
SZEMLE

MIT VÁR A HÍVŐ A PAPTÓL?

A francia Papi Dokumentációs Köz
pont kérdést intézett több jelentős vi
lági katolikushoz: mi a véleményük a
papról, mit jelent számukra a pap. mit
várnak a paptól. A válaszok. ha kü
lönbözö fogalmazásban is. lényegileg
ugyanazokat az alapvető igazságokat
és tényeket hanqsúlyozzák., ,.számom
ra a pap Jézus Krisztus képviselője a
földön" .~ mondja· Claudel. Robert
cHercourt a pap közvetítő szerepct
emeli ki, Mouciec azt az Istentől nyert
hatalmát, melynél fogva bűneinket Is
ten helyett mcqbocsáthatja. Henri
Bordeaux pedig arra hivja föl a fi
gyelmet. hogy a pap hivatásánál Ioq
va élő tanusáqtevöjc az ember transz
ccndcnctajénuk. túlviláq rendeltetcsé
!cá és azoknak az örök értékeknek.
amelyeknek képességeink szet-inti el
érésére és meqvalósítására már itt él

földön mínden: !lic9 kell tennünk. "A
pap -- írja, -- arra fi,fJy('ln:'l'ztet ben
rűnket. paraszt:.JGlt, munkásokat, ér
tclrniséqicket, kereskedöket. vállalko
rókat, szerencscscket és szerenesetle
r.eket egyaránt. hogy életünk nem me
,dhet ki földi előnyök hajszolásában.
i.ariern legalább hetenkint egyszer föl
",lelt fejjel föl kell tekintenünk, önzet
lenül és szcrctctbcn kell élnünk s
olyan benső világot kell fölépítenünk
magunkban, ahol lehetetlen Istent nem
keresnünk, s ahol ha egyszer keres
sük, minden bizonnyal meg is találjuk
Őt." .

A pap e tanusáqtevö. közvetítő jelle
(Jének egész egyéniségében. egész lényé
ben. egész életében n:cg kell nyilatkez
nia. Jacques Medeulc, Claudel költésze
íónek egyik legavatottabb magyarázója
rncndia ezzel kapcsolatban: .,A papoktól
<-öt várjuk, hogy szentck legyenek. Mt
ért volnának papok. ha hlányoznék be
lölük a swnts,é g7 H él arról volna 'szó
számukra, hogy ugyanúgy éljenek,
mnt mi, ugyanazokat az étkeket egyék
és uqyanazokat az örömöket élvezzék.
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mi értelme volna Iölkenetésüknek?
Ai.ut a hívő nép, sö; a nemhivő is.
a paptól vár, elsősorban. sőt szinte
egyedül csak az, hogy olyan szentek
legyenek. mint amilyen szentek azok a
dolgok és tények. amelyekre kezüket
Iölkentck." Ugyanezt a gondolatot ra
gadta meg Guchcnno is: a papból oly
...rőteljesen kell áradnia a szentséqnek,
hogya hívő. ha találkozik vele. úgy
ér('Z ze , nuntha Istennel találkozott vol
na, llyen módon aztán - teszi hozzá,
- a pap még azoknak az ateistáknak
a számára is "valóságos" lész, akik
eqyébkcnt a papságot kcptclenséqnek
minösitik.

Ezek a válaszok ép oly jellemzöek,
mínt amennyirc sz é p és jellemző maga
a tény. hogya hierarchia részéről vi- .
lági hivőknek egyáltalán föltesznek
ilyen kérdcxeket. Kétségkívül azért te
szik föl őket, hogy a papság tökéle
tc.ebben tudjon megfelelni annak a hi
va:.,·;~:nak. amely lsten szolqálatával
együtt egyben Isten qyermcke ínek, a
hiveknek is szolqálatára rendeli. "A
világi hivőnek segitenie kell a papot
küldetése betöltésében -- jegyzi meg
erre vonatkozóan az osztrák jczsuiták
lapja. a "Der grosse Entschluss". 
Segitenie azáltal, hogy mindezt nem
csak elvárja. hanem újron-úton kéri is
tőle, nemkevésbbé. mint ahogy a pap
kéri a hívötöl. hogy egészen keresz
tény legyen." így azután bizonyos kö
zösség jön létre pap és hivő között,
- mondhatnók a szentség munkakö
zössé qe. S ebben a mentalitásban nyo
ma sincs már annak az elkülönülés
nek. hidegségnek, sajátos önzésnek,
amely a mult század átlagában indivi
dualiszttku. vallásossáqát jellemezte:
ho']" . a r;'not hovatovább bürokrata
nak, adminisztrativ szervnek tekintet
kk (s nem egyszer a pap valóban
azzá is vált}, a hivő pedig inkább tö
rődött a vallás külsöséqeivel, mint
benső élményével. s gondja volt ugyan



a saját el-nern-kárhozúsára, felebarátai
nak lelki üdvével azonban már nem
sokat, vagy egyáltalán nem foglalko
zott.

Nyilvánvaló, hogy újabban papság
és hivek sokkal közelebb kerültek egy
máshoz, mint ahogyan a mult század
folyamán bármikor is álltak. Vannak.
akik ezt a közeledest külsö, történel
mi okokkal magyarázzák, egy bizo
nyos Válság-pszichózis nyomásával.
melyben a hivő mintegy ..ijedtében"
fordul oda a paphoz, akitől némi biz
tonságot. vigasztalást vár, s akiben
valamiféle pót-máqust lát: pótrnáqust,
akinek, túlvilági összckötretéseínél fog
va, talán rucdjabnn Will elháritaní a
fenyegető csapásokat. A jelek azonban
arra vallanak, hogy ezúttal korántsem
ilyen fölsz.ines és külsőséges közele
désről van szó, hanem benső szükséq
letröl, a vallásos élmény elmélyüló sé
ből fakadó természetes igényről, a
dogmából táplálkozó élet szükségszerü
következrnényéröl: spontán találkozás
ról a vallás szcntclvében. a legszen
tebb misztérrum, az áldozat asztala
körül. az Istenből áradó s a pap által
a szentséqek révén közvetitett kegye
lem szövetségében, és az élő Krisztus
rcsr közös építésének művébcn. Igen
figyelemreméltó, hogyakörkérdésre
adott válaszok között egy sincs (és ez
még csak harminc esztendovel ezelőtt

is elképzelhetetlen lett volna), amely
El papot úgy állitaná elénk, mint világ
nézeti irányitót vagy valaminő 
ilyen vagy olyan - szociális rend
harcosát. A kérdezettek valamennyien
az egyházi rend szcntséqét, a papság
dogmatika; gyökerét és hivatásbeli
szakralitását emelték ki: nem a köz
életi, társadalmi harc porondján látták
a papot, hanem az oltárnál. annak az
alapvető és legmagasztosabb funkció
jának a Végzése közepetr. amellyel ál
dozatként bemutatja és táplálásunkra
kiosztja Krisztus valóságos testét és
vérét.

Ezzel a mondhatnók kegyelmi köze
ledéssel szükségképpen együtt jár egy
bizonyos emberi szeretet-közösséq ki
alakulása. A mult században talán ép
pen ezen a ponton fenyegette a leg-

nagyobb veszély pap és hivők kap
csolatát: kölcsönösen elidegenedtek
egymástól. elsősorban természetesen
ott, ahol a nagyipari kapitalizmus .sa
játos városi életformái ennek az elide
genedésnek kiválóan kedveztek. A hí
vők többséqe nem eszmélt rá a papi
sors misztériumára: arra, hogy a pap
is éppen úgy hús-vér ember, s éppen
úgy ki van téve a kísértésnek, mint
bármelyikünk, ugyanakkor viszont hi
vatásánál, fölkentségénél fogva több
bárrnelyíkünkncl. velünk-egy és mégis
más mínőséqű ember: s éppen ebben
a kettősségében hord a mienkénél na
gyobb felelősséget és terhet, éppen
azért él a miénknél sokszorosan na
gyobb feszültségében mind a' küzde
lernnek. mind a hősiességnek. Minden
papi élet dráma, s ebben a drámai
voltában talán minden egyéb emberi
életformánál jobban igényli azt a sze
rctetet, amely könnyebbé teszi szá
mára benső harcának győzelmes meg
harcolásat. A pap karját magasba tár
va, az imádás és imádság ez öskeresz
tény mozdulatával áll előttünk: s ha
karja lankadni kezd, rajtunk a sor, hí
vőkön, hogy segítsük, támogassuk a
szeretet és imádság erejével, hogy ne
engedjük lehanyatlani a karját. így
lesz sajátos módon és értelemben a
papban megvalósuló szentséq is közös
rnű, mint ahogyan közös mű a hívek
szentsége is.

Íqv, csakis ebben a szentséqből, ke
gyelemből, az Isten szentségéből táp
lálkozó es a szentséq megvalósitására
törekvő közös munkában születhetík
meg a történelemben továbbélő Krtsz
tus-test reális közösséqe: a kegyelem
nek az a mindennél mélyebb és átha
tóbb szocialitásar amely az apostolok
és egyházatyák idejét, keresztény éle
tét és szellemét jellemezte. Csakis így
válhatik ismét egy. testté és lélekké az
individualizmus korában meglehetősen

atomizálódott keresztény közösség. Nem
keresztény szociális akcióprogrammok,
világnézeti irárivvonalak vagy gazda
ságpolitikai elképzelések körül. me
lyeknél a jogos különvélemény eleve
kétségessé teszi olyan spontán egység
létrejöttét. amilyennek e Krísztus-test
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harmónikus és organikus egységének
lennie kell. Egyetlen egy programm
van, amelyben a keresztények közott
lehetnek ugyan különféle formák. utak
és módok, az egyéniségeknek megfele
löen, de nem lehetnek külön vélemé
nyek: a szentség programmja, mely
egyetemlegesen minden keresztényre,
keresztény voltánál fogva, kötelező.

Ennek megvalósitásában külön szere
pe, funkciója van a hierarchiának is.
a hivők seregének is. Hogy ezt az

alapvető igazságot, a keresztény élet
nek ezt a leglényegesebb, egyetlen lé
nyeges tartalmát. követelményét mínd
két részről mind világosabban ismerik
el, hangsúlyozzák és igyekszenek be
tölteni, azt ép oly plasztikusan mutat
ják a Papi Dokumentációs Központ
kérdésére adott válaszok, mint ami
lyen klasszikusan tanusitja Suhard bí
boros utolsó pásztor1evele. Úgy lát
szik, hogy korunk keresztény élete a
szentség jegyében fordult.

(r. gy.)

VAGY SZERETET, VAGY NEM IS KERESZTÉNYSÉG

Téves fogalmaink vannak a szerétet
ről. Életünk és a gyakorlat ebből a
szempontból primitív. Annyi bennünk
a fej letlenséq , hcgy többnyire meglátni
is képtelenek vagyunk feladatainkat és
- lehetőségeinket.

Ezen akart seg teni egyik hetilapunk.
míkor nemrég "Jóság-hadjárat"-ot in
dított olvasói között. Hogy történt? Öt
héten át tartott a kampány. Ez alatt
hasábjainak nagy részét arra szánta.
hogy leleplezze a tévedéseket, félszeg
séqeket, meghatározza, mi a helyes és
példákat mutasson be a multból és a
rnából. Miért? Hogy szíveket és sor
sokat indítson a teljesértékű keresz
ténység felé. Így vonta be olvasóit az
aktív részvételbe :

.Küldjenek be minél több ötletet. ta
pasztalatot. gyakorlati útmutatást a
szeretetgyakorlat terérőlI Hogyan te
szek jót az otthoniakkal. szornszédaím
mal. barátaimmal. ellenséoeimmel, kö
zelíekkel és távolíakkal? Míféle jóságot
tapasztaItam másoktól? Mit hallottam
vagy olvastam a jóság ismeretlen hő

seiről?

A beérkezett és megjelent írások kö
zül néhány oly hatásos, hogy érdemes
rajta eltűnődni.

