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Holenda Barnabás

A FIZIKAI TAPASZTALAT HATÁRAI
A fiatalság lelkes nekíbuzdulását .nemcsak az ember életében váltja

fel a meglett férfikor kritikusabb magatartása. néha kiábrándultsága.
A fizika története is ugyanezt mutatja. l\ természettudományos korszak
megindulása egyetlen nagy csodálkozás volt a természet feltáruló titkai
felé. Amikor Galilei távcsövevel először látta meg a Jupiter holdjaít,
s hogy a Tejút különböző csillagokból áll. egyik levelében így írt:
...A csodálkozástól egészen magamon kívül vagyok és Istennek végtelen
lt.álát adok, amiért tetszését lelte abban, hogy ilyen. nagy és mínden év
század előtt ismeretlen csodákat velem fedeztessen fel." Kepler is nagy
örömmel ünnepelte a bolygók pályái köztí harmónia felfedezését. Lelkes
bizalommal mélyedtek el a természet kutatás_ában és semmi kétségük
sem volt. hogy az a világ,· amelyet míndíg tökéletesebb műszerekkel, és
'il megfigyelésekbőlvont okoskodásokkal egyre .alaposabban meqísmertek..
azonos a közönséges embervalóságós külső' világával. "Ekkor támadt
az a csalfa remény - mondja Heisenberg. a világhírű atomfizikus. 
hogy a m~figyelési módszerek finomításával végül az egész világot
sikerül meqísmemí." Csak lassanként kezdett tudatossá válni, hogy az az
exakt természettudományos mödszer, amelyet Galilei, Kepler, Newton
kutatásai alapoztak meg. sajátos természete miatt ugyan lehetövé tette.
hogy egy irány~ igen mélyen belepillanthassunk a természet titkaiba.
ezelőtt nem is. sejtett összefüggéseket állapíthessunk meg, és techni
kánkkal uralkodni tudjunk a természeten, de mindezt az előnyt azzal
kellett megfízetnünk, hogy mindinkább eltávolodtunk a szemléletes ter
mészet-megísmeréstöl, és a valóságos világ sok részletét kizártuk meg
ismerésünkból. Világszemléletünk mélyebb, de egyúttal szükebb lett.

Erre leqelőször Goethe mutatott rá nagy vitájában, amelyet Newton
szlnelmélete ellen vívott. Ennek a harcnak jelentőségét ma már máskép
ítéljük meg, mint a kortársak. Newton színelmélete szerint a fehér fény
nem elapjelenséq, hanem a színkép színeinek együttes hartásából tevődik

össze. Ezek a homogén színek - vörös. sárga, zöld, stb. - adják az
alapot a fényjelenségek számára, e ezekhez a fizika egy-egy számot tud
laozzárendelní, a hullámhosszúságdt. Igy' a színek világába belevisszük
a matematikát és lehetövé tesszük az exakt méréseket.

Ezzel szemben Goethe elgondolásában a fehér fény az egySzerű

a!apjelenség, és a színek keletkezését a világosság éSI a sötétség kölcsön
Aatásával magyarázta. Napnyugtakor; például a Nap fehér fényét a söté
tebb légkötön át nézzük és ez hozza létre a nyugati égbolt szép vörös
színét.

Goethe kifogásolta. hogy ha a fizikusok találnak egy szemleletesen
jelentkező jalapjelenséget, nem maradnak meg annál. hanem mögötte még
tGvábbi okokat keresnek. és mesterkélten boncolják a tüneményt.
Az ő elméletében viszont "nem önkényes jelek. beeük, vagy ami még
tetszik, szerepelnek a jelenségek helyett... .:.... írja - itt jelenSégekről

van szó, amelyeket a test és szellem szemei előtt kell megjelenítenünk.



hogy származásukat. kialaku1ásukat magunk és mások számára nyilván
valóvá tegyük." Ezzel szembeállítja a fizikus eljárásmódját. akí "tapasz
talatokat gyüjt, azokat mesterkélt kisérletekkel csavaroaza össze - de
arra a rnerész állításra, hogy még ez is természet, csak halkan mosoly
gunk és csendben csóváljuk a fejünket, Híszen az épitészeknek .sem jut
eszükbe, hogy palotáikat heqyitábornak, vagyerdőségnek nevezzék."
Hasonló gondolatra mutat rá Mikola: "A fizika túlnyomó része nem
a természettől, hanem az ember által alkotott eszközökről. gépekről..

folyamatokról. jelenségekről beszél. tehát nem is annyira a természetnek,
hanem inkább az ember természeti alkotásainak a tana." Planck pedig
a kvantumelmélet világhírű megalapítója, ezt mondja: a fizikus a reális
világ törvényeiben bizakodva, fogalmak és szabályok rendszerét alkotja
meg, az úgynevezett fizikai világképet, amelyet legjobb tudása és lehe
tősége szerint úgy mintáz meg, hogya reális világ helyére téve, lehetőleg

ugyanazokat az üzeneteket küldje, mint amaz. Amennyiben ez sikerül
neki, állíthatja, anélkül. hogy szakszerű cáfolástól kellene félnie, hogy
a reális világ egyik oldalát valóban megismerte, bár természetesen egy
ilyen állítást direkten sohasem lehet bebizonyítani."

Nyílvánvaló tehát, hogy a valóság különböző rendjeiröl, rétegeiről

lehet beszélnünk. A mai természettudományelvonatkozik az eleven
szemlélettöl, mindent mér, számol. exakt természetleírásra törekszik, és,
éppen az a tulajdonsága képesítette arra, hogy ura legyen a természet
nek. De ezzel a valósággal szemben áll egy másik valóság, "amelyik
fontos, - mondja Heisenberg _.' számunkra jelent valamit. Ebben a
másik valóságban azt, ami történik, nem számolják" hanem értékelik,
s az eseményeket nem magyarázzák, hanem értelmezik. Ilyen valóságba
tartozik a Goethe fék színelrnélet, amely bár szubjektív.' de egy cseppet
sem gyengébb a másiknál. Mindenféle müvészet ebbe a valóságba tar
tozik és minden jelentős műalkotás ezen a területen gazdé19itja ismere
teinket." És ehhez a területhez tartozik még sok más is, amint a követ
kezőkben majd látjuk.

Egyelőre azonban nem ennek a valóságnak elemzését végezzük,
hanem visszatérünk a természettudomány exakt módszeréhez, hogy
jobban megismerjük ennek értékét. de egyúttal korlátait is. Nem kísérjük
végig a természettudományt egész fejlődésében, csak néhány kiemel
kedő állomásán időzünk el.

A fejlődés jellemzöje, hogy a mennyiségtani megfogalmazás, a mate
matika mindig nagyobb szerephez jut. A matematika szerepét az .alapo- .
sabb, mélyebb természetismeretben már Roqeríus Bacon, a XIII. század
tudós ferencrendi szerzetese is világosan felismerte. "Vannak dolgok 
mondja, -r--: amelyeket közvetlenül és könnyen megismerünk; mások azon
ban, amelyek számukra el vannak rejtve, a Természet előtt jól ismertek.
Ilyenek a felsőbb lények, Isten és az angyalok, kiknek megismeréséhez
a közönséges érzékek nem elegendők. Azonban úgy áll a dolog, .hoqy
van, egy érzékünk, amely által mí is, megismerjük, ami a Természet előtt

Ismeretes, és ez ;;t' matematikai érzék; mert ezáltal megismerjük a maga
sabb lényeket ip, mint az eget és a csillagokat és ezáltal eljutunk a többi
magasztos lény ismeretéhez, még pedig egyszerű és könnyű módon."
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A matematikának ezt az egyszerűbb módját fejlesztette ki az exakt
természettudomány mindig tökéletesebb formában, s míndínkább ez lett
a fizika leghathatósabb segédeszköze. Különösen megnyilvánult ez a·
relativitás elméletében. Ha ezt tanulmányozzuk. - csak matematikai
alakjában lehet igazában megismerni a jelentőségét - az olvasót első...
sorban az elmélet zárt szépsége és harmonikus egyszerűsége ragadja
meg. Einstein saját szavaiból tudjuk, hogy őt is a matematikailag tökéle-:
tesebb és egyszerűbb forma keresése irányitotta az elmélet felállításában,
mert szerinte ."eddigi tapasztalataink arra a feltevésre jogosítanak.
hogya matematikailag elgondolható legegyszerűbbnek megvalósítása
- maga a természet." Itt persze mindjárt felmerül a kérdés: honnét van
a matematika e döntő szerepe az anyagi világban? Pusztán az anyag
fogalmának elemzéséből ez nem érthető, tehát más magyarázatra· van
szükség. Ennek részletesebb vizsgálata azonban igen messzíre vinne tár
qyunktól, azért majd más alkalommal térünk rá vissza.

