isten."

Minden igazi filozófia kiinduló
pontja a metafizikai csodálkozás. Erre
akarja Chesterton megtanitani a mai
embert, aki a technika bűvöletében le
szokott a csodálkozásról. Önéletraj
zában feljegyzi, hogy fiatal újságíró
korában egy Clapham nevű kis vidéki
városról kellett cikket irnia. A cikk
ben egyebek között ezt irta: ..Oa
pham, mint minden város, vulkánori
épült"... Mire a Iöszerkcsztö alaposan
lehordja: csak nem képzeli, hogy ez
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tetszeni fog a claphamí polqároknak?
A föszerkesztönek a maga szempont
jából igaza volt: a középszerűséqbe

belétörődött átlagember valóban nem
érti a lét csodáját és qvönyörüséqét.
A modern ember magatartása a világ
egyetemmel szemben vagy elbizako
dott. vagy elkeseredett. "Gyermek
láncfű" című parabolájában azt mondja
Chesterton. hogy ezt a szerény kis
virágot csak az tudja élvezni, aki tisz
tában van azzal, hogy még az efajta
gyomokra sem vagyunk méltók. A
modern optimista úgy érzi, az ember
nek joga van a qyermekláncfüre. a
pesszimista pedig únja, éppúgy. mint
a többi virágot. A mai ernber szerint
nem tartozunk sem csodálkozni.· sem
hálálkodni. "Ezért vesztettük el étvá
gyunkat és ezért nem élvezzük a gyer
mekláncfü-salátát."

Chesterton szernléletében az egész
virág analóqiák szövevénye, minden
szervesen összefügg és végeredmény
ben minden egy. éppen ezért minden
dolog jelentős. "Határozottan tagadom,
hogy bármi is érdektelen lenne" 
mondta. A Megtestesülés óta minden
földi dolog végtelen jelentőségü. Az
Inkarnáció nagy paradoxona Chester
ton életének legnagyobb élménye. az
első nagy csodálkozás. amely imáda
tot vált ki belőle. Az Isten, aki meg
testesül és meghal! Hát lehet efölött
napirendre terni? A fiatal költő egyik
legelső verse ezt a nagy csodát énekli
és öregkori műveinek egyik főmotí

vuma az Isten, aki meghal! Mennyí
vel lenyügözöbb látvány. mint az em
ber, aki- örökké él! A Megtestesülés
óta egész világszemléletünk meqválto
zott. Megszünt a reqí szakadék Isten
és ember között, a szakadék, amely
arra kísértett. hogy meg'agadjuk Is
tent. vagy lekicsinyel jük emberségün
ket. A Megtestesülés óta. amely Isten
násza az anyaggal, "ol.yan tisztelettel
nézzük testünket és érzékszerveinket.
amel ven a nagy Aristoteles elcsodál-
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kozott volna. Az ókor embere képre
len lenne megérteni, hogya test már
nem az a halott valami. aminek Pla
ton. Porphyrius és a régi misztikusok
hitték. Azóta kereszten függött. Azóta
feltámadott halottaiból. ... Ha Krisztus
feltámadt, leheterlen. hogy Aristoteles
is fel ne támadjon... A Megtestesülés
óta civilizációnk egyik központi gon
dolata. hogy az anyag és az emberi
test komoly érték."

Az Inkarnáció tényéből számos más
dolog is következik. Amióta például
Isten tehetetlen Kisded formájában je
lent meg e földön. Chesterton szerínt
lehetetlen meg nem látni a kis dolgok
isteni természetét. Egyelgépiesedett
korban. amelynek csak a nagy telje
sítmények iránt van érzéke. Chester
ton felhivta az emberek figyeimét a
jelentéktelen dolgok költőiséqére.

Minthogy az emberi iét paradox,
semmi sem nyugtathatja meg jobban
az embert, mint l:I paradoxon. Jób
könyvének bevezetésében azt mondja,
hogy Isten nem azért jött. hogy vá
laszoljon a rejtvényekre. hanem hogy
rejtvényeket adjon fel nekünk. Nincs
igazuk a racíonalistáknak, akik min
denáron meg akarják magyarázni a
világot. "A világban éppen az a jó,
hogy nem lehet megmagyarázni." Fo
gadjuk el minden titokzatosságával
együtt. mert' a paradoxon. az ellen
mondás. az irracionális az Isten üze
nete az emberhez. Chesterton világ
szemlélete misztikus, de egyszersmind
a lehető legreálisabb is. merr, mint
W. Blake-ről mondotta, "minden nagy
misztikus nagy racionalista is". Helye
sen jegyzi meg Kenner. hogy Chester
ton gyakorlati misztikus volt, aki
nagyszabású vizióját mindennapi ne
velö célokra használta fel és ebben a
nevelő munkában nagy szelqalatokat
tett a paradoxon.