A szetetet mivoltáról:

"A szeretet nem puha simoqatás, ér
zéki csók, fuvolázó hizelgés és daga
dozó érzés. A' szerétet fönséges nagy
hatalom. amely kemény, mint a 'szikla,
meleg, mint a nap suqara, erős, mint
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az élet. Ha kell, tud zúzni és összetörni,
hogya jót felszínre hozza (Krisztus a
templomban korbácsot fog); tud rno
solyt deríteni, mint a fü között kiván
csiskodó virág; tud sujtaní. mint a boj
torjánt tépő csákány; de olyan, mint a
jóságos kéz, amely magot hint a se
besre szántott földbe (Krtsztus a gyer
mekek, bűnö-ök. betegek között}."

"Ha pedig nehéz az életünk terhe,
vegyük magunkra másét is, és köny
nyebb lesz a miénk. Ez a szerétetnek
szent ellenrnondása. amely meghazud
tolja a fizika minden törvényét. Köny
nyebb lesz a terhünk, rnert egybevetve
mások szenvedésével a míénket, felle
dezzük, hogy nem is a legsúlyosabb a
míénk... Jól mondja tehát Paul Géral
dl': A szeretet azért olyan nagy dolog,
mert benne pihenjük ki a sziv összes
fáradalmait.

Nincs tehát fölmentés a szeretet
alól."

Szeretct és kereszténység:

"Sokszor vádolnak minket, kereszté
nyeket, hogy siralomvölgynek nézzük
a földet, s ezért le is mondunk ennek
szépítéséről és átalakításáról. A vád-
ban nagy igazság van ... Pedig nem is
nyerhetjük el az Atya országát, az égi
paradicsomot, ha a földön nem igyek
szünk boldogabbá tenni a sírók, ruhát
lanok, éhezők, szenvedök életét.

Ennek igy kell lennie, mert a sira
lomvögy akkor válik paradicsommá. ha
Isten eredeti terve, a világmindenség



egységes szabálya, a szeretet ismét
megvalósul a szívünkben. Mert nem a
nap. a szél, az eső, az állat teszi sira
Iomvölqqyé, vigasztalan sivataggá a
földet. hanem a közöny és agyülölet.
amely nem akar tudomást venni arról,
hogy ebben a világrendben az áldoza
tos szeretet törvénye. uralma nélkül
nincsen igazi élet.

Élni tehát azt jelenti, mínt szeretni:
az él igazán, aki önmagát szétszörja és
körüljár jót tenni."

Egyik helyen aztán felidézik Jézus
szavait az utolsó vacsoráról. a történel
mi szót 8. keresztények meghatározó
jegyéről: "Arról ismernek meg benne
teket, hogy tanítványaim vagytok, ha
szeretettei vagytok egymás iránt."

Másik helyen levonják konzekven
ciáit:

,.Minket, keresztényeket szeretetre,
szolqálatra, áldozatra, segitésre szánt
az Úr. Ez a mi foglalkozásunk. szedt
szenvedélyünk: jót tenni - még a gyü
lölet közepette is. a hálátlanság esetén
is ... Ezért halljuk: Ti vagytok a föld
sója, amely ízt ad ennek a közönyben
és önzésben áporodott világnak: de ha
a só nem ízesit - s a keresztények
szociális felelősségükről elfeledkeznek,
- csak arra való, hogy kine vessék és
lábbal meatapodíék. mert rríncs többé
értelme létének."

De nem hiányoztak az önvizsgálat
{cs önöstorozás momentumai sem!

A keresztények botrányáról:

"A vallásos életben legtöbben csak
a maguk üdvösségélt ápolpatták és daj
kál ták, a derékfájás meqszűríéséért és
az elveszett csecsebecse megtalálásáért
Iohaszkodtak, legfeljebb egy kedves
személy életbenmaradásáért könyörög
tek, de nem annyira a beteg míatt, ha
nem sajátmaguk boldogságáért. Temp
lomba csak lelkük édes érzéseiért jár
tak... A társadalomban egy cél volt
akárhány embernek a legfontosabb:
minél kevesebb munkával minél többet
keresni, még ha a másiknak kevesebb
is [ut az asztalára ... "

Cardi]n kanonok. a nagy szociálís
.apostol hangoztatja szakadatlanul: "A

keresztény ember vagy szociális, vagy
nem is keresztény!"

A "Jóságéhadjárat" megnyilatkozásai
között számtalan nagyszerű példával is
találkoztunk.

Történelmi példák:

Az őskeresztényekszentmíséíken min
dig felállitották a szegények asztalát s
bőven ellátták.

Ha végig tekintünk a szentek hatal
mas seregén, meqállapíthatjuk, hogy
egy se volt közöttük. aki hősi fokban
ne gyakorolta volna a szeretet tetteit.

Emiliáni Szent Jeromos a tizenhato
dik századi pestis idején még háza be
rendezését is pénzzé tette. hogy a be
tegeken segitsen. Ápolta őket. a halot
takat éjjel csónakján a ~ temetőbe vitte.
közben maga is kiütéses tífuszba esett.
Felgyógyult, de nem hagyta abba.
Utolsó értékeit is eladta. magára vette
a koldusok öltözékét, a szegényeknek
és árváknak élt. Velencében össze
szedte az elárvult gyermekeket. mes
terségre tanittatta őket. hátán állan
dóan zsákot cipelt és abba gyüjtötte az
árváknak koldult alamizsnát.

Szent Domonkos. a rendalapitó min
denét eladta, hogy segíthessen anyagi
lag a nyomorqókon. Mikor féltve őr

zött pergamenjeit és könyveit is eladta.
valaki sajnálkozásat nyilvánította, hogy
a drága és értékes kutyaböröktöl meg
válik. Erre csak azt válaszolta: "Holt
állatbőrökön Gubbasszak. mikor testvé
reim éhenhalna.c"!"

Szent Odilo. a cluny-i kolostor apát
ja a tizenegyedik század első évtize
deiben Európán végigszántó éhínség
idején ezeket cselekedte: A kolostor
minden pénzét az inségesek megsegíté
sére fordította. Mikor az elfogyott. el
adta a templom arany- és ezüsttár
gyait és mikor már semmije se illa

radt, nyakába vette a világot, sorra
járta a főurakat és főpapokat. hogy
őket is rávegye a keresztény köteles
ség qvakorlására.

Szerit János ciprusi származású. majd
alexandriai püspök a hetedik század
ban mutatott példát. Több mint hét
ezer szegényt látott el intézményesen,
Magára alig fordított valamit, még
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rendes takarója se volt. Egy híve meg
lepte szép, drága takaróval, de csak
egy éjszaka takarózott vele s aludni
nem tudott, Egész éjjel arra gondolt,
hány embernek semmije sincs, míköz
ben ő drága takaró alatt fekszik. Más
nap eladta, árát szétosztotta, Példája
vonzott, tekintélye óriásira nőtt. A ke
reskedők mérlegeit ellenőriztette. hogy
ne csalják meg a szeqényeket, a tiszt
viselőknek megtiltotta az ajándék elfo
gadását, mert ez igazságtalanokká te
szi őket. Szerdán és pénteken a temp
lom elé ült és várta az üqyes-bajos
embereket. Két padot készített oda,
arra ültek látogatói, senki nem ment
hiába Alexandria püspökéhez.

A hétköznapck emberei talán 'n"'1
hökkennek a hősi példáktól. Átlagem
bernek .az önátadás és a közöny közti
középutat kell rneqtalálnia! Ezt min
denki meqtalálhatja. sőt köteles rrieq
találni.

Napi példák:

Világosan láthatjuk az úqyncvezctt
naqyoknál, hogy a szeretet nem szükül
le a puszta alamizsnálkodás körére,
hanem sokkal inkább személites szol
gálat. Ezek közül néhárryra jól rávila
gitanak az egyszerű példát mutató le
velek:

"Mindennap egy tizedet imádkoztam
azért, aki állásomból kitett. Míkor kis
lánya beteg lett, _.- szerény tehetségem
szerint - egy üveg befőttet küldtem
neki. Ha bosszankodom és qyűlölkö

döm, mít használok magamnak és neki?
Ha viszont imádkozom, hátha még jó.
zan észre tér és meqtanul szerctní."

"Sokat gondolkoz tam azon, hogy én,
a szegény és beteg, öreg és naqyot
halló anyóka mit tehetnék a jóság te
rén ... Van a házban két kis neveletlen
gyerek. Anyjuk délelőtt takaritani jár,
apjuk késő este vergődik haza. A két
kis gyerek néha félnapig is be van
zárva a kis szebájukba. Annyit aggód
tam eddig is, hogy csak bajuk ne tör
ténjék. Most aztán széltam az anyjuk
nak s ő nagy örömmel állott rá, hogy
ha távol van a háztól, én bemehessek
hozzájuk, Bemegyek; - és mesélek.

Jaj, de sok mese zsibonq az én fejem
ben! Eddig nem tudtam kinek elmon
dani. A két kis gyermek pedig olyan
éhes a mcsére ... Istenem, de jó, hogy
még az ilyen hasznavehetetlen öreg
asszonynak is lehet jót cselekednie!"

Mos: egy ember vall, aki jóságot
kapott.

, Már hosszú évek óta ágyban fekvő

nyomorult vagyok. Nehezen élek és az
emberi jóság nélkül már rég feladtam
volna mindent. A hitet, a hitemet egy
o.szhajú kis öreg asszony adta vissza.
Vigan szaladgál jobbra-balra, reggeltől

estig dolgozik és jót tesz. Behoz; egy
tányér levest: -- Nem hiányzik vala
mi? - kérdi. Ad egy-két forintot köl
csön. azonban sohasem kell visszaad
nom. S ha a reménytelenség szörnyű

kínja felszakad bennem, megsimogatja
homlokom, vigaszt hintő szava lelkem
be csendül. Meqnyuqszom. A napokban
a sétakertben [ártva, a ficánkoló gyer
ine;;\k között egy bánatos szernű kis
leányt vett észre, aki nem tudott ját
szani a többiekkel, rnert cipőeskéjének

talpa levált. Bizonyára a szögek is
szurkálták a lábát. - Megesett a szt
vern rajta - mesélte nekem. Hazasza
ladt vaskaptáért s egész délután a
gyerek.ek cipőjét szögelte a sétakert
ben.,.

Hadd elevenítsuk meg még néhány vo
nással a hétköznapok keresztényeit. az
iqazlakat. akiknek alakja felvillant
ezen a házi "Jóság-hadjárat"-on.

Gyermektelen dolgozó házaspár,
amely képletesen örökbefogad egy na
gyon szegény gyermeket, jövedelmé
nek 12 százalékát küldí a szülöknek és
minden ünnepen külön is kimutatja
Hqyelmét.

Kórházi beteg, aki minden új bete
get az otthontól való elszakadás és a
kezeléstől való félelem nehézségein
igyekszik átseqiteni, vagy azokat szö
rakoztatja, akik hiába várnak látoqa
tót, mikor a többiek ágyát látogatók
áll ják körül.

A főbérlő, aki társbérlőjét szerétettel
íeqyverezl le és békét teremt ott, ahol
kikerülhetetlennek látszik a civakodás.

Egy ház lakói, akik felváltva ápol
nak beteg anyát és qondozzak kis gyer-o



mekeit, - egy fiatalember, aki heten
kint kétszer jár felolvasni egy majdnem
vak emberhez és - sok névtelen. aki
saját érdemét véli lerombolni azzal. ha
elmondja, mit tesz.

Sokan vannak, mégis rettentő keve
sen. A keresztények nagy többséqét
úgy kell megtanitani a szeretetre, mint
csecsemőt a saját lábán járni.

Új lelkiség - új magatartás:

Helyes életfelfogás, egészséges lelki
ség fakaszthat csak keresztény maga
tartást. Csak az tud tanuságot tenni
Krisztusról, aki viláqozan lát. Erre vo
natkozólag is hozott néhány szikrát ez
a jóság-hadjárat:

,,1. Imádkozzunk ne csak magunkért.

hanem másokért is. Szeressük a közős

istentiszteletet, főleg a szentmísét. ame
lyen már nem az árva "én" könyörög.
hanem Krisztussal egyesülten "mi"
imádkozunk.

2. Komolyan vegyük Krísztus intel
mét a fölösleget gyüjtő gazdagok
ról. Ne felejtsük Szent Ágoston klasz
szikus szavait: Ha fölösleqed van. más
javát bitorlod! Nézzünk körül. mit ad
hatunk a . nálunk is szegényebbnek
vagy szerencsétlenebbnek.