A relativitás elmélet alapját a terre és időre vonatkozó elgondolások
krítikája képezte. Két pontnak egymástól való távolsáqa gyanánt közön...
ségesen valami ürfélét képzelünk a két pont között, s ez a külsö világ
nak valamely annyira meghatározott tulajdonsága, hogyabszurdumnak
látszik az a gondolat, hogy ugyanazon két pont távolsága, például
ugyanazon bot hosszúsága eqyszer nagyobb, máskor kísebb. Ez a tá
volságfogalom azonban annyira határozatlan, hogya fizika nem tudja
használni, hiszen ilyen módon elgondolt távolságokat nem tudunk össze
hasonlítani, tehát mérni sem tudjuk őket. Ezért a fizikus felvesz egy
merev vonatkozótestet (például egy méterrudat ) , s meghatároz egy el
járást, amely szerint ezzel a mértékegységgel egyik pontból a másikba
el kell jutnunk, s ennek a mérésí eljárásnak eredménye lesz a két pont
egymástól való távolsága. Einstein fellépése előtt nem látszott kétséges
nek, hogy az ezzel az eljárással meghatározott szám éppen a kűlsö világ
nak az az abszolut, a megfigyeléstől függetlenül is létező tulajdonsága
mértékszáma, amelyet közönségesen a két pont távolságán elgondolunk.
De nyilvánvaló, hogy a fizika mérési eljárásában a megfigyelő mozqás
állapota is szerepet já~3zik. igy igenis elgondolható, hogya mérés ered
ménye különböző megfigyelő számára más és más lesz.

Hasonló meggondolások állanak az időre is. Beszélhetünk pszicho
lógiai és fizikai időről. Tudatunkban lejátszódó élmények váltakozása
vezet el bennünket az idő fogalmához. A tudatjelenségeknek ez a soro
zata nem tűr semmiféle önkényességet; a sorrendben, amelyben az egyes
élmények következnek, nem tudunk változtatni. Az előbb-utóbb abszolút
jelentőségű kapcsolat. De ez a pszichikai idő nem ugyanaz, mint amit
a fizika ért időben, mert -ez a külső viláqra vonatkozik, és definiciójának
olyannak kell lenni, hogy ezen az alapon mérhető legyen. Egyenletesen
ismétlődő, periodikus mozgással mérí a fizikus az időt, igy készit órákat,
s ezeket a külső világba mindenütt elhelyezve gondolja. Azután még
arról is gondoskodnia kell, hoqy az órák mínd egyformán járjanak. Ezt
úgy éri el, hogy az egyik mellett áll, s onnan ránéz a távolabbira. vagyis
fényjelet küld egyik órától a másikhoz. Eközben feltételezi, hogy a fény
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oda és vissza .egyforma sebességgel halad. Igy tehát fizikai eljárás ered
I1lény:e az idő meghatározása. és. mivel az eljárásban megint szerepet
játszik a megfigyelő mozqásállapota, azért két távoli esemény eqyidejű

ségének nincs abszolut jelentősége. Megtörténhetik, hogy egy nyugvó
megfigyelő két eseményt egyidejünek állapít meg, a mozgó megfigyelő

szerint pedig az egyik előbb történik. mírit a másik. Sőt lehetséges, }logy
eJgyik megfigyelő szerint A esemény előbb történik. mint B esemény..
a másik megfigyelő szerint pedig éppen fordítva van.

Alkalmazzuk a relativitás elméletének ezeket' a paradox eredményeit
egy határozott .példára. A nyugvó megfigyelő megmér egy pálcát és azt
találja, hogy a hossza l méter. A nagy sebességgel mozgó megfigyelő

ugyanolyan méterrúddal megméri ugyanazt a pálcát, s azt találja, hogy
a hossza fél méter. A nyugvó megfigyelő megméri egy gyufa elégésének
idejét, s azt találja. hogy 10 másodperc. A nagy sebességgel haladó meg
figyelő ugyanolyan órával méri ugyanannak a gyufának' az elégését,
s 20 másodpercet kap. Sőt még tovább mehetünk a példánkban. Gon
doljuk el, hogy egy repülőgép 260,000 kilométer percenkénti sebességgel
távolodik tőlünk - ilyen nagy sebességre van az előző példában szükség
- s abban egy velünk egyidős (mondjuk 30 éves) ember ül. Nemcsak
a gyufa elégés e lassuina meg a repülőgépben a mi számunkra, hanem
minden folyamat, azok is, amelyek a repülőgép utasa életének fiziologiai
részét alkotják. Ebből az következík, hogy ha például 30 év múlva
be tudnánk pillantani a repülőqépbe, - amikor mi már 60 évesek
lennénk - a repülőgép utasa még csak 45 éves lenne.

Ez természetesen csak elképzelt példa. Az. atomfizika azonban meq
adta nekünk ennek a paradox jelenségnek pontos másét. A kozmikus
sugárzás legnagyobb áthatolóképesséqű része mezonokból áll. Ezeknek!
átlagos élettartamuk egy míllíomod másodperc. ezután részeikre szakad
nak, meghalnak. De egy míllíomod másodperc alatt, még ha. a fény
sebességével repül is a mezon - gyorsabban semmiképen sem mehet, 
csak 300 métert tud megtenni. De akkor hogyan tudott áthaladní
a 10.20 kilométer vastag leveqöréteqen, hogy még itt a Föld felszínén
is meg lehessen figyelni? A rejtély megoldását a fentebbi paradoxon adja
meg. Amig a mezon például 15 kilométert meghit, a mi méréseink szerint
már ötvenszer egy míllíomod másodperc telt el, tehát a mezonnak régen

. meg kellett volna halnia. De a nagy sebességgel haladó mezon csak
százszor kevesebb időt mér, tehát még nem jár le az életídeje, hanem
nyugodtan száguldozik tovább.

Ha a fizikai távolság és fizikai idő abszolut jelentőségü mérték
számai lennének a külsö világ jelenségének, akkor a tárgyalt paradox
[elenséqek természetesen a relativitás elmélet belső ellentmodásaít
mutatnák. Azonban láttuk, hogya fizikai távolság és a fizikai idő fizikai
méréssel definiált nagyságok, amelyek egy meghatározott megfigyelőre

vonatkoznak. s egyáltalán nem lehetetlen. hogy különbözö megfigyelók
számára különböző értékek adódnak. Amikor a bot megrövidül, vagy a
gyufa égése meglassul egy mozgó rendszerről nézve, nem a külvíláq eme
targyaival történik valami, hanem csak a meqfiqyelövel való vonatkozása
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változott. A fizika által használt és mért távolságra és időre vonatkozó
lag tehát igaza van Goethének. amikor azt mondja, hogy az már nem
a természet. De a fizikának is igaza van, amikor ennyire elvonatkozík
a szemléletes világtól, s absztrakt rendszert. alkot, mert csakígy ismer
fel a dolgok között olyan kapcsolatokat, amelyek különben rejtve marad
nának előttünk. Ezt látjuk, ha az elmélet további felépítését nézzwc.
A . relativitás elmélet a maga fizikai terét - amelyet a távolság fogal
mából épített fel - egybekapcsolta a fizikai idővel, s így új dolgot
kapott, a négydimenziós tér-időt. Erről nincs. szemléletes fogalmunk.
Külön világosan látjuk. hogy rni az idő, és mí a tér, de a kettő kapcso
lataiból alakult tér-idő csak matematikailag ragadható meg. Ebben az
elvont rendszerben azonban jobban megnyilvánulnak a dolgok közötti
igazi kapcsolatok. Igy ismerte fel például Einstein, hogya mozgó golyó
Bak megnagyobbodik a tömege a mozgási energiának meqfelelöen,
s egyáltalán minden energiának tömege is van. Igy kiderült, hogy
a tömeg és energia ugyanannak a dolognak két különbözö jelentkezési
formája, s ezért az anyagi testek tömegének csökkenése nagy energia
felszabadulással jár.