F. K.



SZENTEK A MOZIVÁSZl\ON

Mivel magyarázható az a valóság
gal lázas ütem, amelyben újabban
sorra filmre viszik a szentek élettör
ténetét? Nyilvánvalóan a filmgiccsek
től megcsömörlött közönséq sürgető

igényével. A lelkek mélyebb élményt,
maradandöbb mondandót várnak a
filmtől ; technikai trükkökkel többé
már nem elégszenek meg, S hol talál
hatunk több mélységet, mélyebb em
berséget, fölemelöbb tanulságot, mint
a szentek életében?

Csakhogy a müvészi probléma nem
könnyü.. A szeriteket ugyanis bizonyos
fokig ki kell fejteni Ieqendájukból.
belé kell állitani őket koruk történel
mi, emberi életébe, s ráadásul mindezt
anélkül, hogy a szcn, életének transz
cendenciáját elsíkkasztanók. Söt, ép
pen ez a lényeges: megérezni es mcq
éreztetni ebben a szent emberi eid
ben a kegyelem jelenletét. egy maga
sabb világ üzenetet. Ha ez sikerül, LI

film olyan egyéniséget fog megjeleni
tení, akinek szuggesztiv hatásával.
erejével, szinességével aligha veteked
hetnek a szokványos filmhőstipusok.

Ki tudná például. - hogy az ujabb
filmek területén maradjunk, _... olyan
monumentális jellemeket teremteni,
mint aminő egyfelől Páli Szent Vince,
másfelől Vianney ;)zent' János volt?
Történetük. két parasztfiú élete, emel
kedése a szentség legmagasabb régiói
ba. De mennyi egyéni változata a
kegyelem útjainak, es mennyi egyeni
rezonanciája a jeUemnek. Isten hívó
szavára! S életük egyben egy kor ke
resztmetszete is. Szem Vince történe
tében szemünk előtt bontakozik ki a
szegények atyja, a betegek, gályara--'
bok, lelencek, tébolyodoitak pártfo
gója, az élet elesettjeinek gyámolitója,
a szegény falusi nép lelki-testi gondo
zásának kezdeményezője, a nagyszerű

erkölcsi tekintély, aki evangéliumi iga
zát a királyi trónnal szemben is ki
harcolja. Szerit Vince korának egyik
kiemelkedő szereplöje. Az arsi plébá
nos nem az: egyszerű, úgyszólván je
lentéktelen falusi pap. Külsö esemé
nyek nem bolygatják szürke életét. S

ebben a csöndes életben valósul meg
a szerétet és apostolkodás páratlan
csodája. Ezrek és ezrek tódulnak
hozzá, hogy meghallgassák, pedig
nem tartozik az úgynevezett jó szó
nokok közé. Tömegek zarándokolnak
a qyóntatószékéhez. vigasztalást és
megtisztulást keresve. Kortársai értet
lenül nézik a szürke falusi pap cso
dálatos hatását. A hires Lacordaire
mondta róla egyszer: "Engem meg
hallgatnak az emberek a Notre-Dame
ban s utána elmennek színházba. Az
arsi plébánost is meghallgatják s utána
letérdelnek a gyóntatószékbe."

Valóban filmre lclvánkozó pályák
és jellemek, ha mélyebb tekintettel
szemleljük őket. Ami a legnagyobb
bennük a művész, a rendező számára,
az emberségük és isteni hivatottságuk
sajátos veqyülete. maga az a nehezen
meghatározható valami, amit úgy hi
vunk: szentség. De az igazi, művészi

rendező számára ez a probléma, a
szenté, mindig egyike lesz a leqvon
zóbbaknak.

E vonzó problémák közt is a leg
vonzóbbak közill való, s egyben a leg
nehezebbek közül is, Jeanne d'Arc tör
ténetének filmrevitele. Immanencia és
transzcendencia, történelem és gond
viselés, emberi és Isteni talán soha
ilyen tapinthatóan és ilyen meqdöb
benröen nem jelentkezik együtt, egy
szerre, egy személyben a' keresztény
ség életútjának folyamán.