3. Helyeseljük és tanuljtik. meg mind
act a jót,' bárhonnan jő, amely igazsá
qosabb társadalmi életet akar biztosí
(élni (~ .helyesebb vagyonelosztást szor
qalmaz.

Igazságo~ö8g és szeretet nélkül nem
vag yunk keresztények!

KÖNYVÍRÖK DÍCSÉRETE

Az emberiségnek egyik legnagyobb
kultúrvivmánya, hogy gondolatait kon
zerválni is tudja. A gondolat sok év
századon át szájról szájra haqyomá
nyozódott: a hinduknál a V éda-íroda
lom ezer esztendőn keresztül igy ma
radt fenn. akár csak Homeros két
naqyeposaa, vagy a vfínnek naív epo
sza, a Kalevala A magas kultúráknak
első ísmertető jele, hogy a gondolato
kat más módon is képesek rögzíteni,
mínt szájhagyomány útján. Az írás
feltalálásával út ny.lott az emberiség
nek. hogy a gondolatokat aránylag
egész kicsiny helyen, könyvekben,
mint valami szellemi akkumulátorban
gyüjtse össze és hagyományozza át az
utókornak. A könyv előállítása, tech
nkai qyártása míndig a legnagyobb
cselekedetek közé tartozott. hiszen ez
zel az emberi művelődés fenntartásá
hoz járultak hozzá.

Az Egyháznak a művelődés eme te
rületén is jelentős szerep jutott. Az
ókor Egyháza még aránylag keveset
foglalkozott könyvek sokszorosításá
val: ezt abban az időben hivatásos
iparosok, a kalligrafosok. latinul libeé
riusok, vagy entiquériusck végezték.
Bár ebben az időben is ajánlották már
a szerzeteseknek a különbözö foglal-

kozasok között a könyvek írását, rnint
például Szent Jeromos, az Eqyház
óriási szerepe a könyvírás terén csak
a ner-vándorlas korában bontakozik ki.
Ebbe.i az időben a római birodalom
régi varo.iaiban lassankn: meg szűnt

az ókorí J~ivat{tsoS könyv.rók tevé
kenysége, c:li( Iráliában maradt meg
végig: a notarius külön foglalkozási ág
hnrdt az egész középkoron át. Min
dcnü.r másutt a VIII. századtól kezd
ve a kolostorok vették át a könyvirók
régi munkakörét.

Ettől az időtől kezdve mintegy öt
rzázadon át az egyedüli szerzetesrend,
a bencések foqlalkoztak könyvirással.
Minden monostornak megvolt a maga
scriptoriuma, írószobá]a, Apró aszta
lok állottak benne. ferde asztallappal
ellátva. mely akkora volt, hogy éppen
ráfért egy hatalmas ködex. A fírenzeí
San Marco kolostorában máig látnd le
het Savonarola íróasztalát. A helyiség
közepéri állott egy hatalmas állvány:
a rota; tömzsi láb. rajta forgatható
korong, erre egymásnak hátatfordító
3-4 könyvtartó amelyeken míntapél
dányok voltak felütve. úgy. hogy egy
szerre több asztalról is Iehetett őket

szemmel kisérni. Az íróasztal lécén kis
üvegecskékben sznes festékek sora-



koztak; az atramentáriumban a fekete
tinta [íncaustum) és a rninium, a vö
rös tinta. Az irók székét katedranak
nevezték, az., írónak neve sokszor
.szethedrelis", "Stuhlschreiber". - A
scriptoriumnak külön áldása volt,
amellyel az Egyház megszentelte:
..Áldd meg a te szolgáidnak ezt az író
szobáját és azokat, kik itt élnek. hogy
mindazt, amit az isteni írásokból itt
olvasnak, vagy írnak, értelmükkel fel
fogják és tettre ís vál tsák."

A szerzetesség annyira fontosnak
tartotta a könyvírást. hogy egy irány
zata, a clunyek, elhagyhatónak . vélte
még a Szent Benedek regulája szerint
annylra szükségesnek tartott testi rnun
kát ís. Petrus Venerebilis cluny apát
ezt így fejti ki: ..Eke helyett kezetek
ragadjon tollat; ahelyett. hogy földe
ket szántanátok. szántsátok föl a lapo
kat az isteni irodalom betűivel és hint
sétek el a hártyán az Isten szavának
magvait!" Ez a szerzetesí munka ter
mészetesen ingyenes munka volt. A
középkor sok évszázadának szerzetesi
és papi könyvmásolói meg voltak győ

ződve arról, hogy az örök életet nyeri
jutalmul az. aki könyveket másol. Az
arrasi St. Vaast monostorának eqyík
szerzetese kódexe végén hexametere
ket írt háza védőszentjéhez. Szent
Vedastushoz és ezekben szepen fejezi
'ki ezt a gondolatot:

.,Midőn könyvet trok, Vec1astus ezt
nezi az égből.

Mennyei szemmel szémlél]e, föl is jrja
betűim,

Tollammal sorokat szántván ,a
pergamen lapján.

Valahány betű. szép sor és pont van
meg a könyvben.

Pontosan annyi bűnömet engedi nékem
el Isten'."

Egy Richardus nevű angol szerze
tes szorgalmas könyvmásoló volt. Ha
lála után húsz évvel fölbontották a
sírját és jobb kezét épen találták. Ol
tárra tették és ereklyeként tisztelték
az épen maradt könyvmásoló jobbot.
Igen sokszor találjuk meg a kódexek
végén az utalást az írás mennyei [u-
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talmara. Ilyen és hasonló mondásokat
garmadával olvashatunk: ...Ki engem
írtál, légy Krísztus nyájában bárány!"
- ..Aki írta, irjon vigan. éljen mindig
az Úrra!!" - Vége immár az írásnak.
dicsöség légyen Krlsztusnakl" - ..Az
írónak tolla művéért jutalmul járjon
az örök élet!" - "Az írónak legyen
bére: a jobb élet dicső fénye, földi
müködése ára: kegyelemnek áradása."
- ..Ezért az irá sért pedig az írónak
az örök élet jár" -- jelenti ki naívul
egy kódex-másoló. -'A Kazinczy
ködex magyar írója a mohácsí vész
évében ezt írta le: "Akky ez irasth
írta eg Aue Maríath keer 1. 5. 26."
Ilyen szellemmel írtak azok az ezrek
és tízezrek. akik az emberi művelődést

mentették át a népvándorlás zivatarai
ban az új keresztény Európába. Ert
hető, hogy olyan szép, pontos. lelki
ismeretes munkát végeztek. hiszen az
örök életet remélték érte.

A Szent Benedek regulája szerint
való szerzetesek kezdettől fogva szor
galmasan írták a könyveket; Szunyogh
X. Ferenc nagy tanulmányában kimu
tatja. hogya tudományos foglalkozást
már Szent Benedektől kell eredeztetní,
nemcsak mint sokan hiszik. Cassíodo
rustól, Kétségtelen. hogya bencés
Cassiodorusnak (t 570 k.) óriási ér
demei vannak ezen a téren. Délitáliá
ban épült Vivarium nevű rnonostorá
ban a Regulának a testi munkára vo
natkozó előirásán is könnyített. hogy
több idő maradjon az írásra. amint
mondja: pA testi munkával elvégez
hetö dolgoknál jobban tetszik nekem
- és úgy vélem. nem ok nélkül - a
könyyírók szorqoskodása, mert ezzel
saját szellemüket is üdvösen rnűvelik,

míg az isteni írásokat másollálc- s az
Úrnak törvényeit. azzal. hogy leírják.
míndenfelé messze terjesztik."

Nem csoda tehát. ha mínden euró
pai nemzetnél az első könyvek csak
nem kivétel nélkül szerzetesek alkotá
sai. Hazánkban is. a legelső Magyar
országon írott könyv, a Szelepchénui
kodex, az evangéliumi szakaszok köny
ve a XI. SZázadból. az első Árpádok
idejéből, bencés alkotás. csakúgy, rnint
az első magyar miséskönyv, El Hahóti-



kodex ugyanebből az időből, vagy az
első magyar főpapi szertartáskönyv:
a Győrött írott Hertioick-eqenda a
XII. század elejéről, mind bencés szer
zetesek müve. Kétségtelen, az ő alko
tásuk a kultúrtörténeti szempontból
rendkivül értékes misekönyv, a Pray
kódex is a XII. század utolsó tizedé
ből. - A bencések hazánkban az
egész középkor folyamán írtak köny
veket, így például Stol! Péter 1410
ben írt egy kódexet: M alagra.n.atus
művét a bűnbánatról. Külön érdekes
ség, hogya XV. század elején Olasz
országban is volt egy magyar bencés,
aki könyveket írt: a Nemzeti Múzeum
ban van egy gyüjteményes. kódex
14 l 8-ból, amely meqállapíthatöan
Monte-Cassíno számára készült; írója
pedig többször odaírja a nevét: Nico
laus .a. Hungaria.

A Szent Benedek reguláját követő

rendek közül a rendkivül sziqorú, asz
kéta életet élő ksrtheusiek foqlalkoz
tak nagy -szeretettel könyvek másolá
sával. Guigo, karthausi perjel igy nyi
latkozott a kódexirásról: "A cellájába
bezárt karthausinak ez a különleqes
foglalkozása." Ezek a szerzetesek
uqyanís a remeteségnek egy különös
fajtáját honosították meg: az óriási
négyszögü udvart sok cella, jobban
mondva külön kis házikó vette körül.
Mindegyik kis szobáböl állott, mínd
egyikben egyszemélyes, kicsi kápolna
volt kis toronnyal és haranqocskával,
apró kis kerttel. benne küttal, és ebbe
a kis világba bezárták a szerzetest, az
ételt is úgy adták be kivülről neki.
Föfoqlalkozásnk a könyvirás volt; az
1259-ből való Szabályzat azt mondja,
hogy alig akad rendtaq, aki más mű

vészettel foglalkoznék, mint a könyv
írással, mert hacsak lehet, majdnem
mindenkit, akit felvesznek, megtanita
nak a könyvmásolásra. A ciszterciték
eleinte helytelenítették. hogy egyes
monostorokban olyan díszes, pazarul
kiállított kódexeket állítanak elő. Irní
azonban ök is szorgalmasan írtak.
eleinte azonban csak egyszerű, festett
kéziratokat. Manap is lehet ilyen egé
szen egyszerűen kiállított ciszterci
brevtárium-töredéket látni az eszter-

gomi Érseki könyvtárban. Később

azonban ők is versenyre keltek más
szerzetekkel a díszesen kifestett köny
vek írásában: ilyen gyönyörű remek.
mü a Nemzeti Múzeumnak egy kö
dexe: cisztercita misekönyv a XV.
századból, mely a lombardiai Aequa.
[tedde monostorában készült.

Az "UJ szerzetesrendek, amelyek
életstílus dolgában az addigiaktól
meglehetősen eltértek, a kolduló ren·
dek, színtén foglalkoztak könyvírással:
elsősorban a hittudományi irodalom
művelöi voltak. A domonkosok óriási
számban állították elő Aquinói Szent
Tamás és más teológiai íróik müveit:
a ferencesek Duns Scotus s a feren
ces mísztika íróinak halhatatlan alko
tásait népszerűsítették. E két szerzet
hatalmasat alkotott Euröpa-szerte az
zal, hogy a nemzeti tryelvű irodai
makba kapcsolódott bele. Maqyaror
szágon is a XV.-XVI. század for
dulóján a sziqorított, jó fegyelmű sal
vatoriánus rendtartomány ferences
szerzeteseí és' a domonkosok indítják
meg a magyar nyelvü kolostori iro
dalmat: e korbeli nyelvemlékeink
kódexet majdnem mind a kolostori iro
dalom alkotásai és túlnyomóan az em
lített rendek kezéből kerültek ki.