A fizika nagyon eltávolodott a szemléletes világtól, amikor meg~

alkotta a távolság és idő foqalmát, de az általános relativitás elméletben
Einstein még tovább ment ezen a téren. Ha egy szebában lejátszódó
eseményről van. szó - például egy kislámpa felvillanásáról, - ennek
helyét és idejét. kell a fizikusnak ismernie. A helyet meghatározhatjuk,
ha megmondjuk, milyen messze van két egymással érintkező oldalfaItól.
Nyugvó szobában merev méterrúddal ez a három távolság egyértelmúen
megmérhető. Még az kell ehhez, hogy egy nyugvó órával az esemény
idejét is megmérjük. Az így megmért négy adat a tér-idő eseménynek 
a lámpa felvíllanásának - négy koordínátája, Ezeknek még' van bizonyos
szemléletes jelentésük. Változik azonban a helyzet, ha az általános
relativitás elméletben a gravitációs erő hatását is figyelembe vesszük,
amint szebánkban a Föld nehézségi ereje tényleg működík. Az elmélet
meg'fontolásai azt mutatják, hogy a gravitápós térben a merev test
pontjainak egymástól való távolsága és az óra járása függ a mérés
helyétől. Ezért itt nem készíthető merev, változatlan méterrúd és jóljáró
óra. Nem használhatjuk ezért ezeket a négy koordináta meghatározására.
Ezekre a koordínátákra továbbra is szükség van, de ezek itt már puszta
számok lesznek, amelyekkel megjelöljük a tér-idő eseménypontjait. amint
egy hatalmas raktárban is számjeleket használhatuck az elraktározott
tárgyak megkülönböztetésére.

Mivel így a koordinátáknak nincs közvetlen fizikai jelentésük,
a velük való meghatározás fizikailag látszólag teljesen tartalmatlan.
De valamire mégis használhatók. Bármit jelent is a négy koordináta,
ha ezek két eseménypontrrál megegyeznek, a két eseménypont biztosan
összesik. Már pedig Einstein szerint a fizikában egyedül csak az ese
ménypontnak ilyen összeesését lehet és kell megállapítanunk. Ez már

.a rendszer állapotáról minden fizikailag lehetséges felvilágosítást megad.
Ilyen összeesés van például. amikor a műszer mutatója a skála egy pont-
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Jara esik. Méréseknél - a fizika csak ezekkel törődik - mindig csak
ilyen tapasztalatok fordulnak elő.

Ennek azonban egy másik érdekes következménye is van. Hogy két
eseménypont összeesését megállapithassuk, összes érzékszerveink közül
csak egyik szemünkre van szükséqünk, de arra sem egészen, hanem elég
a szem ideghártyájának egy kis darabkaja a feladat megoldására.
Annyira összeszűkül tehát a mérhető fizikai világ, hogy mindaz kiszorul
belőle, amit a többi érzékszervekkel állapíthatnánk meg. Nagyon pontos
adatokat kapunk, de a szemléletes külsö jelenségvilágból nagyon sok
elvész számunkra. A sokféle színi helyett csak a fizikai mérés adataiból
kapott hullámhosz marad meg, a különbözö ízek helyett csak a kémiai
méréssel meghatározható kémiai összetétel, stb. A változatos színpompa,
a varázslatos melódía csak szubjektív jelenség lesz, ami kívül esik a fizika
területén. pedig mindez kétségtelen valóság. Nemcsak mennyiségek,
hanem minőségek is vannak a világban, de a fizika a maga sajátos mód
szetével ezekhez nem tud hozzáférkőzni.

Új szempontokat ad az eddig elmondottakhoz a modern atomelmélet.
Már régóta megvan a tudományban a törekvés, hogy a közvetlenül meg~

tapasztalható, nagyméretű világ természetét a legkisebb részecskék tulaj
donságaival magyarázzuk meg: a makrokozmoszt a míkrokozrnosszal.
Vegyünk például egy darab vasat. Ennek van keménysége, színe, hideg
vagy meleg, ha kifeszítjük, kissé megnyúlik, majd elszakad stb. Mínd
ezeket atomjainak tulajdonságaival, az ezek között ható erőkkel igyek
szünkmegmagyarázni, s ez jórészben sikerült is.

Legegyszerűbb a dolog a meleg eredeténél. Ennek hordozója egy
szerűen a vas atomjainak rendezetlen rezgő mozgása. Ha ez nagyobb
energiával történik; a vas meleqebb, kisebb energia mellett hidegebb.
tehát a m.eleget visszavezetjük az atomok mozqására, s mível ezt szemlé
letesen tudjuk elképzelni - ha nem is látjuk közvetlenü\' - azért azt
mondjuk, hogy H meleg természetet, lényeqét feltártuk. Dehát csakugyan
olyan szemléletes dolog a legkisebb részecskéknél is a mozgás, mint egy
látható golyónál, amelyikkel a kisgyermek játszik? Amikor jobban bele
mélyedünk az atomok világának tanulmányozásába, míndínkább nyilván
való lesz, hogy itt új problémával állunk szemben.

Meqnyilvánult ez már a kezdetleges Bohr-féle atomelméletben is.
Ez úgy gondolta el a hidrogénatom szerkezetét, hogy van egy pozitiv
töltésű magja - ez a proton - és e körül kering kötpályán az elektron.
Olyanformán, mint ahogya Föld is kering a Nap körül. Azt mondotta
Bohr. hogy az elektronnak nemcsak egy kötpályája van, hanem sok,
amelyeknek különböző a sugaruk. Közönséqesen a legbelső pályán
kering az elektron, de ha elegendő nagy energát kap kívülről, akkor
kiugrik a következő, vagy a messzebb levő pályára. s azon folytatja
keringését. Itt azonban nem sokáig marad, hanem visszazuhan a legbelső

pályára, s közben energiája csökkenését fény alakjában sugározza ki.
Mível csak meghatározott pályákori keringhet. azért a kisugárzott fény
hullámhosszára is csak meghatározott értéket kaphatunk. Ezeket ki lehe
tett az elméletből számítani, s az eredmények nagy pontossággal meg-
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egyeztek a kisérletileg meghatározott értékekkel. Ez volt Bohr elméleté
nek nagyerőssége.

De volt gyengéje is. Míndínkább nyilvánvaló lett, hogy az atom
belsejében levő részecske természete nem egyezik meg a mi megszokott
golyóink . természetével, mozgása nem gondolható el ugyanúgy. Például
semmiképpen sem sikerült valami értékes dolgot elképzelni, ami meg
mutatná, hogyan ugrik át az elektron egyik pályáról a másikra. Bohr
elmélete szépen megmutatta, hogyan kering az elektron az egyik vagy
a másik pályán, de hogy mi történik vele közben, hogyan "ugrik át",
arra nem tudott választ adni. Még .jobban kimélyült ez a nehézség•.
amikor Bohr elméletét tökéletesebb, a tapasztalati adatokat jobban meg
magyarázó elmélettel helyettesítették. Az atomok világában lefolyó
jelenségek megfigyelési módjaít elemezve, Heisenberg felismerte az úgy
nevezett határozatlansági relácíót. Ez azt mondja ki. hogy eqy elektron,
proton stb. megfigyelésekor mi sohase tudjuk egyszerre pontosan meg
mérni ezek helyét és sebességét. Mínél pontosabban meghatározzuk egy
ilyen részecske helyét, annál kevesebbet tudunk a sebességéről és meg
fordítva. Ez arra mutat, hogy ezeknek az elemi részecskéknek a tér
időben való viselkedése más, rnínt amit a látható golyócskáknál mcij
szoktunk. Ezeknek helyét és sebességet pontosan meg lehet mérni például
.egy kezdőpillanatban s ha ismerjük a rájiik ható erőket, ki tudjuk számí
tani, hol lesznek egy perc múlva. Ezt csinálja a tüzér. amikor ágyujával
célba lő, s ezt alkalmazta Tell Vilmos, amikor fia fejétőllelőttel az almát.
Már Bohr rámutatott arra, hogyha Tellnek nem almát, hanem prptont
kellett volna fia fejéről lelőni, s nyil helyett elektrónt használt volna.
teljesen hiába lett volna a célzása. Ha egy elektronról mindent tudunk is.
ami fizikailag meghatározható és ismerjük a ráható erőket, akkor sem
tudjuk pontosan megmondani, hogy hol lesz egy másodperc mulva. Csak
annyir tudunk, hogy valahol belül lesz egy 4 centíméteres közön. Azt
gondolnók, hogy ez még elégr.,agy pontosság, de mindjárt kiderül. az
ellenkezője. ha az elektron méretére gondolunk. A bizonytalanság több
mínt egy billiószor akkora, mint az elektron nagysága. Mintha e~y

1 centiméteres golyóról azt mondanók, hogy nem tudom ugyan 1'01111:0"

san, hol lesz egy másodperc mulva, de biztosan belül lesz egy billió
centiméteres. vagyis 10 míllíó kilométeres közön. Ez bizony nem sokkal
mondana többet a semminél.