Rendkívüli a kor, rendkivüli a hős,

a tizenhét éves parasztlányka. aki
Reims fölszabadításával végetvet a
franciák s anqolok közr dúló százéves
háborúnak és ezzel új fordulatot ad a
viláqtörténelemnek. Érthető, ha a té
ma olyan írókat foqlalkoztatott, mínt
Schiller, Péguy, Shaw, hogy csak né
hányat említsünk.

Sokáig a történetírás is csak tapo
qatödzva járt ezen a területen, melyen
tág lehetősége nyilt r.xíndenféle elfo
gultságnak; ma már azonban javarészt
sikerült tisztáznia Szenr [ohanna PÖ~
rének körülményeit, Indokai:', hátterét.
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A legfőbb kérdés: hogy hogyan ítél
hetett halálra valakit az Inkvizícíó,
akit utóbb az Egyház a szentek közé
emelt, meqoldhatatlannak látszik
mindazok számára, akik nem ismerik
a pör aktáit. De még ezek az akták
~:c!ll adnak kielégitő feleletet a kor
.örekvéseinek, történeti erőinek alapos
ismerete nélkül. Ismeretükben viszont
kibontakozik egy megrendítő .Iram.i: a
.zenr, akit elpusztitanak az evilági ér
dekek kiszolgálói.

[ohannát a burgundiak ejtették fog
ságba és adták át az angoloknak. Az
angol uralkodó királyi levéllel utalja
egyházi bíráskodás elé. E levél kifejti.
hogy Johanna felett azért kell az egy
házi biróságnak ítélkeznie. mert Isten
törvénye ellenére férfiruhát viselt. ke
gyetlen gyilkosságok okozója. a nép
előtt Isten küldöttének adta ki magát.
babona, híttévelygés cs másfajta isten
telenségek hirében álL Az illetékes bi
róság feje angol kivánságra Cauchon,
bcauvaísí püspök lett, aki mindenben
igyekezett az angol érdekeket kieléqí
tent. Hogy mílyen ígéretek vagy fe
nyegetések érvényesültek a hatalmat
gyakorló angolok részéről, arról a per
anyaga természetesen nem szól. Kö
vetkeztetni azonban lehet rá juk az
olyan mozzanatokböl, amilyen például.
hogy az angol király titkára a pör elhú
zódásáért árulással Vádolja a püspö
köt s panaszkodik. hogy a király ügye
kezd rosszul állni és a lány kicsúszik
a kezük közfil. Mindez azonban nem
mentí Cauchon szolqalelküséqét, amint
ezt az elfogulatlan történetírás katolt
kus részről is megállapítja.

Kevesen tudják. hogya bíróság
voltakép két ítéletet hozott. Az első

ben ravasz módon, de tortúra nélkül.
minthogy az egész perben eltekintet
tek ettől. beismerése csikartak ki a
Vádlottból s ennek alapján örökös
rabságra ítélték. Hat napra rá. mint
hogy a beismerest visszavonta. a bi
róság kimondta a máglyahalált. ..Ön
ként tett vallomásaidból és állításaid
ból eléggé és nyilvánvalóan megálla
pítást' nyert. hogy tévedéseidnek eskü
vel történt ünnepélyes megtagadása
után a hitszakadás és eretnekség szer-
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zoje ismét szivedbe lopózott és újra
megejtett .....

Az első itélet nem .elégítette ki a
szenvedélyeket: a biróság elnökét az
utcán meg is kövezték míatte. A má
sodik megfelelt a céljának.

A pör. ma már világosan látjuk. ki
rályok pere és háttere tisztán politi
kai. Be kellett bizonyítania, hogy a
váratlan francia győzelem egy boszor
kány mágikus erejének köszönhető.

nem a francia király katonáinak; s a
francia királynak e meqszéqyenírése
mellett az is célja volt. hogy a meg
döbbent angolokból kiűzzé a: bószor
kánytöl való félelem tömcqszuqqesz
eiéját.

Politikai célzat rejlett Johanna ..má
sodik pörének" a hátterében is. Ezt
családjának tagjai inditották rehabili
tálása céljából. de voltaképpen a [ran
eia király rehabilitálásának érdeké
ben. A ..harmadik pör" a kanonizá
ciós eljárás volt. mely megbélyegezve
a félszázad előtti politikai bűnpört s
a következményeként hozott halálos
ítéletet. a szcntek "arába iktatta a
hőslelkű francia pásztorlányt.