A késői középkornak volt külön
szerzetesrendie is, amely kizárólagos
hivatásul. tűzte ki maga elé a könyv.
másolást, Ezek a .icletici de vita com
munio, a közös életet élő papok tár
sulatába tömörült írök, akiket Bra
bantban és Flandriában tollas testvé
reknek, .broeders van de penne"
neveztek, mert kalapjuk mellett visel.
ték a Iíbatollszárar. Gerard van
Groote alapította ezt a társulatot
l383-ban Hollandiában, Deventer-ben,

A középkor egyáltalán nem zárta
ki a nőket sem a szellemi foglalkozás
ból; leülönösen jó szemenel nézték, ha
könyvírással foqlalkoznak. Már a
nagy qallíaí egyházatya, arles! Cae
sarius (t 542) az általa alapított női

zárdában elrendelte, hogy "a zsoltá
rozás és böjtölés közben, az éjszakai
zsolozsma elvéqzése után Krísztus
szűzei másoljanak szépen isteni köny.
veket". A kolostorokban csakugyan
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számtalan könyv került ki nők kezé
ből. A XII. század elején élt egy
Dimudis nevű reclusa, azaz cellájába
befalazott remetenő, aki naqyon sok
liturgikus kódexet írt acellája köze
Iében fekvő wessobrunni apátsáqnak,
A XV. században víláqhirű lett a
nürnberpí domonkos apácák Szent Ka
talin kolostora: szebbnél szebb kó
dexeket írtak a század második felé
ben. Hazánkba mintegy tucatra való
vetödött el műveik közül a debreceni
református kollégium Naqykönyvtá
rába: a Nemzeti Múzeurnban, a kalo
csai Érseki könyvtárban, a csornai
premontreieknél is találtam ilyen nürn
bergi kódexeket. - A magyar nyelvű
kódexmásolók közül ki ne Ismérné
Ráskai Lea, Sövényházi Marta, Soror
Kata nevét?

Tévedés volna persze azt hinni,
hogyakönyvmásolás egyedül a szer
zetesek érdeme. A káptalanokban élö
tudós tanárok, a kunonclcok: világi pa
pok voltak; ezek is sok kódexet írtak
és semmiben sem maradtak el a szer
zetesek mögött. Még plébánosok is
másoltak könyveket; ilyen volt például
nálunk 1397-ben Ferenc byrthelmi plé
bános, aki Erdélyben a medgyesi káp
talan statutumait gyüjtötte össze és
másolta le, vagy Heinrík, a pozsony
megyei Csukárd plébánosa, aki gyö
nyörű, részben egy évszázaddal ké
sőbb kifestett misekönyvet másolt a
XIV. században. Kanonok-könyvmá
soló volt hazánkban a XV. század leg
elején Michoel de T'urneoie, Nagy
szombati Míhály kanonok; egyik szép
alkotása a Nemzeti Múzeum tulajdo
na. Főiskolai hallgató kispapok is
nagy mértékben résztvettek a kódex
másolás rnunkájában: elég megemlíteni
1394-ből Bernerdust és Temltnust,
akik az 'esztergomi Krísztus-kolléqíum
növendékei voltak és közös erővel

másolták le az egész bibllát. Híres és
értékes könyv a XV. század végén a
sárospataki ágostonos főiskola egyik
hallgatójának kódexe, a középkorl tu
domány kompencl!iuma, amelyet Szkel
kai László akkori kispap írt, a ké
söbbí esztergomí érsek, a mohácsí
csata hősi halottja. Ismeretlen papok,

kiknek épp csak nevét ismerjük ma
gyar középkorunkból, sokan szorqos
kodtak könyvek másolása körül, pél
dául Miskolcí László, Ladislaus de
Miskolch, szép misekönyvet írt, mely
jelenleg az egri Érseki könyvtárban
van; vagy Aranyasi Gellértli Janos,
aki egy nagyon egyszerűen kiállito.t,
de egyébként rendkívül értékes kó
dexet irt le. mely manap a budapesti
Egyetemi könyvtár tulajdona; ebben
megőrizte számunkra a rendkívül fon
tos Rubrica Strigoniensis eqyetlen kéz
iratát, az eszterqorni magyar rítus
szerkönyvét a Xv. századból.

A reneszánsz idejének bekövetkez
tekor az Eqyház munkája ezen a té
ren elérkezett csúcspontjára. A XV.
században hazánk európai viszonylat
ban is jelenős helyen állott a modern
humanizmus terén, melynek egyik leg
főbb megnyilvánulási területe a könyv
kultúra volt. A vezetők nálunk eb
ben is, mint míndenütt, az egyházi
férfiak: ők rendelik legnagyobb tömeg
ben a díszes humanista kódexeket, ná
lunk természetesen csak Mátyás király
után. - A reneszánsz könyv-mecéná
sok sorát nálunk Pálóczi György esz
tergomi érsek nyítja meg, a XV. szá
zad első Felében. Könyvtárát, sajnos,
szctszórta a mostoha magyar sors; ami
megmaradt, csak izelitő a körülötte
virágzott pompás könyvkultúrábói,
Remekbe készült festett breviáriuma
a salzhurgi Stndicnbiblioihek-oea van
meg, szép rnissáléját pedig a Nemzeti
Múzeurn őrzi: nunokét kódex Iöíorrása
a 'lcözépkorvéqí magyar liturgiának.

A XV. század legnagyobb magyar
lnuuanístáí közé tartozik Vitéz János
Túl az Alpokon, az .rultramontánok"
között, a legelsők egyike volt, aki
nagy, díszes könyvekből álló könyv
tárat gyüjtött össze, ezt a művelt kül
föld is míntaszerünek tartotta; lelken
dezve magasztalta Georg Feurbech,
bécsi professzor és Vespasiano Bis
tucci, a XV. század leqkíválőbb firen
zei könyvkereskedöle. V. Míklös pápa
barátja. Vitéz könyvei közül némelyik
a legkitűnőbb Corvin-kódexek színvo
nalát éri et. Janus Pannonius pécsi
püspök, Vitéz János unokaöccse, szín-
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tén a magyar humanizmus vezére volt;
neki is hatalmas latin és görög kéz
iratokat tartalmazó könyvtára volt.
amint erröl az említett fírenzei könyv
kereskedő és saját levelezése tanusko
dík. Kiváló humanisták és könyv-me
cénások voltak még Hantó György
kalocsai érsek. továbbá Garázda Pé
ter, aki nem vitte többre. mínt nyitrai
főesperességre. mert kegyvesztett lett
Mátyás előtt. holott a magyar huma
nizmusnak egyik legragyogóbb és kül
földön is 'elislllert koponyája volt.
Gyönyörű könyvtárából alig maradt
valamí ránk. mirnt például a müncheni
Steetsbibliothclccen levő Mecrobius
kódex. Kiváló könyvbarát és kódex
írató volt Kélméncsehi Domokos. fe
hérvári prépost és később erdélyi
püspök (i- 1503). Gyönyörű könyvei
böll938-ban a Nemzeti Múzcum
80.000 penqöért vásárolt meg Páris
ból egyet: a hires Kálmáncsehí-bre
viáriumot. A sokat emlegetett magyar
humanisták közé tartozik Fíitpcc: Já
nos nagyváradi püspök is. Mátyás
kegyeltje (t 1509). Egy ideig olmützi
adminisztrátor volt. ebben az időben

(1482-1491) alapította meg az első

morvaorszáqí nyomdát. amelynek egyik
legfontosabb terméke a Thuroczí-féle
krónika. Ez a főpap íratta a maga ré
szére ait a gyönyörűen festett nagy-o
v.rradí pontíftkálét, mely az esztergo
mi Érseki könyvtárban a mai napig
megvan. A nagy humanista könyv
mecénások sorát három jobbágyi szár
mazású. hatalmas főpappal zárhatjuk
le; az eqy.k kozülük N agY/llcsei Or
bán egri püspök. akinek tudomány
szeretetét, kön.yveinek kiváló voltát
Bonfini és Gelcotto emelte ki. A má
sik Váradi Péter kalocsai érsek. egyik
legműveltebb humanistánk: sajnos.

könyvtárából csak egyetlen darab ma
radt ránk. melynek mintegy húsz lap
nyi terjedelmü kézírásos függeléke a
kalocsai liturgíának szinte egyetlen
forrása. Legvégül. mint nagy könyv
barátról, meg kell emlékeznünk Bakócz
Tamás prímásról; tündöklő reneszánsz
ban kifestett könyveit Zágrábban.
Esztergomban és a Nemzeti Múzeum
ban találjuk meg.

Lassan-lassan ráborult Európára a
középkor alkonya; a puskapor. a
könyvnyomtatás s az Újvilág felfede
zésével, a koraí kapitalizmus gyermek
cipős lépteivel közeledett az Újkor. A
könyvírás művészete immár örökre Ie
tünt. Igaz. hogy még sok évtizediq ír
tak könyveket a könyvnyomtatással
párhuzamosan a kolostorokban; na
lunk Magyarországon a pálosok még
a XVIII. században is írtak liturgikus
könyveket. Ez nem elmaradottság volt.
hiszen például az augsburgi Szan!!: Ul
rik és Afra bencés rnonostorban
Melclüor apát már 1472-ben állított
fel könyvnyomdát, de amellett elren
delte, hogy tovább is irjanak és ill u
mináljanak kódexeket. A középkor vé
gén [ounnes Trithcmins spannheimi
bencés apát (t 1516) a régi rnonasz
tikus hagyományok őrzője és láng
lelkű védelmezője. külön kis trakta
tust írt az írás hasznos voltáról (De
laude scciptorum, A könyvmásolők

dicsérete) és inti szerzeteseít, sohase
hagyják abba a kézzel irt könyvek
előállítását. Tévedett: az idő elsuhant
a kódex-irás fölött. de az Egyház
csakhamar bekapcsolódott a könyv
nyomtatásba is; ezer esztendő kódex
termelése pedig máig tanuskodik arról
a kultúrrnunkáról amelyet az Egyház
végzett.

A BIRTüKREFüRM A NÉPSZÁMLÁLÁS TÜKRÉBEN

Kétségtelen. hogy az 1945-ben végre
hajtott földbirtokreform egyike a ma
gyar társadalom szerkezetében végbe
ment legjelentősebb változásoknak. En
nek a reformnak tudományos értéke
lése és birálata mindaddig meg sem in
dulhatott. amig megfelelően feldolqo-

zott statisztikai adatok nem állottak
rendelkezésre. Ilyen adatoknak még ma
sem vagyunk bőviben. Az 1949-es évi
népszámlálás ugyan külön részletesséq
gel terjeszkedett ki a mezöqazdasáqi
birtokviszonyokra, mégpedig sokkal
részletesebben, mint a régebben. 1941-
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ben vagy 1930-ban végrehajtott nép
számlálásokkor történt. Az igy nyert
adatok azonban mégis inkább csak
alapjaivá válhatnak olyan részletekbe
menő kutatásoknak, amelyek az új bir
tokmeqosztás gazdasági és szociális
hatásait és eredményeit volnának hi
vatva felderítení.

Az 1949-ben lezajlott népszámlálás
mezőgazdasági vonatkozású adatai már
nyílvánosságra kerültek s feldolgozá
suk most folyik. Az adatok feldolgo
zásánál és értékelésénél figyelembe kell
venni - amint azt Pikler György írja
a Maqyar-Szovjet Közgazdasági Szem
Iében -, hogy a népi demokráciában
a népszámlálás is az osztályharc esz
köze és meg kell mutatnia az osztály
ellenség gazdasági helyzetét is.

Magyarország lakossága az 1940. évi
népszámláláskor 9,204.799 volt, szem
ben az 1941. évi népszámlálás adatai
val, amelyek szerint a lakosság száma
9,316.074 volt. A gazdasággal rendel
kező östennelök családtagjaikkal együtt
az ország összlakosságának 41.3 száza
Iékát alkotják (3,801.717 fö). Az össz
lakosságnak 15.2 százaléka rendelkezik
gazdasággal. A gazdasággal rendelkező

1,399.046 személy közül 1,086.659
(77.7 százalék)őstermelö, a többi pe
dig más foqlalkozású. A népszámlálás
kerek számban 1.4 millió olyan gazda
ságot vett számba, amelyeket termé
szetes személyek kezeitek. A gazdasá
gokhoz tartozó terület 9.75 millíó ka
tasztrális hold. Az adatok azt mutat
ják - amint azt Pikler György feltár
ja -, hogya gazdaságok számában és
területében a súlypont az 5-10 holdas
gazdaságokon van. A 25 holdat meg
nem haladó gazdaságok együttvéve
az összes gazdaságoknak 97.3 százalé
kát alkotják, területük pedig az össz
területnek 84.3 százaléka.