Vajjon mi az oka az elemi részecskék e rejtélye> viselkedésének?
Semmit sem tudunk róluk, míg meg nem figyeljük, s nem tudunk meg
figyelni, ha nem világit juk meg öket. A rájuk bocsátott fénysugár pedig
maga is úgy viselkedik, mint egy kds részecske, amelyik taszít egyet
~ sohasem tudhat juk pontosan mekkorát - a megfigyC'1t kis tárgyon.
Ezért nem ismerhetjük meg pontosan ennek helyét és sebesséqét. Gon
dolhatnók ugyan, hogy az elemi részecske meghatározott helyen van,
és teljesen meghatározott módon mozoq, de ha valamit ezekből tényleg
meg akarunk tudni, fény kell, s a fénylökés miatt bizonytalan, elmosó
dott Eredményt kapunk. Tehát a részecske állapotában csak: addig le
het.ne meghatározottság, amig nem tudunk róla semmit. Nyilvánvaló
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azonban, hogy a fizika nem törődhetik olyan világgal, amelyről nem
tudhat meg semmit. Ezért próbál megfigyelni, de ennek eredménye min
dig csak elmosódott hely- és sebességmeghatározás lehet.

Ezt úgy is le szokták írni, hogy az elemi részecskéknek hullám
természetük van. Ha ezt a hullámtermészetet matematikai egyenletek
kel fejezzük ki, s ezekbőlpróbáljuk kiszámítarn a részecske mozgását,
éppen olyan bizonytalanság ot kapunk. a részecske helyére és sebessé
gére, mint iamilyet Heisenberg határozatlansági relációja megkiván. Ez a
hullámtermészet tehát nem engedi, hogy az elektron jövő életét pon
tosan meqhatározhassuk, csak azt lehet kiszámítani, hogy mondjuk egy
perc mulva mekkora valószínűséggel lesz az egyik vagy a másik helyen.
Amint például ha azt kérdezik tőlünk, hol lesz barátunk - akinek élet
körülményeit naqyom jól ismerjük - holnap déli tizenkét órakor. azt
feleljük. hogy nagyon valószínűen az irodában. Biztos választ azonban
nem adhatuk. mert barátunk szabad akarattal bíró lény, aki esetleg egy
hirtelen ötlettel a fejébe veszi, hogy otthagyja a munkáját, és el
megy sétálni.

Kevés dolog van, amit lélektanilag olyani bizonyosnak érzünk. mint
hogy szabad akarattal cseiekszünk; Míelött a kezem felemelem, egészen
bizonyos vagyok benne, hogy ez teljeselll tőlem függ: ha akarom. fel
emelem, ha akarom. nem. Utána is világosan. érzem, hogy felemeltem a
kezem, de épp így megtehettem volna, hogy nem emelem fel. Ezzel
szemben azonban ~gaz az is, hogy kezern. egész testem az anyagi világ
hoz tartozik. és épp úgy alá van vetve a fizikai törvényeknek. mint
más anyag. Ha tehát az anyagi világban, merev előre való meghatáro
zottság uralkodnék, ha az anyagi részek mcstaní helye, sebessége, s a
rájuk ható erők egész pontosan megsza~ák, mi lesz 'az anyagi testek
kel egy perc. egy óra, egy nap alatt, ,nehéz.séglenne. miOOéppen dönt
hetek én egy nap mulva szabadon, felemeljem-e a kezem, vagy nem?
Igaz, hogy a tuidat és a test kapcsolatáról a tudomány nem tud semmit,
hogy míképpern hat az egyik a másikra, tehát itt mindenképpen meg
maradna a lehetöséq, hogy a tudato> akarat a maga közbelépésével más
eredményt idézzen elő. mint amit a kízárólagos fizikai erök kívánná
nak. A fizika új fejlődese óta azonban még kedvezöbb a helyzet. Mivel
a modern atomelmélet azt mondja, hogya fizikai világban sincs az
anyag jövő állapota mereven előre meghatározva. még kevesebb a ne
hézség a szabad akarat értelmezésében. Semmiképpen sem lehet tehát
a szabad akaratot a fizikai törvényekre hivatkozva tagadni, mínt azt
a mechanikai materializmus megkísérelte ..

Az elektron jövő helyzetének bizonytalanságát hullámtermészete
vel tudjuk matematikailag leírni. Az itt szereplö hullámok azonban nem
valami anyagi természetű hullámok. mint a víz hullámai. v,agy a hang
hullámok a levegőben, hanem csak a jövő valószínűségeinek hullámai.
Matematikai természetüknek megfelelően csak a dolgok formáli'> maga
tartását határozzák meg. és semmit sem mondanak a részecskék lénye
gé~ő1. Az új elméletnek e folyton növekvő elvontsáqa, matematikai jel
lege miatt már sokan felemelték szavukat. hogya fizika helytelen irány
ban terelődött, és vissza kellene térní a szemleletesebb tartalom. a köz-
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vétlenül megtapasztalható világ felé. De ez nem olyan egyszerű doloq,
amint egy példa jól mutatja. Amikor az elektrornossáq jelenségeiből mát
sok. volt ismeretes. Maxwell marematíkaí elméktet készített a jelenségek
gyökerének feltárására. Híres könyvének sok olvasója mondhatta a sok
matematikai képlet láttára. hogy az már nem is fíztka, és vissza kellene
térni a szemléletes jelenségek elemzésére. Ma azonban már világosan
látjuk.. hogyha az elektromosságtanban és a fénytanban csak közvet
len-ül érzékelhető, szemléletes jelenségeknél maradtak volna. nem derült
volna ki ennek "! két jelenségcsoportnak kapcsolata. nem Ismertük volna
meg az elektromágneses hullámokat. nem lenne rádíónk. Az anyagi ví
lágnak és a matematikának az a rejtélyes kapcsolata érvényesül itt is,
amire fentebb már rámutattunk. Mindenesetre az exakt természettudo
mány eddigi fejlődésében kialakult módszert nem olyan könnyű ott
hagyni. Igazat kell adnunk Heísenberqnek, aki már idézett tanalmányá
ban ezt mondja: ..Bonyolult kísérleteinikben nem maga a természet jele
nik meq, hanem a megismerést célzó tevékenységünk következtében
megváltozott és átalakult természet. Akí' ezen változtatni akarna. annak
egész mai technikánkról és a vele kapcsolatos teemészettudományrói
le kellene mondaní. Akárhogy vélekedünk is. annyi bizonyos, hogy a
visszatérés lehetetlen; a mi koruknak ,a,z a feladata. hogya megkezdett
úton végigmenjen."

Az új elmélet eredményei azonban egy másik szempontot is felvet
nek. Fény nélkül nem tudunk megfigyelni. de az elemi részecskéknél
már ez is durva eszköznek bizonyul. Hiszen. ha egy tárgyat megvilá
gítunk. a fénysugár úgy viselkedik, mint apró. golyócskák raja. amely
nekiverődik a testnek. Ha egy faldarabot nézünk. a nekiverődő fény
golyócskák nyomása még teljesen elhanyagolható.' de nem így lesz ez
akkor. ha már nagyon kicsíny testet vizsgálunk. Az elektronok tömege
alig kisebb némely fénygolyócska tömegénél. ezért ha az atom elemi
részeinek állapotát akarjuk, megállapítani. az nem sikerülhet pontosan:
a megfígyelés közben míndenféle irányban kapnak a fénygolyóktól lő

késeket. ezért állapotuk erősen megváltozik. Olyanforma a helyzet,
mintha sötét éjjel egy város házait ágyúgolyókkal akarnók kitapogatni.
Az ágyúgolyók az út jukba eső házakat "kítapogatják", de szét is rom
bolják, így bizony a város állapota a "tapogatás" után egészelll más
lesz. mínt amit meg akartunk ismerni. Igy van ez az atomok világában,
ha fénnyel világít juk meg őket. .Egy lényeges különbséq azonban van.
A város házait a sötétség elmultával a házakat meg nem rongáló fény~

sugarakkal is kítapoqathatjuk, leqalább is sok várossal ezt már meg
tettük. így van fogalmunk. mílyen egy város állapota az ágyúgolyókkal
való kítapogatás előtt. Az atom elemi alkotórészeit azonban a suga
raknál finomabb dolgokkal nem tudjuk meqfiqyelní, tehát a fénnyel való
kitapogatás előtti állapotról semmit sem tudhatu:nk meg. így tehát a
fény természete' áthághatatlan határt szab az atom belső világának meg~

ismeréseben. s a kutatást nem folytathatjuk határtalanul mindig finomabb
részletek megismerése irányában.