Ezt a történeti keretet idézi föl a
Szent Johannáról készült legújabb
film. V. FIeming rendezésében. Jo
hanna alakját Ingrid Bergman játssza.
Nem hibátlan film. mint egyik mélta
tója, Michel de Saint-Pierre meg
jegyzi: tömegjelenetei kissé lélektele
nek és zavarosak. de Ingrid Bergman
alakitása mégis monumentális egy
ségbe fogja a részleteket. elsősorban

azzal az elmélyedö egyszerűséggel.

amellyel Johannának a Gondviselésbe
vetett bizalmát. ősi hitét és tisztasá
gát érzékelteti.

Szentek a rnozívásznon: ezek e. sza
vak a filmművészet új irányát és új
lehetőségeit jelölik. Azokat a lehető

ségeket. amelyeket a katolikus szellem
ihletése nyit meg a film előtt. De
csak akkor. ha a film nem a külsősé

gek ábrázolására törekszik. hanem a
lélekére. nem a szentek ..rneséjét"
fogja kultíválni, hanem a szentek
..küldetését" ábrázolni. Vagyis, ha
abban az irányban halad. amelyet
Suhard bíboros egyik nyilatkozata



tűzött eléje. ..Jól tudjuk, - mondta
- milyen csodálatos jövő vár a film
re. Szükséqes, hogy a keresztények
mindinkább megtanulják a filmeket
valódi értékük szerint megítélni, s
hogy kellő erkölcsi és anyagi támoga
tást nyujtsanak a jó minőségű produk
ciók létrehozásához. Ne vonakodjanak
a legmagasabbrendű müvészi és tech
nikai tekintélyekhez folyamodni, vala-

hányszor vallási ihletű tárqyat akar
nak a vászonra vinni. De főként an-
nak legyenek tudatában, hogy a leg
hitelesebben az a film vallásos, amely
az egyszerű, tisztességes, mélyséqesen
emberi életet idézi elénk, azr, amely
n~k legapróbb mozzanatait is termé
szetszerűen ha'tja át az isteni szere.er."

-k -t

KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Míért bontanak fel annyi házasságot. mi az oka annak, hogy a

icqtöbb házasság nem ad boldogságat s miért van az, hogy a házasság
nem akar már új életek termékeny bölcsője lenni? - teszi fel a kérdést
Werner Schöllgen. Nem kevesen persze rögtön ráfelclnék: mert ros z
szabbak lettek az emberek. Pedig az effajta vélekedés - mondja
Schöllgen - merőben elhibázott. Akik igy beszélnek, nyilván semmit
sem tudnak arról. hogy a régebbi nemzedékek életében sokkal nagyobb
bajok támadtak a nemiség forró talajából. Legtöbbjükön túl is jutott
az emberiség. Jobb ma a helyzet, mint volt a multba.n, nemcsak az élet
külsőséges felületet, hanem az ember belső erkölcsiségét tekintve is. Az
emberi természet nem változott ugyan, de sok míndcn. ami a multban
csak egy tisztább és jobb élet távoli fényeként derengett, magától ér
tetödö lett mára az emberiség kollektív értéktudatában és óriási szuq
gesztiverővel határozza meg az egyének magatartását.

Schöllgen a felvetett kérdés nyitját abban látja. hogy miután a ne
miség és a vele kapcsolatos megnyilatkozások fokozatosan kikerülnek
a puszta ösztönösség köréből és mindínkább humanizálódnak, ez a törté
neti folyamat most új és megint nagyon emberi inségeket hozott ma
gával. S ezen éppen a keresztény gondolkodó nem ütközhetik meg, hi
szen a kereszténység - ellentétben azokkal az irányokkal. amelyek
magukévá tették a felvilágosultság határt nem ismerő haladás-eszméjét-
az ember tartós bűnösségét és végességét !Jal/ja, ami miatt az "új föld"
és az "új paradicsom" csupán remérnyséq lehet, amely egyedül Isten
igéretén nyugszik. ,

A középkorban, amelyet annyira "katolikusnak" szokás beállítani,
az a tétel érvényesült, hogy a szerelemnek semmi köze a házessúoho«,
Azoknak az időknek jellegzetes költői, a mlnnesánqerek és a trouba
dourok szerelmí hévvel csak az ídeqen nőt ostromolták, aki maradan
dóan nem lehet övék, inert férjes asszony, vaqy máris zárdába csukják.
A fiatalok nem maguk választották egymást, hanem a szüiök rendel
keztek felőlük De figyelmen kívül hagyva a házasságkötésnek ezt a
nem önkéntes vonását, tárgyi okai is voltak annak, hogy a puszta nemi
kapcsolaton túlmenő erotikus kapcsolat a házastársak között egyáltalán
nem keletkezett, vagy ha mégis, akkor hamar el is múlott.
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