Ha a legújabb népszámlálás adatait
összehasonlítjuk az 1935-ös adatokkal,
akkor kiderül, hogy az 5-10 és a
10-20 holdas keretbe tartozó gazdasá
gok szántóterülete nőtt meg. Az 5-10
holdas kategóriáé a háború előtti 11.6
százalékról 32.3 százalékra, a 10-20
holdas kategóriáé pedig 18.6 százalék
ról 28.5 szazalékra emelkedett, vagyis
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az ílyen birtokok területének arány
száma jelentékenyen megnövekedett.
Csökkent a 20-50 holdas kategória
20.5 százalékról 15.9 százalékra, to
vábbá az 50-100 holdas kategória 7.6
százalékról 3.1 szazalékra és igen nagy
rnértékben a 100 holdon felüli birtokok
területe, amely 31.3 százalékról 0.7 szá
zalékraesett vissza. Érdekes és sokat
mondó adat, hogy mig a 10 holdon
aluli gazdaságok átlagos szántóterülete
1935-ben 2.4 hold volt, 1949-ben Dál'
4 hold. Ezzel szemben a szántóval ren
delkező, 20 holdon felüli gazdaságok
átlagos szántóterülete 1935-ben 51.8
hold volt, 1949-ben pedig már csak
25.1 hold. A szántóval rendelkező

J().-20 holda; gazdaságok átlagos
szántóterülete a két időpont között alig
módosult.

Pikler György kűlön figyelmet szen
tel tanulmányában a mezőgazdasági

népesség osztálytagozódásának. Az
úgynevezett kulák kategóriába sorolja
azokat is, akiknek föfoqlalkozásuk nem
az őstermclés ugyan, de 25 holdon fe
lüli gazdasággal rendelkeznek. Egy
hold szölöt, kertet vagy gyümöIcsőst

4 holdnak számít. Tehát egy 14 hol
das gazdálkodó, akinek 4 hold szöle]e
van, 30 holdas gazdának tekintendő.

Ebbe a kategóriába sorolja azokat az
östérmelöket is, akik 25 holdnál na
gyobb földtulajdonnal rendelkeznek és
földjüket részben vagy egészben bérbe
adják. Figyelembe véve azt, hegy
újabban a kis- és középparaszt fogal
mának elválasztását a 8 holdas birtok
hoz füzík. statisztikai becsléssel a kis
és középparasztság számát a követ
kezőképen állapítja meg: 8-10 hold
gazdasággal, illetve tulajdonnal rendel
kezőnek tekinthető körülbelül 630.400
gazdálkodó, 8-25 hold gazdasággal
rendelkezőnek tekinthető mintegy
401.400 és végül 25 holdnál nagyobb
gazdasággal vagy tulajdonnal rendel
kezőnek tekint körülbelül 61.900 gaz
dálkodöt, Eszerint tehát 630.00. kis
paraszttal. 401.000 nagyparaszttal szem
ben áll 61.900 nagyqazda, a gazdaSá
gok területének 15.7 százalékával.

Figyelemre rnéltók a földhözjuttatot
tak birtokviszonyainak alakulására vo-



natkozö adatok. A népszámlálás adatai
szerint egy juttatott szeinélyre a föld
reform során átlag 4.2 hold földterület
jutott, de a valóságban a juttatás en
nél valamivel több. A juttatottak 90.6
százaléka valóban gazdálkodik is és
közülük 84.9 százalék östermelö. A nem
österrnelö juttatottak aránya kicsi. A
népszámlálás adatai alapján 360.000-re
tehető az azelőtt teljesen birtoktalan
földhözjuttatott személyek száma. A
juttatásban részesültek aránya az ösz
szes österruelökhöz viszonyítva legma
gasabb a 3-5 és az 5-10 holdas cso
portokban. Az idetartozó östennelök
52.9 százaléka, illetőleg 54.3 százaléka
kapott földet. Ha a családtagok száma
szempontjából vízsqáljuk a juttatásban
részesülteket. akkor kiderül, hogy a
földjuttatásban részesűlt őstermelök

gazdaságainak viszonylagos' népessége
holdanként átlagban 0.6 fő, a juttatás
ban nem részesülteké pedig csak 0.3 fő.

A juttatásban részesültek gazdaságai
nak viszonylagos népessége tehát két
szer akkora, mínt a nem részesülteké.
Ennek oka az, hogy elsősorban nagy
lélekszámú őstermelő családok kaptak
földet. A juttatásban részesült gazda
sággal rendelkező őstermelöknél a csa
lád lélekszámának átlagos nagysága
4 fő, a juttatásban nem részesült, gaz
dasággal rendelkező östermelőknél pe
dig 3.1 fő. A juttatásban részesültek
családjának átlagos lélekszáma tehát
gazdaságuk átlagos területéhez képest
aránylag igen magas. Egy-egy főre

rnindössze 1.7 hold föld jut, mig az ösz
szcs [Iöldhözjuttatásban részesült és
nem részesült) mezőgazdasági népes
ségre fejenként átlag 2.3 hold esik.

Igen érdekesek azok a megjegyzések,
amelyeket a tanulmány emlitett szer
zője fűz a népszámlálási adatok feldol
qozásához. Meqállapít]a. hogy a jutta
tásban részesült családok létszámának
gazdaságuk területéhez viszonyitott
aránylag . magas átlaga azt mutatja,
hogy ,.a mezőgazdaság jelenlegi üzemi
formái mellett a földreform onmeqébea
ncm eredményezhet tertos javulást a
mezőgazdasági népesség helyzetében.
Szükséqes ezen fölül még a racionali
zálás. qépesités, szövetkezeti mozqe-

lom, kulékséq elleni harc stb. A föld
hözjuttatottak gazdaságaihoz képest
aránylag magas népesség azt is mutat
ja, hogya mezőgazdaság a népgazda
ság egésze szempontjából másutt ered
ményesebben foglalkoztatható népessé
get köt le. amely - kellő gépesités és
racionalizáció mellett - a mezöqazda
ságban nélkülözhető lesz."

A népszar-Iálas kiterjedt az állatál
lomány összeirására is s az adatokból
azt a következtetési von ták le, hogy a
nagygazdák aránylag kevés állatot
tartanak, vagy pedig állataikat átirják
másoknak él nevére, esetleg pedig nagy
állatok helyett apró jószágot- tartanak.

Végül Pikler György a népszámlá
lás eredményeként nyert összefüggések
alapján az egyéni rnüvelésben lévő

gazdaságokról általában a következő

ket állapitja meg:
,.Először: a földreform - a magyar

falunak századok óta legjelentősebb

eseménye - alapvetöen megváltoztatta
a mezőgazdaság szerkezetét: eliűrü a
nagybirtok; csökkent a törpebirtok;
megnőtt a kis- és kozépperesztséo
:súlya.

Másodszor: a népszámlálás adataiból
megállapítható, hogya terjeszkedési
irányzat (bérleti forgalom) nem a
multhoz hasonlóan - az 50-100 hol
das kategóriában, hanem a 20-25 hol
das bírtokcsoportban jelentkezik. Te
hát a terjeszkedési határ szűkült. A kö
zépparaszt(hogy ne számítsak a kulá
kok közé) gazdaságát csak.a 25 hol
das határig egészíti ki, a kuláksáq pe
dig a kulákbirtok alsó határához
(25 hold) igyekszik közelední.

Harmadszor: a nagyobb (50 holdon
felüli) birtokkategóriához tartozó gaz
daságok tekintélyes részében az álla
tok száma a pontatlanságokat, letaqa
.9ásokat, a népszámlálás módszertaní
sajátságait is figyelembe véve feltünöen
kevés, nincs arányban a gazdaságok
nagyságával.

Negyedszer: a földreform a paraszt
ság tömegeinek helyzetében alapvetö
javulást hozott, de a parasztság hely
zetét végérvényesen nem oldotta meg.
A földhözjuttatott ősterrnelők gazdasá-
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gainak területe országos átlagban 6.7
hold. Erre a területre átlagosan -4 fő

jut. egy szernélyre tehát mintegy 1.7
hold terület esik. Ez a terület egyrészt
- kisüzemi termelés mellett - nem

EMBER ÉS GÉP
Mind több gondolkodó. szociolóqus

és iró foglalkozik napjainkban az em
ber és a gép viszonyával. Azt vizsgál
ják, milyen az a közvetlen és közve
tett hatás. amit a qépesítet. termelés.
a qépesítet. közlekedés és a gépesített
hadvisdes gyakorol az ember életére.

Míg a tudományos kutatás nagyrésze
a modern fizika és matematika segit
ségével új energiaforrások után kutat,
vagy a természet eddig még kíaknázat
lan erők kivánja qépek hajtására fel
használni. addig a szociolóqusok azon
törik a Iejüket. milycn módon lehet és
kell a gépek viláqába L "ül t cd) .r éle
tét at elmechan.zalódástól mcqvédcní.
Kutatásai során a tudomány olyan vc
szélyes területekre hatolt. ameiyeknek
feltárása eddig ismeretlen pusztító erő

ket s ezzel együtt színte korlátlan ha
.almat adott az ember kezébe. Einstein
szerint, lelkiismeretlen emberek a föl
dön lévő minden életet kiírthatnának és
borzalmas katasztrófát idézhetnének
elő, A termelőmunka békés gépeinek
természetesen nincs semilyen erkölcsi
közössége a .Jelküsmeretlen tudomány"
pusztító eszközeivel, a rémület-bombák
mégis annak a sornak legutolsó lánc
szernét jelentik. melynek legelején az
embertől majdnem függetlenített rnodern
gép áll.

Lucien Duplessy ..La Machine ou.
L'Homrne" (Az ember vagy a gép) cll
mű könyve ezekkel a problémákkal
foglalkozik. Francíaországban nagy fel
tűnést keltett és' sokat vitatkoznak róla.
Vizsgálódásait a mult század elején
kezdi, amikor az új gépek kézműiparo

sok ezreit tették munkanélküliekké s a
munkájuktól és kenyerüktől megfosz
tott emberek tanácstalanságukban a
gépek ellen' fordultak. Az angol Ned
Ludd és társai összetörték az első

·harisnyaszövögépeket. Akkor mégcsak
elszigetelten nyilatkozott meg egyes
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biztositja a parasztság fölemelkedését.
másrészt nagymennyiségü olyan mun
kaeröt köt le, amely a szecialista épí
tés más területén jobban foglalkoztat
hato."

társadalomtudósok véleménye. mint a
francia Lamennais abbéé vagy az angol
Ruskiné. akik már ebben a korai idő

ben észrevették az ember és gép vo
natközásának veszélyeit.

A századvég gazdasági eredményei.
aránylag hosszú bekekor.szaka és nagy
polgári me.jdicröülése eltakar ták a se
beket és igazolni látszottak a gépek fel
!,?tle:1 áldávoss.iqába {'s az ernber sza
bad kízsúkmanyclasaba vetett hitet. Az
első. de még inkáb» a második viláq
háboru azu.an lü'g:nu.atta, .uunő qyii
kelarra és pusztít.rsra hasznalhatok fel
a gépek, "Ezért a háború jelenti a gé
j:'csílc, v,'g;ő b.,teljesedését... Háború
és qépesítcs ugyanannak a valóságnak
két különbözö arca." Az emberiség
azonban a qépcs.tésnek ezt a -gyáSZOS
következményét könnyen elfelejti s
csak az ipar. az építés és közlekedés
hasznos gépelt látja. Továbbra is fana
likusan hisz a gép mindent megoldó
hatalmában. Ez él "mechanizmus dia
dala. De ki fizeti meg a győzelem árát?
Az ember. A qépesités kétféle mcqnyíl
vánulása (a háborús pusztítás és a bé
kés termelés) közőrt őrlődik az ember;
a gépek a húsába vágnak. kilyukaszt
ják a bőrét. megrongaljak eqészséqét,
elveszik szabadságát. eltapossák bol
dogságát és -- ami talán mindennél
rosszabb -- elpazarolják fáradságát,
mcrt értelmét rosszul használ ják fel.
Mintha őt magát ledobnák a fedélzet
ről, hogy értelmének teremtménye ön
álló életre kelnessen. Az emberiséget
elkapta egy hullám. rnely elszédítette,
s amelynek megfékezése már régóta ki
csúszott a hatalmábó!... Az értelem is
automatíkussá vált. iniután csupán
földi érdekeket tad szem előtt."