A fénygolyócskák lökdösese miatt csak bizonytalan, elmosódott
helyet és sebességet tudunk az elemi részecskéknél meghatározni. En-

521



nek a határozatlansáqnak felel meg az anyag új hullámelmélete, ez tehát
olyan fejlődési fok, amelyen túl már nem igen vezet az út, bár, maga' a
hullámelmélet még tökéltesedhetík. Ehhez járul még, hogy az atom
fizika már eljutott az anyag mélyén rejtőző utolsó eröforcáshoz, az
atomenergiához. Ezért Heisenberg is vallja, hogy "az a terület, amelyet
a természettudomány és a technika segélyével fel lehet kutatní, csak
véges lehet".

De a természettudomány teljesen feltárt területe se foglalja magá
ban míndazt, ami- valóság. A tudomány fejlődésének megindulásakor
úgy látszott, hogy csak a megkezdett utat kell követni, s minden kér
désre választ kapunk. Most már tudjuk' azonban, hogy a természet több,
mínt első pillantásra látszott. Vannak mélységei, rejtélyes oldalai, ame
lyeket az exakt természettudomány módszerének . egyoldalúsága míatt
Ieltárrn nem tud. Érdekes, hogy ezt milyen világosan meglátta már
Platon, amikor Pheiáon című dialógusában Anaxagorast krítízálja. Ar
ról beszél ebben a dialógusban Sokrates, hogy Anaxaqoras egyik köny
vében kijelenti: az, ész míndennek intézője és oka. Ezért Sokrates azt
várta, hogya világ berendezésének észszerű voltára kap tőle feleletet,
de Anaxagoras víláqmaqyarázatábae az észt nem szerepelteti, hanem
csak levegőt, aethert, vizet stb. hoz fel .ok gyanánt. "Úgy rémlett hát
- folytatja Sokrates -, egészen olyanformán járt el, mintha valaki
azt állítaná. hogy Sokrates mindent ésszel tesz, amit tesz, s aztán, abba
fogva, hogy míndennek okát adja, amit teszek, azt rnondaná. hogy itt
is (t. i. a börtönben kivégzése előtt) azért ülök, mert testemet csontok
és inak tartják össze..., s ilyenformán, amennyibeo a csontok mozog
hatnak ízületeíkben, az ínak meglazulása vagy megfeszítése képessé tesz
most engem, hogy tagjaimat hajlíthassam. s ez az oka annak. hogy most
meghajlított lábszárral itt ülök. .Vagy teszem, ha a köztünk folyó be
szdgetésnek adná hasonló okát, SI hangokat, levegőt', hallást és más
effélét emleqetne, az igazi okot azonban mellözné. tudniillik azt, hogy
az athéniek. jónak! láttak enqemelttélní, s azért aztán én meg jónak és
igazságosnak láttam itt ülve maradni, s bevárni a büntetést, amelyet rám
szabtak ... Ha azt mondaná valaki, hogy míndazon testrészek, csontok.
inak és máseffélék nélkül nem tehetném azt, amit akarok. ebben igaza
vPtl1laJ; de hogy ezek miatt teszem, amit teszek. s azért cselekszern ész
sZcS;,p.etn pedig azért, mert míndiq a legjobbat választom, ez ugyancsak
fetület~, állítás lenne."

A fizika, a természettudomány sok értékes, hasznos eredményt hoz
napfényre, de nem szabad azt gondolnia, hogy az ő világa a teljes ví
lág. A fink'ai jelenséqeken túl ott vannak a. lelki [elenséqek, s ezek
között a lelkiismeret, amelyet senki fizikai okokból levezetni nem tud,
de azért a tapasztalás szerínt nemkevésbbé létezik, mínt az anyagi világ.

Ez egyúttal arra is rávezet bennünket, hogya fizika világa nem
csak korlátozott, de - ha elveit kizárólagosan akarja érvényesíteni 
hibás értékeléshez is vezet. A Föld például a tudomány eredményei sze
rint a világmindenségnek csak egy porszeme, s az ember még ehhez
viszonyítva is jelentéktelen semmiség. De mégis sok igazság van
Eddington szavaiban: "Az ember néhány olyan kvalitás vagy illuzió
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öre, amelyek a dolgok fontosságába vágnak. Ö jelenti a szándékot
a véletlenek szervetlen világában. Igazságot, becsületességet, önfeláldo
zást képviselhet. Néhány rö-vid évig 'benne pislognak az isteruí szellem
s'zikrái. Ezek is oly keveset számítanak a víláqmíndenséqben, mint ö1"
Ha egy Szent Ferencet, vagy Newtont összehasonlítunk valami töké
letes gépezettel,értéküknek. jelentöséqüknek elbírálásakor nyilván nem
a fizikából vesszük az érveket.

Goethe színelméletének függelékében. a hatásokat. amelye-ket ta
pasztalataink soráraészreveszünk, f'dfelé haladó rangsorba osztja: vélet
len, mechaníkaí, fizikai, .kémíai, organikus, pszichikai, etikai, vallásos és
geniális. Heisenberg azt mondja, hogy a modern természettudomány az
első négy területet kissé másképp nevezne meg. de kétségtelen, hogy a
világot sok egybekapcsolódó tartományra kell osztanunk, s xzek közül
csak egyik a természettudomány területe. Ettől tehát nem Várhatjuk,
hogy mínden nagy kérdésre válasz tud adni, hiszen még az anyagi világ
teljes gazdagságát sem tudja kimeríteni: a természettudós világa nem
azoncsítható .e9yszerűen a közönséqes ember kűlsö, szemléletes világá
val. Del ezen a külsö, érzéki tapasztaláson kívül még más is van. Köz
vetlen tapasztalás vezeti rá az embert a külsö, anyagi világ elfoqadá
sára, de ugyanilyen közvetlen tapasztalásaink vannak például a vallásos
élet terén is. Azt mondhatá ugyan valaki, hogya külső világot mindenki
tapasztalja, a vallás világát azonban nem. De míndemesetre jóval töb
ben, mint például az atomok világát tapasztalják, és' azt mégse vonja
kétségbe senkí. Ha teljes víláqképet akarunk kapni, abból semmit sem
zárhatunk ki, ami valamilyen. formában megtapasztalható. Egyidőben

ezt a megtapasztalást csak a fizikai, tzrmészettudományí tapasztalásta
akarták korlátozní. Most már világosan látjuk, hogy ez mesterséqes
összeszükítést jelentene. Még a teljes anyagi világot sem zárnámagába.
Pedig az .anyaqi világ még nem mínden. Fölötte ott van éli szellem. a
lélek világa. Ebbe' a világba tartozik a művészet, de a lelkíísmeret és
a vallás igénye is. Ezek mínd hozzátartoznak az emberi élet teljességé
hez. s csak csonkítással volnának belőle eltávolíthatók.