A gép lett a nyugati civilizáció teste,
vagyis a nyugati civilizáció ennek a
testnek a lelke. Törtónc tíleq ez a lélek
megelőzte a testet. ;lZ utóbbi viszont



annyira megváltoztatta a lelket. hogy
már alig-alig ismerhető fel. A felmerülő

kétség tehát jogos: - létezik-e még
egyáltalában? Vagy inkább valami más
foglalta el a helyét? Mert a mai nyu
gati civilizációból végleg eltűnt a rene
szansz és a klasszikus ókor értelmi és
humanista kultúrája, helyét elfoglalták
az erőszak. a pénz. a társadalmi és
gazdasági különbségek szörnyűséqei.

Az író felveti a kérdést: mit kell tu
lajdonképpen civilizáción érteni? A vá
laszt igy fogalmazza meg: A civilizá
ció a formáknak bizonyos rendszere.
Nemcsupán a müvészetekben megnyil
vánuló forrnáé, hanem mindazoké, ame
lyek az ember működésí területének
bármely területén. esztétikájában, ira
dalmaban és ízlésében, értelmi munká
jában. erkölcseiben. [oqaikotásában,
politikájában. gazdasági életében. szo
ciális berendezkedéseíben, vallásában,
nyelvtanában. sőt még konyhájában is
megmutatkoznak. Hogy ez a forma
rendszer. vagyis civilizáció mllyen, az
függ a korszakoktól és a földrajzi hely
zettől. Változatlan. minden korra és
helyre érvényes igazság marad azon
ban, hogy ahol és amikor megszűnik,
nem marad egyéb. mínt káosz és bar
bárság.

Duplessy következtetése szerínt ez a
veszedelem fenyegeti a nyugati civili
zációt. Mert ez a társadalom már nem
vallja a formák lényegességét - érde
mes itt a képzőművészet, zene és iro
dalom formarobbantó kisérleteire emlé
kezni, amelyek jóval megelőzték egyéb
formák bomlásat - és kízárólaq a ma
teriális erőkben és cselekvésekben hisz.
Igy inog alatta mindjobban a talaj és
igy csúszik bele a zűrzavarba. Az igazi
civilizáció soha nem jelenthet csupán
materiális eredményeket mondja
Duplessy.- ezért az efféle meghatá
rozások, mint "anyagi civilizáció".
..technikai civílízácíó", ..mennyiségi ci
víltzácíö", ömríagukban ellentmondó
fogalmak. A civilizáció - használjuk
itt inkább a kultúra szót -'- csakis szel
lemi és minŐségl lehet. Az író négy té
nyezőt sorol fel, mint amelyek elen
gedhetetlenek az egyén és közösséq ja
vának előmozdítására. Ezek: a boldog-

sáq, a szépséq, a biztonság és a nagy
ság.

Egyes országok és korszakok kultú
rája e felsorolt tényezők egyikét sem
termeli ki tiszta állapotban, az egyik
mindig keveredik a másikkal, a nagy
ság mellett ott a szépséq, a bíztonsáq
mellett a boldogság. A kultúra termé
szete szerint azonban valamelyik túl
súlyba kerül. Igy Duplessy szerint a
nagyság akkor jut domináló szerephez..
amikor a civilizáció elsősorban az em
beri közösséqre, a társadalom egészére
hat, példa erre Egyiptom, vagy a XIII.
század Franciaországa. A szépség sze
repenek túlsulya akkor jelentkezik.
amikor a civilizáció főként'az egyénre
hat; vele foglalkozik elsősorban, mint
volt az antik Göröqorszáqban vagy a
reneszánsz idején. A boldoqsáq ott nyi
latkozik m-~>1 leginkább, ahol az egyén
működési, érvényesülési terét tágitják
ki, a biztonság pedig, amidőn akollek
tivurn érdekében teszik ugyanezt. A
mult történeti példái közül az elsőre

leginkább a XVIII. és XIX. századi
Angliát, a másodikra a Római Birodal
mat lehet emliteni.

Ma ott tartunk - mondja Duplessy,
- amikor a kultúra szellemi tartalma
egyre gyöngül. A régi formák: a ke
reszténység, a reneszarisz. a klasszikus
ókor. az angol puritanizmus. stb. for
mái változáson mennek keresztül és
veszedelmesen közelednek egy mecha
nikus szőrnyeteg formá ihoz. Az álla
mok míndenhatösáqa, az egyének el
qyökértelenedése, az erkölcsi ellenőrzés

nélkül történő cselekvések - ezeket in
kább reflexeknek nevezhetnénk -, a
mértéktelen étvágyak, a féktelen erő

szak. az örökösen mozgásban levő ha
tárok" a mindegyre túlhaladott rekor
dok, az egymásra torlódó. reformok for
gatagában az ember elveszíti tájékozó
dását. De elvesznek egyéb pótolhatat
lan értékek is. elvész maga a kultúra.
Az, amit helyette az embereknek mu
toqatnak, már csak hamisitvány - írja
Duplessy.

De vajjon azt. hogy idáig jutottunk.
a gép okozta-e? - veti föl a kérdést.
Vagy talán inkább az ember és gép
visZonyát helyesen szabályozó. a géppel
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mínt tényezővel okosan számoló új ci
vilizáció késlekedése? Hogy a fenti
kérdésekre válaszolhassunk, előbb a
qépesítés - a "machinisme" - lénye
gét kell megvizsgálnunk. Duplessy úgy
látjá, a szerszárn és az emberi vagy
természeti erővel - vízzel, széllel 
hajtott kezdetlegesebb gép még közvet
lenül függött az ember értelmétől és
üqyesséqétöl. Azok a gépek viszont,
amelyeket valaminő energia átalakita
sával - szennek gözzé, vizierönek vil
lamossággá, benzinnek és atomrobban
tásnak hajtcerövé alakitásával - tar
tanak működésben, lényegesen függet
lenebbek az embertől, nem tartoznak
már olyan szervesen hozzá, bizonyos
fokig függetlenekké váltak töle.

A gépeknek ez a függetlenülése hal
latian lehetőségeket adott az ember ke
zébe és egyúttal az államokéba is. A
qépesítés - "machinisme" célja
hovatovább már nem is annyira az
emberek boldoqítása, mint inkább az
államok hatalmának megerősítése lett.
A gépi korszak alkotta hatalom legelső

megjelenési formája a pénz, a vagyon
volt; .Jiöse" a nagyiparos, a nagy
kereskedő, a nagytőkés, akit Duplessy
.maqypolqárnak" nevez, ezek a qaz
dagságot célnak, eszköznek és egyúttal
erénynek tekintik és az egész evangé
liumi tanításból alig jegyeztek meg
egyebet, mínt azt, hogy "jaj a botrán
koztatöknak" . Eltűrik az erkölcsi hiá
nyokat, csak ne okozzanak botrányt.
Megkövetelik ugyan az államtól az
egyén jogainak -tiszteletben tartását és
szabadságát, kérkednek vallásos érzé
seikkel, pártolják a kultúrát, de mind
ezt elsősorban saját gazdasági és tár.
sadalmi érvényesülésük érdekében. Má
sok javával keveset törődnek, s az ál
taluk hirdetett emberi eqvenlöséq csu
pán tetszetős jelszó marad a számukra.

A középkor vallási és szocíális esz
ményei után ez a hedonizmus, a földi
örömöknek és javaknak ez a minden
egyéb érték fölé helyezése a szélső el
lentét. Szorosan . egybekapcsolódott a
legközönségesebb rnerkantílízmussal, a
mindenre rátelepedő üzleties szellemmel,
mely mindent és mindenkit csupán a
várható nyereség alapján értékel. A
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merkantílizmusban az ember elveszíti
egyéni értékeit, összeadható és kivon
ható egységgé süllyed, hasznothajtó
eszközzé, amelynek gazdasági és tár
sadalmi értéke abban a pillanatban
semmisül meg, arnint megszűnik hasz
not hajtani.

Duplessy szcrínt a gépi korszakkal
járó merkantílizmus másik höse
akár a humanista volt a reneszánsz
idején - a technikus. A régi világ kéz
művese egyesitette magában a speku
láló értelmet a testi munkával. Ez a
szerenesés sz.intézis szétbomlott. Egyik
oldalon ott áll az értelem: a technikus;
a másikon a gépet kiszolgáló ember. A
technikus olyan vallásnak a papja,
amelynek temploma aJaboratóríum. is
tem' a tudomány és tanitása már rég
óta nem a szeretet, hanem a gyorsaság,
a termelés, a kényelem, a pénz, a ha
talom, a kizsákmányolás.

Hivatásának természetéből követke
zik, hogyateehnikusnak kitűnően kell
értenie a saját szakmáját, tehát telje
sen megbizható szakembernek kell len
nie- állapítja meg Duplessy. Így vá
lik egyetlen részlet mcsterévé. e rész
lethez viszonyit, ennek érdekébe állít
minden egyebet. s ezáltal természete
sen elveszíti globális áttekíntését .és
kapcsolatát az egésszel. Saját techni
kai világában az anyag és az erő je
lentik a legfontosabb valóságot. Így
veszendőbe megy nála az a magasabb.
rendü intelligencia, amely mindig az
egészhez és nem a részekhez kapcsoló
dik és az erkölccsel együtt müködve
teremti meg a bölcseséget és az igazi
belső kultúrát.

A modern világ mind gazdasági.
mind erkölcsi vonatkozásokban tele
van gyötrelmes ellentmondásokkal,
Könnyü lenne kijelenteni, hogy minden
nek az elqépesedés az oka, mert a
technika és a gép gonosz. Holott ez
nem igaz. A technika nem jó és nem
rossz, amennyiben a jó és rossz fogal
mát erkölcsi kategóriaként és nem a
haszon megjelölésére használjuk. A gép
jó vagy rossz volta attól függ, kinek
az érdekében és hogyan használják.
Mert a szövőgép vagy a mozdony jó, az
atombomba pedig átok.



Duplessy négy' hosszú fejezetet szen
teI a már emlitett bóldogság, biztonság,
nagyság és szépséq tényezői analízísé
nek. Kissé hosszadalmasan magyaráz
za, mennyire nem tette boldogabbá az
emberiséget a technika térfoqlalása,
mennyire nem tudott sem egyéni, sem
nemzetek közötti biztonságot terem
teni és mennyire hiányzik belőle az
igazi szépséq és nagyság is, mert elve
szítette erkölcsi tartalmát.

A könyv eddig csupa elutasítás,
Duplessy ellenszenve a gép és a tech
nika iránt nyilvánvaló. Szemlelere aka
pitalista rendszertől megundorodott jó
szándékú emberé, aki szeretne valaho
gyan seqíteni. Az olvasó örül, míkor a
negatív fejezetek után az író végre a
pozitívebb tartalmak felé fordul. De itt
csalódik várakozásában. Duplessy krí
tikája éles, és nagyjában helytálló, po
zítivumai azonban soványak. Tulajdon
képpen csak egyetlen komoly értékű

tanácsot ad: a modern technikai világ
ellentmondásainak és gyötrő problémái
nak megoldására még a lehető legjobb
rendszer sem eleqendö, ha nem jár
együtt az ember belső tökéletesedésé
vel. Legfőbb ideje; hogy az ember
megváltoztassa kapcsolatát az erkölcsi
renddel. morális érzékét jóval maga
sabb fokra emelje, lelkiismeretét érzé
kenyebbé és kényesebbé tegye. A bű

nök nem szüntethetök meg azzal. hogy
kiküszöbölik a bűnre indító okokat. Ha
mindenki egyforma bőséggel részesülne
is a javakból. ez magában még nem je
lentené a lopás szükséqszerü meqszü
nését. A lelkiismeret kűzdelemre vá
gyik, győzni akar s a cselekvések is
csak ezáltal lesznek erkölcsileg érté
kelhetök.