Pasteur Littréről szóló emlékbeszédében a következőket mondja:
"Beszélik, hogy Faraday. a hireis angol fizikus, a. londoni Royal Insti
tutionban tartott Ielolvasásában sohaslern ejtette ki Isten nevét, noha
mélyen vallásos, volt. Egy napon véletlenül megemlítette e nevet, s rög
tön a rokonszenves helyeslés mozgalma támadt a hallgatóságban. Fa
raday észrevette és megszakítván előadását. ezeket mondá: Meql'e:ptem
önöket, midőru Isten nevét ejtettem ki e helyen. Ha ez még eddig nem
történt, ez onnét van, merte felolvasásokban a kisérleti tudomány kép
viselője vagyok. De Isten fogalma és tisztelete oly úton kerülnek el
mémbe, mely épp oly biztos. mint azok, rnelyek fizikai igazságokhoz
vezetnek el bennünket."
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PSALMUS AESTHETICUS

Gyömbérillatú szél borzólja a madarak fészkét
Ez az á sugallat
mely a Skorpió Béta-csillagát is Arcod felé fordítja
hogy tükréből lesse el egyetlen törvényed
Ez az a pillanat
amikor a közetek magukba roskadnak
s szíkrázní kezdenek lábnyomod tüzétől

Egy frissen nyíló papucsvirág azért eseng
hogy lábbelid lehessen
Lám a balga kis virágok tán még nálunk is együgyübbek
Madárfütty szabdalja a levegőt

s magasan az ébredő nap fölött
aranymálinkó repdes
Leggyengébb teremtményeid hordozzák
szépséged gyémántterhét
Üvegfúvó szellő Gyürnölcskalapálö zápor
Míly láthatatlanok teremtő eszközeid
Egy óriás elefánt talán egy mammutisten
féltékenyen lesi kezed munkáját
De egyiptomi sötétség ereszkedik alá
hogy zavartalanul csirázhassanak .elvetett magvaid
Micsoda heves. légáramlatok fürösztik a hegyeket
a völgyek teknőjében

Hatalmas ezüst kopoltyúk tátognak a duzzadó világba
Ha most előkapnád viliámszigonyod
a: volna ám a nagy halászat
De utolérhetetlen sugarak szöknek át a fellegeken

.hoqy elvigyék üzeneted az aláhanyatló tájaknak
hol legkedvesebb fíaíd fellik sarlójuk acélját
s isznak a patakok písztrángkerqetö vizéből

I9Y épülnek föl legátlátszóbb gondolataid
bennünk és a kristályokban
hogy majd a végső átalakulás meztelen pillanatában
áthasítson rajtunk kegyelmed pallosa
Addig hallgatunk és van aki énekel
Gémek Hirdenek a lebukó nap tüzes tavában
csőrüket magasra tartják
nyurga nyakukról arany zápor zuhog
Ki penget itt ezüst citerát a halhatatlanság előcsarnokában

Ha valaki szól, hát lépjen elő és mondja Ámen

Tűz Temes
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Jean Daniélou

KERESZTÉNYSÉG ÉS TÖRTÉNELEM

Mi a történelem jelentősége a keresztény gondolkodók szemében?
- erre a kérdésre kapunk feleletet az alábbi fejtegetésekben. Ezzel
kapcsolatban alkalmunk lesz több időszerű kérdést érinteni, aminő pél
dául a keresztényeknek' az evilági történelem alakitásában betöltött
szerepe. a gazdasági és szocíálís haladás keresztény távlatokba állítása
és az egyház hanyatlásának vagy fellendülésének kérdése.

l. A kereszténység mint történelem

Az evanqélíumí jóhír nem annyira elvont tanokra vonatkozik, mint
inkább tanubizonyság az események, vagyis Istennek a történelemben
véghezvitt műve médlett. aminő az Abrahámmal való szövetséq, Jézus
Krísztus születése, feltámadása és a Szeritlélek pünkösdi eljövetele,
A keresztény világkép elsősorban isteni cselekedetek sorozata, melyek
a történelemben nyomot hagynak, új korszakot jelentenek Isten tervé
nek megvalósulásában és. megváltoztatják az ember életét. E szemlelet
ben két fontos kategóriát különböztethetűnk meg: az egyik az esemé
nyek kategóriája, az isteni végzésé, amely megváltoztatja a dolgok rend
jét; a másik oa dolgok egymásutánjáé, ami folytonosságot és egyszer
smind annak meqszakadását, másszóval: haladást jelent. E kategóriák
jellemzik a bibliavilágnézetét is.

Az a világ, amelyben a kereszténység megjelent, egyáltalán nem
volt kész az új szemlelet befogadására, sőt teljes erejével ellene fordult.
Egyik oldalon a görög gondolat áll vele szemben, mely az istenit az
ideák örök és mozdulatlan világával azonosítja. Szerínte még a. moz
gás is a mozdulatlanságot utánozza, lévén szabályos körforgás, akár a
csillagok pályájáról, akár a történelmet irányitó erőkről van szó, mert
a görög bölcselet szerínt az események örökké meqísmétlödnek, ezért
nincs a történelemben semmi új. Soha semmiféle olyan esemény nem
következhet be, rűely :az örök rendet megbonthatná.

E felfogás szöges ellentétben áll .a kerelsztény hittel, mely a Meg
testesülésben a páratlan, meg nem ismétlődő és visszavonhatalan Ese
ményt látja. Szent Pálnak a zsidókhoz intézett levele szerínt Krisztus a
mennybemenetellel egyszersmindenkorra belépett a Szentek Szeritjébe.
vagyis a Szentháromság szférájába. Ezáltal valami visszavonhatatlan
törtéat. Ezentúl az emberi természetet semmi sem választhatja el az
isteni természettől. Visszaesésről szó sem lehet, mert az emberiség meg
váltása lényegében már megtörtént. Itt tehát olyan eseménnyel állunk
szemben, amefy az idő fogalmában végleges minöség i változást jelent:
ezentúl már nincs visszatérés, de van a szó legteljesebb értelmébern vett
mult és jövő.

A keresztényséq nemcsak a görög bölcselet mozdulatlansáqával
találta magát szemben, hanem egy látszólag ellentétes áramlattal is,
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amely azonban a történelem fogalmát éppúgy kiüresíti, mint amaz. Ez
az irányzat: a gnózis dualizmusa. A;míg a hellénizmus nem ismer el
semmiféle újdonságot, a gnózis az üdvösség világát mereven szembe
állítja a kozmosz világával, amely egy, alsóbbrendű Isten elhibázott
műve. Ez oa szemlelet is megcsonkitja a történelem foqalmát, mert azt
tanitja, hogy nIDCS összefüggés az egymásra következő korszakok közt.
Hasonló íelíoqas Oswald Spenqleré is, aki A nyugat elkomjében a tör
ténelmet merőben heterogén ctvílízácíók egymásutánjának tünteti fel.
vagyis kizár minden 'valódi haladást.

Mind a görög, mind a gnosztikus felfogás alkalmatlan volt arra,
hogy megértse a kereszténység nagy tényét, sőt megfelelő szellemi
apparátust sem nyujthatott annak megfogalmazására. Érthető tehát, hogy
az első keresztény bölcselők a sötétben tapoqatództak, amidőn speku
latív úton próbálták megfogalmazni a merőben új valóságot, amit a ke
reszténység jelentett. Egyesek,mint Pseudo-Barnabás, túlságosan is
hangsúlyozták a történelmi folytonosság elvét, míáltal a kereszténységet
megfosztották újdonsáqától, mások, mint Tatianus, nagyon is aláhúzták
a történelem szaggatott jellegét, míáltal alig tudták elkerülni a dualiz
mus veszélyét. Szent Ireneus volt az, aki végül megoldotta a kérdést.
felfedezve a történelem kategóriáját, vagyis egy olyan valösáqét, amely
ben megvai111 a folytonosság, de egyszersmind a folytonosság hiánya is,
amelyben a mult és jövő között fennáll a minőségi különbseq, de ugyan
akkor megtalálhatjuk benne az összefüggéseket és előképeket is. Ö látta
meg először a keresztény történelem prófétai jellegét.

Ezáltal megoldotta a két Szövetséq egységének s egyszersmind kü
lönbözőségének problémáját is. A két Szövetség között meqvan a foly
tonossáq: míndkettő uqyanannek az isteni tervnek- része. Ugyanaz az
Isten cselekszik az egyikben, mint a másikban, mégis, alapvető kűlönb

ség varn kettejük között. Az Öszövetséq Isten országát csak jelzi és
előkészíti, de' az még nem adatott meg. Szerepe az első keresztény teo
lógusok szerínt elsősorban pedaqóqíaí: az állatiságból alig kívetközött
emberiség fokozatos szoktatása az isteni dolgokhoz. Míelött Isten ki
nyílatkoztatná nekik a megváltó Szer-vedes titkát. meg kellett velük ér
tetni a fájdalmat. Mielőtt kínyílatkoztatná a három isteni Személy tit
kát, a többistenhitre hajlamos emberíséqnek előbb meg kell barátkoznia
az egy Isten gondolatával. Az egész Ószövetség nem más, mint a ne
velés története, Az isteni pedagógia leoszebb gyümölcSIe Mária lelkében
termett, ezért Izrael' népéből ő a legalkalmasabb arra, hogy felismerje
Krísztust, amikor a földön megjelent. '

E nevelési folyamat befejeztével az embenségnek fel Ik~llétt szaba
dulnia a törvény alól. amely immár betöltötte pedagógiai szerepét. Hogy
az új valóság meqjelenhessék, a zsidóságnak Ie kellett tűnnie. Ilyen
szempontból nézve ,a zsidóság pusztulásanem más, mint az előkép meg
semmisitése.* A Krísztusr visszautasító zsidó nép magatartása pedig nem

• Ebből is láthatjuk, hogy a judaizmus sz erepének mértegetésónél milyen sz ere
pet játszik a kronotógiat tényez ő : a zsidó vallás nem úgy helyezkedik szembe a ke
reszténységgel mint a hamis az ig az íval, hanem rnint a tüké letlen a tökéletesset. Az
antik gondolat az ertékek megállapitásánál nem vette tekintetbe az idő szerepét.
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más. mint a gyermekkorát élő emberiség ragas-zkodása gyermekéipóihez.
Ez a szemlélet .áll a jelen világra is. mely színtén az· eljövendő világ
előképe. Jeruzsálem elpusztul. miután meghozta isteni gyümölcsét. KriSiZ~

tust, mint ahogy elmúlik -- mai formájában - ez a világ. míhelytmeg
termette gyümölc:sét: Krísztus Mísztíkus Testét. Ha a jövendőt mint a
jelen világ látható eredményeinek megörökitését képzeljük el. a' zsidó
nép tévedésébe esünk, mely. nem vállalta a búzaszem sorsát, vagyis a
teljesebb é~etért való halált.

Láthatjuk tehát. mennyíre történelmi a keresztény világfdfogás:· de
az esemény és a haladás fogalma még nem merítí ki e, szemléletet. mert
ha így lenne, el kellene fogadnunk az evolucíonízmuss végtelen fejlődés-

ről szóló elméletét. Már pedig e felfogás megcsonkítaná a keresztény
ség foqalmát, hiszen a keresztényséq nemcsak haladás, hanem egysz,er
smind a haladás végcélja is. A keresztény történelemszemlélet. eszkatelo
gikus. ami annyit jelent, hogya végcél (eszkaton) fogalma nagy sze
repet játszik benne. háromféle szempontból b. Először: szerínte a hala
dás nem végtelen, rnert a történelem meqszabott, véges isteni terv része,
amely valamikor megvalósul s akkor a világ véget ér. Másodszor: a
kereszténység maga a cél. Knsztus újra eljön az idők végén. hogy meg
valósuljon a végleges világ. A keresztényséq beteljesedése tehát egyben
a földi történelem beteljesedése is. Innen az eszketosz, a novissimus
jelző. Végül a végcél tulajdonképpen már meg is valósult: a meqteste
süléssel és mennybemenetellel a világ elérte célját.

A protestáns Gullmanm Ktisztus és az Idő című művében helyesen
mutat rá arra, hogy Krísztus feltámadásával a történelem 1egfontos,abb
eseménye bekövetkezett, ezentúl már semmiféle más esemény nem lesz
hozzá fogható. Szertnte vremmíféle haladás nem adhatja nekünk azt.
amit Krisztusban márís bírunk, mert szentségi síron oa végcél már be~

következett. A haladásba vetett hit nem azonos a keresztény remény
séggel. Lényeges különbség van a kettő közötf. A keresztény történe
lemszemlélet a legfőbb eseményt nem a kezdetnél keresi, mint a gőrá9

bölcselet. sem a véqpontnál, mint az evolucionizmus, hanem .az idő kö
zepén. A keresztény felfogás szerínt a történelem mínöséqíleq változik.
aszerint. hogy Krísztua előtt vagy Krisztus után vagyunk. A Krisztus
előtti történelemelső~OTban előkészület és várakozás, míq Krisztus el
jövetele után a legfőbb feladat átadni az immár változatlan 'kincset, amely'
maga a megvalósult végcél. Ez a hagyomány keresztény értelme.

De vajjon Krisztus után nem történik semmi? A történelem Vele
lezárult? E kérdésre Barth és a gnózÍ3 igtmne1 felel. Szeríntük Krísztus
feltámadásán kívül más eseménynek nincs jelentősége. általa az emberek
hitük rnérve szerínt eszkatolóqíkusan már meg is váltódtak. Az időben

nem teszünk szert semmiféle értékre, tehát haladásról sem lehet szó.
A .barth! bölcselet a történelmet kiüresíti: a mult, a Feltámadás nagy
eseménye felé fordul és nem törődik a jelennel.

Cullmann Barthnál kevésbbé radikális. mert elismeri. hogy Krísz
tus ma is uralkodik, a Szeritlélek ma is él az E9yházban. csak azt hányja
a katolikusok szemére. hogy túlnagy jelentőséqet vtulajdonítanak az élő

hagyománynak és az Egyház fejlődésének. Holott az Egyház fejlödé-
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sének elismerése még nem jelenti a Feltámadás [elentöséqénék lekícsíny
lését. A katolíkus felfogás szerint a jelen történele mnek is van reális
tartalma és az nem más, mínt Krísztus Mísztíkus Testének növekedése
a Szeritlélek hatása, alatt. A Megváltó már megszerezte számunkra az
emberi természetnek az isteni természetben való. részesüléset, de még
várjukt Krísztus végleges győzelmét: a testnek feltámadását és a mínden
ség megdicsőülését a világ végén. Ami ma, véqbemeqy, az Krísztus ro
molhatatlan Testének a szerétet által való láthatatlan építése, az ered
mény azonban csak a végítéletkor válik nyilvánvalóvá.

A keresztény .történetszemleletet más tanokkal szemben főleg az
jellemzi, hogy a leqkímaqaslóbb eseményt nem a történelem elejére,
nem is a végére, hanem az idő közepére helyezi. Mínden, aJllivolt
vagy lesz, e központi esemény körül krístályosodík ki. Míndaz, ami
előtte vagy utána történt. hozzá képest másodlaqos esemény, de azért
van önálló léte. Nem becsüljük túl, de nem is becsüljük le, mint a gnosz~

tikusok és ~ barthi bölcselet. A történelem csupán előkészület, de Isten
lelé tart, és sugárzó központja maga az Úr Jézus.

2. Szent Történelem é~ profán történelem

Mílyerr viszonyban van az imént körvonalazott szent történelem
a profán történelemmel, amellyel a történelemtudomány foglalkozik?
Sok modern gondolkodó a kereszténységet is csupán a civiüzációegyik
ll1egnyilvánlUlásának tekinti, az emberiség történetének .egyik mozzanatát
látja benne, amely talán nagyjelentőségű, de egysZer túlhaladottá válik.
Ezek a gondolk.odók a mai keresztényséqben az öregzdés jeleit vélik
felismerni és közeli elmúlásáról beszélnek. A másik végletet azok kép
viselik, akik a kereszténységnek csupán trans~ceP4ep:l:iáját veszik észre
és úgy tekintik, mint valami történelmen kivüli va\ósAgot. E' felfogás
szeriht a keresztény menekül a történelem sodraból és nem veszi ki
részét a közös nagy emberi erőfeszítésből. Mint mái mondottuk, a tör
ténelemnek ez a gnosztikusokra emlékeztető, pesszimista felfogása ellen
kezik a keresztény gondolattal.

A problémát akkor látjuk helyesen, ha tekintetbe vesszük a ke
reszté.nJység és történelem kettős viszonyát. A keres?tény~g egyrészt
benne él a történelemben: a történelmi fejlődés e\lY iidott píllanatában
jelenik meg a földön. míáltal a világtörténelem ssövevényének alkat
részévé válik. Ilyen értelemben a történelemtudomány tárgya .lehet. Más
Ifé.szt, a profán történelem a szent történelemnek esupárl egy része.. Sze
repe előkészítő szerep. Ez az előkészítés tölti be '~z egész jelen törté
Jlelmet. A keresztényséq viszont maga a jövő. amély misztikus módon
már most jelen van, A kereszténységre valóban: .ráillik anoviSi#rnu$
- végső - jelző, mert a történelem célja nem méls,mtrit a keresztény
ség m'egvalósítása.

A kereszténység részben a történelemben él, benne. testesül meg.
Amint Krisztus reqy bizonyos országban, korban és civilizáció kőzepett

élt, az Egyház is megtestesül az egymásra következő civilizációkban



és e megtestesülései természetszerűleg nem mentesek az emberi dolgok
ingatagságától. Azok, akik azt mondják, az őskereszténység csupán
Galilea archaikus gazdasági viszonyainak visszfénye, a bizánci keresz
ténység a konstantinápolyi császárok teokrácíájának utánzata, a refor
máció pedig csupán a renaissance gazdasági terjeszkedésének és a kö
zépkorí társadalmi rend felbomlásának egyik megnyilvánulása, a keresz
ténységből csak az egymást követő civilizációkat látják meg, a változó
és idővel elavuló "felépítményt", nem pedig az alépítrnényt, amí nem
más, mint az Egyház őrökifjú valósága.