E valóban fontos belső átalakulás
mellett Duplessy más módozatokat is
ajánl. konkrét tanácsai azonban inkább
egy álmodozó megnyilatkozásai. Azt
javasolja például: óriásgépek gyártása
helyett kisméretű,kisüzemekben jól fel
használható gépeket kell előállltaní: a
földet csupa kisbirtokra felosztani;
megteremteni egyes vidékek gazdasági
egységét olyanformán, hogy az ott
lévő gyárak cikkeit ne távoli vidékekre
szállítsák el, hanem helyben értékesít-

sék a mezöqazdasáqí termékek ellené-'
ben; ne a városok nagyságát növeljék,
hanem kezdjék meg a falvakba való
visszaözönlést. rnert csak igy álltthatök
helyre a társadalom természetes közös
séqei.

Duplessy jószándéka kétségtelen, ám
jóllehet bizonyos tényeket találóan
észlel, általában mégis ahhoz az orvos
hoz hasonlít, aki felismeri ugyana be
tegséget, de a gyógyításra vonatkozó
utasításaiban naiv, - például petró
leurnos vászondarabot ajánl a diftériás
torkának kezelésére szerum helyett. A
fejlődést visszafordítani nem lehet és
nem szabad, az adott valóságok előtt

szemethúnyní szélmalomharc. Duplessy
teljesen figyelmen kivül hagyja a világ
mai népesedési adatait, holott ez dönti
el a kérdést: több mint négy milliárd
ember szükséqleteít csakis a fokozottan
működö nagyipar és a gépesített mezö
gazdaság termelése láthatja el. Nevet
séges azt hinni, hogy naqyüzemeknek
kisüzemekre való felbontásával lehetne
az ember és gép viszonyát megjavítani.

További hiánya a könyvnek, hogya
szoclalízrnusról csale egészen felülete
sen emlékezik meg: Holott az ember és
gép viszonyával foglalkozó irás nem
hagyhatja ki egy olyan gazdasági és
társadalmi rendszer alapos ismertetését,
amely új szempontok szerrnt új értel
met ad a munkának, s amely mögött
harminc esztendő tapasztalásai és ta
nulságai állanak.

Duplessyvel ott értünk teljesen egyet,
ahol a nagypolgári - s általában a
jellegzetesen polgári - önzést és min
den magasabb eszmei tartalmat nélkü
löző merkantilizmusát ostorozza, s vele
szemben az ember lelki tökéletesedésé
nek szükségességét hangsúlyozza. Hoz
zá kell tennünk azonban, hogy szerin
tünk ennek a tökéletesedésnek a keresz
tény eszmék meqvalösításával kell tör
ténnie. Az evangéliumi tanítások való
raváltásával lehet és kell a technika
eredményeit az emberiség javára fel
használni. Ezen az úton oldhatók meg
ember és gép viszonyának eddig még
megoldatlanul maradt problémái.

Halász Alexandra
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AZ 1450-1 SZENTÉV JÓTÉKONY ANGYALA

Míg az első (1300) és második
szentév (1350) úqyszólván az egész
katolikus világot meqmozqatta és az
egykorú irodalomban is erős visszhan
gat vert. addig a harmadik és negye
dik jóformán nyomtalanul suhant el.
Ennek oka elsősorban az áldatlan
külsö körülményekben keresendő. Igy
mindjárt baj volt az időpont állandó

. ínqadozása. Mig ugyanis VIII. Bonifác
pápa csak minden századík (1300 feb
ruár 22). VI. Kelemen már minden öt
venedik (1349 január 27). VI. Orbán
pedig minden harmincharmadik eszten
dőre rendelte el a szentév meqhírdeté
sét (1389 április 14). De még az így
megállapított határídöt sem tartották
meg pontosan. Például IX. Bonifác a
harmadik szentévet a második után se
nem ötven. se nem harminchárom. ha
nem kerek negyven esztendővel hiv
dette ki (1390).

De az időpont meqválasztása más te
kintetben sem bizonyult szerenesésnek.
Angliát és Franciaországot a százéves
háború nyomában 'járó mély szocíálís
renqések, Északnémetországat a német
lengyel-litván viszony rohamos elmér
gesedése, a délkeleti tájakat pedig az
oszmán-török hatalom gyors előrenye

rnulása tartották állandó feszültségben.
Még nagyobb baj volt a szerencsétlen
egyházszakadás. A katolikus világ két
ellenséges táborra szakadt s mindegyik
azon igyekezett, hogy mínél többet
ártson a másiknak. Ilyen körűlmények

közt természetesen szó sem lehetett az
1300. vagy az 1350. évihez hasonló
tömegek meqrnozqatásáról.

Nem sokkal jobban sikerült a negye
dik szentév sem. Jellemző. hogy sokan
még kihirdetését is tagadásba vették.
mások viszont időpontját tették vitás
sá. A pápák nagyérdemű történetírója
nak, Pastor Lajosnak kutatásai azon
ban mindkét irányban eloszlatták a kéi
ségeket. Ma már tudjuk, hog~ V. Már
ton pápa annak rendje és módja sze
rint meghirdette a szentévet és ünne
pélyes formák közt megnyitotta a la
teráni ~ akkor még nem a vatikáni! -

bazilika szenitkapuját. Az is körülbelül
eldöntöttoek vehető. hogya nevezetes
esemény vt. Orbán pápa rendelkezé
sének megfelelően I423-ban, vagyis a
harmadik szentév kiírása után harminc
három esztendővel történt. A szentév,
a korábbi történetirók állitásával szem
ben meglehetősen látogatott volt. Az
Euröpa-szerte uralkodó viszonylagos
béke sok embert ösztönzött a zarándok
bot kézbevételére. Poggio Bracciolini
az olasz humanista gőgjévelés megve
tésével szöl a Römát elözönlő barbá
rok sokasáqáról, akik szennyél és pi
szokkal árasztják el az egész várost.
Tuccia Miklós víterböí kröníkás szin
tén az ultramontánok nagy tömegéről

beszél, akik mind a jubileumi búcsú el
nyeréséért keltek útra Rómába.

Az ötödik szentév, melyet V. Mík
lós pá pa 1449 január 19-én hirdetett
meg. ismét méltö mödon csatlakozott a
két elsőhöz. 'Iqaz, ezúttal a külsö körül
mények is kivételesen kedvezők voltak.
A szakadár útra tévedt bázeli zsinat az
általános érdektelenség miatt kénytelen
volt feloszlani (1449 április 25). Ellen
pápája. V. Félix már előbb önként le
mondott (1449 április 7). Igyamáso
dik nyugati eqyházszakadás végleg
rneqszűnt. A százéves angol-francia há
ború szintén végső szakaszát élte. Sőt

pillanatnyilag a török veszedelem is
alábbhagyott. Hunyadi János és Cas
trióta György hősi harcai egyidőre

megállást parancsoltak II. Murád és
JI. Mohamed fenyegető hatalmának.
Viszont a sokféle megpróbáltatás. fő

leg az évek óta pusztító pestis ismét
bűnbánatra hangolta a lelkeket.

Ilyen körűlmények közt érthető,

hogy Miklós pápa mindenképpen
méltó kifejezésre akarta juttatni az
egységében és tekintélyében megerősö

dött Egyház fényét és tekintélyét s
minden tőle telhetőt megtett a szentév
sikerének biztosítására. Nagyszabású
építkező tevékenysége: a nagy bazili
kák és stácíö-templomok restaurálása
és szépítése is jórészben ezzel állott
összefüggésben. A legföbb vonzó erőt



azonban mégsem a külsö üqyeskedé
sek. hanem mindenekfölött a pápa nyá
jas és szeretetreméltö egyénisége s az
új. reneszánsz müveltséq iránt tanusi
tott megértése gyakorolták.

Az új szentév kihirdetéséhez fűzött

remények minden tekintetben beváltak.
,A zarándokok özönlése mindjárt az év

elején nagy mécetcket öltött. Az egy
korú sienai krónikás a franciák. néme
tek. spanyolok. portugálok. görögök.
örmények. dalmaták és olaszok tömér
dek sokaságát ernl.tí, akik nemzeti éne
keket zengedezve vonultak Róma felé.
Enea Silvio Piccolomíni, a később

II. Pius pápa állitása szerínt naponkint
legalább negyvenezer ember fordult
meg az Örökváros templomaiban. Alta
lában a kröníkások nem találnak meg
felelő szavakat a zarándokok számának
kifejezésére. ..Még sohasem hallottuk.
- irja az egyik - hogy a jubileumra
siető keresztények ilyen nagy tömeg
ben özönlöttek volna. mínt most." Kü
Jönösen január és március hónapokban
duzzadt nagyra a búcsúsok száma. Te
tőfokát azonban május 2i-én. pünkösd
napján. a század legünnepeltebb feren
ces népszónokánák, Sienai Bernardin
nak (tHi"! május 20) szenttéavatásán
érte el az áradás. Egyik résztvevő sze
rint e napon a Szent Péter-templom
annyira tömve volt emberekkel. ola
szok. franciák. katalánok. spanyolok
és burqundiak, világiak és egyháziak.
szerzetesek és remeték és mindenféle
nép annyira össze volt benne kevered
ve és olyan szorosan összelapírva.
hogy senki sem tudott meqmozdulní,
hanem az egész tömeg majd ide. majd
oda hajladozott. úgy, hog)" sokan a
szorosság miatt már szinte lelküket is
kilehelték. Sőt még a templom előtti

téren is olyan sűrű embererdő állott.
hogy még egy kölesszemet sem lehetett
volna földre ejteni. A pápa a nagy to
longásra -s az elhelyezés és élelmezés
fokozódó nehézségeire való tekintettel
kénytelen volt az ultramontánok ternp
lomlátogatási idejét nyolc napról há
romra szállítani le.

A zarándokok özönlése tehát minden
képzeletet felülmúlt, De ekkor váratlan
szerencsétlenséq jött közbe: az évek óta

lappangó pestis újból felütötte fejét az
Örökvároshan. Eleinte csak szörványo
san jelentkezett, a nyári forróság be
álltával azonban egyenesen ijesztő mé
réteket öltött. Az alattomos betegség
kűlönösen a zarándokok közül szedte
tömegesen áldozatait. Minden kórház
és templom betegekkel és haldoklókkal
telt meg. Az emberek, az egyik szem
tanu városi krónikás szava szerint,
mínt a kutyák, úgy estek össze a fer
tőzött utcákon. Még. azok közül is,
akiket a hőségtől megperzselten és por
tói befedve sikerült nagy fáradsággal
felemelni, meqszámlálhatatlanul sokan
estek áldozatául a rettenetes járvány
nak. Az utak mente még Toszkanában
és Lombardiában is míndenütt sirokkal
volt szeqélyezve.

Érhető, hogy aki csak tehette. me
nekült a veszedelem elől. A római ud
var - irja a német lovagrend követe 
szánalmasan elmenekült és szétszöro
dott, mintha sohasem is lett volna ud
var és kúria. Az egyik. Katalonlába vi
torlázott. a másik Spanyolországba s
mindegyiknek csak arra volt gondja.
hol menthetí meg életét. Abiborosok,
püspökök. apátok és szerzetesek mind
elmenekültek Rómából; úgy szétfutot
tak. mint az apostolok nagypénteken
az Úr Krísztus mellől. Maga a pápa jó
négy hónapra a kicsiny, de egészséges
Iekvésü Fabrianoban vonta meg magát
s állttólag kiközösítéssel és kegyének
megvonásával fenyegetett mindenkít,
aki Rómából jövet hét mérföldnél kö
zelebbre merészkedík székhelyéhez. E
sziqorú szabály alól csak a b'borosok
voltak kivéve.

De ha a gazdagok és hatalmasok
biztonságba is helyezhették magukat, a
szegényeknek s közöttük rengeteg sze
gény zarándoknak nem' volt hová for
dulniok. Öket meqélhetésük és buzgó
ságuk továbbra is Rómához, illetve a
zarándokúthoz kötötte. es hozzá az
élelmezés is napról-napra nehezebbé és
bizonytalanabbá vált. Mert a pápa ide
jében gondoskodott ugyan megfelelő

mennyíséqű élelmiszer felhalmozásáról
és a különbözö nemzeti hoszpiciumok
karbahelyezéséröl, de ennyi ember össze
sereglésére ő sem számított. A malmok



és péküzletek már az első hónapokban
eléqteleneknek bizonyultak az igények
kíeléqítésére. A járvány beköszöntése
és a módos lakosok szétfutása termé
szetesen csak rontott a hel yzeten. A
magukra maradt szegény tömegeket a
pestis és az éhhalál kettős rérne fenye
gette. Ezen a rettenetes helyzeten első

sorban a hatóságok lettek volna hi
vatva segíteni, de rájuk épp oly ke
véssé lehetett számítani, mint az ud
varra. Mert, ha helyükön maradtak is.
híjával voltak a kellő tekintélynek és
anyagi lehetöséqeknck. Itt valóban
csak az irgalmas szeretct segíthetett. A
halál angyala rnellett hamarosan mun
kába állottak a jótékonyság angyalai
is és hősies önfeláldozásukkal megál
lást parancsoltak a pusztító veszedel
meknek.

A mentés munkájából legderekasab
ban az obszerváns ferencesek vették ki
részüket, akik egykori vezérüknek.
Sienai Bernardinnak szenttéavatására
szokatlanul nagy számban, legalább
kétezren sereglettek fel Rómába. Ka
pisztránói Szent János, 1449 óta ob
szerváns vikárius, a roppant kiterje
désű Aracoeli kolostort mindjárt a jár
vány első jelentkezésére kórházzá ala
kittatta át és benne nem kevesebb,
mint nyolcszáz szerzetesét bizta meg
a betegek ápolásával. A páratlan ará
nyú szamaritánus rnunka vezetését egy
jóformán ismeretlen spanyol laikus
testvér, Alcalai Didák (Dldacus a spa
.nyol Diego-Jakab név latinos változa
ta) vette át. Didák mint egyszerű

szentévi zarándok érkezett Rómába s
négy hónappal később mínt az irgal
mas szerétet ünnepelt hőse, a csodatevő

szent aureolájával övezetten tért vissza
hazájába.

Szeritünk neve azonban csak Rómá
ban volt ismeretlen; szükebb hazájában.
Spanyolországban akkor már meglehe
tősen ismerősen csengett. Hiszen akkor
már gazdag élet állott möqötte.

Didák az andaluziai San Nicolás del
Puertoban született, Az életszentség is
koláját nagyon korán kezdte járni. Még
félig gyermek volt, mikor egy jámbor
öreg pap oltalma alá helyezkedett, aki
a szülővárosa határában épült. Szent

398

Miklós-kápolna mellett remetéskedett.
Azontúl jóformán minden idejét az
imádságnak és elmélkedésnek szentelte.
Ami kevés szabad ideje ezenfelül ma
radt, azt gyékény- és kosár íonásra. ka
nalak, sótartók és egyéb hasznos házi
eszközök készítésére fordította. Készit
ményeivcl azután jótevőinek kedvcske
détt, Pénzt a világ minden kincséért
nem fogadott volna el értük. Azt tar
totta ugyanis, hogy a remetének ruhá
ján és elmélkedő könyvén kivül semmi
másra nincsen szükséqe.

Csak egy dolog bántotta Didákot a
remeteéletben. embertársainak egyre
fokozódó tisztelete. Hogy tehát kitér
jen előle, egyszerű laikus testvérként a
Cordova közelében épült arízafaí fe
rences kolostor kötelékébe lépett, rnely
messze tájon hires volt szigorú feqyel
rnéröl. A jámbor remete a kolostorban
minta-szcrzctessé lett. Különösen az
engedelmességben tündökölt. Elüljárói
nem tudtak olyan nehéz vagy megalá
zó dolgot parancsolni, amit azonnal és
készörömest nem teljesitett volna. En
gedelmességénél csak irgalmas szere
tete volt nagyobb. Ebben a tekintetben
is méltó fia volt ő Assisi Szent Ferenc
nek. Hogy legyen miből alarnizsnálkod
nia, ételének egy részét rendszeresen
megvonta magától. Máskor meg koldu
lással termetette elő a szükséqes ala
mizsnát. Gondolkodására jellemző, hoqy
ha hébe-hóba nem tudta kíeléqitení va
lamennyi szeqényét, keserves sírásra
fakadt és együtt szornorkodott az éhe
zökkel. Elüljáróinak szemrehányását,
hogy nem válogatja meg eléggé
szegényeit, azzal fegyverezte Ie, hogy
a szívesen adott alamizsna mindíq
meghozza a maga gyümölcsét. t!.s
valóban Ieljeqyezték, hogy az arizafai
kolostor sohasem bővelkedett annyira
alamizsnában. rnint az ö idejében.

Szeritünk már messze túl járt az élet
út felén, mikor gyökeres változás ál
lott be életében: elüljárói a Kanárt szí
getekhez tartozó Fuerteventura szíqetre
küldötték gvárdiánnak és híthírdetönek,
és ő annál szívesebben vállalta a meg.
hizást, mível titokban a vértanui ko
rona elnyerésével biztatta magát. Mínd
járt megérkezése után egész hévvel ve-



tette tehát magát a tér ítői tevékeny
ségre. A vértanui koronát ugyan nem
sikerült meqszereznie, de annál telje
sebb mértékben sikerült magához von
nia a benszülöttek szívét. Rövidesen
mindenük lett: apostoluk, bölcs tanács
adójuk és kifogyhatatlan alamizsnaosz
tójuk. És különös: bár maga is koldu
lással kereste kenyerét, mégis nunden
kihez bökezü tudott .lenní.

Nagyarányú szamaritánus tevékeny
ségéveI tulajdonképpen maga ellen dol
gozott a szerit. Mert minél eredménye
sebben folyt a térítés műve, az áhított
vértanui korona annál reménytelenebb
messzeségbe Hint. Pedig Didák nem
akarta feladni a reményt. Ezért nierész
lépésre szánta el magát: Fuerteveneu
ráról a . lakóinak vadságáról és kegyet
lenségéről hírhedt Nagy Kanárt szi
qetre helyezte át müködése sz ínhelyét.
De a Gondviselés másként határozott
felőle: a vihar eltérttette hajóját, kisérő
társai pedig vonakodtak szándékosan a
halálba rohanni. A szent egyideig még
erőltette a dolgot. Mikor azonban látta,
hogy minden körülmény ellene dolgo
zik, meghajolt a Gondviselés végzése
előtt s visszatért Fuerteventurára. majd
később a megszokott 'és megszeretett
arizafai kolostorba.

A nagy jubileumi esztendő már oda
haza találta. Mivel ő is szem- és fül
tanuja akart lenni hires rendtársa,
Sienai Bernardin szenttéavatásának.
sok ezer honfitársával bátran nekivá
gott az irdatlan útnak, mely a dél
spanyolországi Cordováböl Rómába
vezetett. Pedig bizvást elhíhetjük élet
írójának, hogy az utazás akkor min
derinek. csak szórakozásnak nem volt
mondható. Az utak mindenütt zarán
dokoktól feketéllettek. a vendégfoga
dók utolsó helyig tömve voltak s élel
met drága pénzen is csak üggyel-bajjal
lehetett szerezní. Szentünket azonban
mindez nem zavarta. Olyan összesze
dett és fegyelmezett lélekkel járta vé
gig a hosszú utat, mintha egy pilla
natra sem szakadt volna ki Arizafa ál
dott csendjéből.

Mikor Didák Rómába érkezett, att
a pestis és az éhinség már kezdte szed
ni áldozatait. Igy többek közt kedves

kisérője és utitársa, Castróí Alfonz
testvér is mégkapta a betegséget, s ő

olyan szeretettel és hozzáértéssel látott
ápolásához. hogy ezzel nemcsak rend
társainak, hanem a kivülállóknak fi
gyelmét is magára vonta. Nem csoda
tehát, hogy amikor elhatalmasodott az
alattomos nyavalya, a hivatalos veze
tőség és a betcqek közvéleménye egy
aránt benne látta a legalkalmasabb em
bert az Aracoeliben rögtönzött kórház
vezetésére'. Didák testvér habozás nél
kül vállalta a nehéz feladatot. "Kész
örömest engedelmeskedett - olvassuk
életirásában - s akkora körültekintés
sel és szerétettel látott neki új hivatása
betöltésének. hogy nundenkinek min
dene tudott lenni és sem éjjel, sem nap
pal nem hiányzott egyetlen rája szoru
lónak oldaláról sem." Mínden betegben
a szenvedö Kr isztust látta és ennek
megfelelően rnondhatatlan szerétettel
fonta körül valarnennyit. Az édesanya
nem ápolhatja nagyobb gyengédséggel
gyermekét, mint amilyennel ő ápolta az
idegen betegeket, akiket akkor látott
először és utoljára. Szereteténél csak
türelme volt nagyobb: idegesség, bár
dolatlanság vagy hálátlanság egy pil-.
lanatra sem hozta ki őt sodrából.

Pedig a betegek ápolása csak egyik
része volt Didák feladatának. Mellette
nem kisebb gondot okozott élelmezésüle.
Minden leleményességét latba kellett
vetnie, hogy betegeinek meglegyen a
betevő falatjuk. És ezen a téren is, ki
vételes siker kisérte fáradozását. Hö
sies önfeláldozása kitűnő befektetésnek
bizonyult, mely dúsan meghozta ka
matját. Ehhez kell még számítanunk
páratlan személyi varázsát és lelemé
nyes. gyüjtő médszerét. Feljegyezve ta
láljuk, hogy az Aracoeli-kolostorba
soha annyi alamizsna nem folyt be,
mint az általános inség e nyomasztó
napjaiban. Mig -szerte a városban az
éhhalál réme ijesztett, az irgalmas sze
rétet höse minden nap bőségesen tudott
gondoskodni beteqeíröl, És ezzel nem
kisebb hőstettet vitt végbe, mint fárad
hatatlan beteqápolásával.

Didák testvérnek és áldozatkész
munkatársainak hősies önfeláldozása
megmentette a szentévet a fenyegetö
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kudarctól. Amint ugyanis az idő hűvö

sebbre fordult, a járvány, jóformán eqé
szen meqszünt és a zarándokok özön
lése ismét 'kezdetét vette. Szeptember
ben és októberben már megint meq
számlálhatatlan tömegektól feketéllettek
az utak és az utcák...Olyan sok nép
jött Rómába, -- olvassuk - hogy a
város egyszerűen képtelen volt befo
gadni a rengeteg -ídeqent, jóllehet mín
den ház vendégfogadóvá alakult át. ..
Allandóan annyi ember sereglett ösz
sze, hogy formálisan kiéheztették a vá
rost.. . Ha a Szerit Péter-ternplomba
akart menni valaki, ez egyszerűen le
hetetlen volt az utcákat betöltő ember
tömegek míatt, Ezért az ájtatoskodók
a Szent Pál-templomot, a lateráni ba
zilikát és a Maria Maggiorét is állan
dóan meqtöltötték: sőt meqtöltötték
egész Römát úgy. hogy az utcákon jó
formán lehetetlen volt mozogni. Ha a
pápa ünnepi áldást készült osztani,
nemcsak-a Szerit Péter-templomot kör
nyező terek. hanem a szomszédos szö
löheqyek is, ahonnét látni lehetett az
áldásosztás erkélyét, zsúfolásig rneqtel-

tek zarándokokkal. De - teszi hozzá
az író - hasonlíthatatlanul nagyobb
volt azoknak a száma. akik nem látták
a pápát, mint azoké a boldogoké,akik
látták."

Szeritünk azonban ekkor már nem
volt Rómában. Amint ugyanis elvonult
a veszedelem. hű utítársával, a közben
színtén meggyógyult Alfonz testvérrel,
haladéktalanul hazafelé vette útját,
mert Szent Ferenc igazi fiához illó alá
zatosságában ki akart térni az emberek
Sicsérete és tisztelete elől. Ezúttal azon
ban nem az arízafaí, hanem az alcalai
kolostorba tért. Itt még tizenhárom esz
tendőt töltött csendes visszavonultság
ban. misztikus elragadtatásokban és ir
galmas szerétetben. Szeretetreméltö
egyénisége tulajdonképpen csak itt
bontakozott ki teljes szépséqében és le
nyüqöző varázsában. csak itt mutatko
zott meg. mílyen gazdag és sokszínű

lelket formált a kegyelem az egykori
tanulatlan és tudatlan remetéből. 1463
november 12-én halt meg hosszú és kí
nos betegség után. A ferences V. Sixtus
pápa 1588-ban avatta szentté.

Balanyi György
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