Míndezt a mai kor problémáira is alkalmazhatjuk. Térry az, hogy
az utolsó négy évszázad alatt a kereszténység általában oa poigári cívílí
zácíóban testesült meg. Valóban beszélhetünk polgári kereszténységről,

amely egyébként a szentség és felebaráti szerétet számtalan ragyogó
példáját mutatja fel. Napjainkban a polgári világ összeomlóban van.
Evvel a világgal kapcsolatban csakugyan lehet haldoklást emlegetni.
De az agónia, amelynek tanui vagyunk, csak egy bízonyos civilizáció
haldoklása. amellyel együtt meghal míndaz, ami a kereszténységből vele
szolídárís. A polgári kereszténység az, ami ma túlhaladott, amit ma el
avultnak, érzünk, de a polgári kereszténység nem a kereszténység,ha
nem a kereszténységnek csupán a polqárí civilizációban való meqtes
tesülése.

Ezzel rá ís tapintottunk a kérdés egyik leglényegesebb pontjára,
A keresztényséq egyik követelménye a megtestesülés,de egyszersmind
az elavulttal való szakítás is. Azok, akik valaminő történelemtől idegen,
időtlen kereszténységet kívánnak, félreismerik egyik lényeges vonását.
Van, aki azt mondja, hogy ma, amikor a kereszténységnek a negyedik
rendben való megtestesülésére törekszünk, ugyanazt a hibát követjük el,
minrt Konstantin császár idején, amidőn oa kereszténység a bizánci civili
záció mezébe öltözött, vagy a XVII. században, amikor a [ezsuíták
hatására a felfelé ívelő polgári civilizációban öltött testet. De Konstan
tin és a [ezsuiták nem tévedtek: e megtestesülések a maguk idejében
helyesek voltak, ma azonban már túlhaladottak. Az új formák feltűnese

nem jelenti azt, hogy a régi formák feltétlenül rosszak voltak, hanem
csak azt, hogy ma már nem megfelelőek.

A meqtestesülés kötelessége mellett ott van a szakítás kötelessége
is. A kereszténység végleg egyik kulturával sem ezonosithetia magát.
A régi embernek meg kell halnia, hogy az új ernber megszülethessék:
Szent Pál szavai nemcsak az egyes emberre, hanem az egész keresz
ténységre vonatkoznak. Az Egyház felölti az egymásra következő cíví
Iízácíókat, hogy aztán levesse őket, mint az elavult ruhát. Ez utóbbi fo
lyamat természetesen mindig fájdalmas. Ma is ilyen válság tanui va
gyunk, de sokan értetlenül állnak előtte, Vannak. akik az Egyháznak
fölrójják lassúsáqát, mert nincsenek tisztában. azzal, milyen mélységes
dráma játszódik le előttünk és milyen beláthatatlan következményei van
nak mínden újabb lépésnek.

A kérdés helyes megoldása elkerüli mind a modernizmus, mind az
integrizmus veszélyét, amint arra Párís érsekének, Suhard bíboros első

pásztorlevele mesterien rámutat. Az integrizmus a kereszténységet azo-
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nosítja a fejlődés egyik pillanatával, ezért hol új középkorról álmodozík.,
hol kétségbeesetten ragaszkodik a polgári keresztenyséqhez. A másik.
veszély a modernizmus, amely a változandóval együtt a lényegesról is
lemond és alkalmazkodás címen hajlandó hitünk örök kincseit dté~

kozolní.
A külső formákhoz való merev ragaszkodás míndenképpen szel

lemi sekélyességre mutat. A formák terén igenis kellenek újítások, már
csak azért is, hogy meqmutassuk: nem ez a lényeg. Az Egyháztól elsö
sorban azt Várjuk, hogya krisztusi életet közölje velünk, papjaitól pedig
elsősorban azt, hogy szentek legyenek. Az Egyháznak számos oIyaa
intézménye van, amely magánviseli egy letűnt kor bélyegét, éltető ere
jéből mégsem vesztett semmit. Szent Tamás Summája a XIII. század
arísztpteleszi tanításával tart fenn szeros kapcsolatot, Szent Ignác spiri
tualitása sokat átvett a lovagi szellemből. mindez mégsem akadálya an
nak, hogy Szent Tamás a teológia, Szent Ignác a lelkigyakorlatok mes
tere legyen. Ne legyünk tehát képrombolók, akik hajlandók a katedráli
sokat lebontani, hogy vasbetore templomokkal helyettesítsük. Építhetünk
vasbeton templomot anélkül, hogy katedrálisokat rombolnánk.

Az Egyház mint történelmi jelenség osztozik a mulandó cívílízácíok
sorsábam Hogyan foglalja magában a szent történelem a profán törte
neimet? Mert a szent történelem az igazi, a teljes történelem, amelynek
a profán történelem csupán egyik része, és szerepe előre meqszebott:
Cullman helyesen jegyzi meg, hogy ez a történelemszemlébet ősidők óta
jellemzi . él kereszténységet. A keresztények ugyan elsősorban az üdvös
ség történetére figyeltek, ez azonban nem gátolta őket abban, nogy 3

.profán történelem felett ítéletet mondjanak. •
Hogyan állitsuk be ebbe a távlatba az Egyház:nak a politikai és

szociálís közösséqekhez való viszonyát? E kérdésben a keresztény gon
dolat két felfogás közt ingadoZik. Van, aki a társadalom és' tudomány
világát Isten országával közvetlen kapcsolatba hozza és a tudományos
és szociális haladásban Isten orszá~a megvalósításának eszközét látja.
E felfogás hajlamos arra, hogy az t!.gyház lelki eszközeit lebeesülje és
a tudománynak, és haladásnak vallásos értéket tulajdonítson, A má3ik:
álláspont viszont a szocíálís és tudományos haladást a vallás szempont
jából semlegesnek tartja vagy esetleg sátáni erőt tulajdonít neki, amely
Isten országa ellen fordul. A kérdésben még Szent Ágoston felfogása
is ingadozó.

Míndenesetre kerülendők az olyan első pillanatra talán tetszetős

egyeztető módszerek, amelyek nem számolnak a valósággal. Tény az,
hogy az Egyház és az evilági közösségek viszonyában mindig volt és
lesz is bizonyos feszültség, ezért a kieresztény helyzete, aki mínd Isten
országának, mind a földi hazának polgára, elkerülhetetlenül drámai.
Gondoljunk csak olyan jelenségre, mint a háború, amely lényegénél fogva
az evilági rendhez tartozik és ellentétben áll Isten országának lénye
géveL Próbálkozhatunk a legkülönbözőbb maqyarázatokkal, mínd csak
azt fogják bizonyítani, hogy itt olyan adottságqal állunk szemben, amely
alól nem vonhatjuk ki magunkat, de nincs az az elmélet, amely kiJdiszö
bölhetné a botrányt, amIt lsten gyermekei szemében a háború jelent.
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Hoqyan nézzük hát az összefüggést az isteni és az evilági rend
között? Hogy megérthessük a dolgot, vissza kell térnünk a Feltámadás
alapvető jelentőségű tényéhez. Krisztus feltámadásával új világ követ
kezett el, amely egyszersmind az eljövendő világ is. Krísztus Urunk
azzal, hogy meghalt és feltámadt, legyőzte a Rossz hatalmát; nemcsak
a Halált, hanem a Bűnt, a Testet, a Világot és a Sátánt. Mennybeme
neteléveí pedig a bűntől és haláltól meqszabadított emberiséget beve
zette a Szeritlélek szférájáha, amely egyszersmidenkorra a miénk. "I~

már Isten fiai vagyunk", mondja SZeJI1t János első levelében. "Feltámad~

tatok a Krísztussal", írja Szent Pál (Kol., III. 1.). Ezzel az üdvösség
műve beteljesedett, a dolgok végcélja bekövetkezett. Tehát nincs az a
történelmi esemény, amely képes lenne a kereszténységet íelülmúlní, Hí
szen a történelem célja már tulajdonképpen megvalósult és semmiféle
emberi találmány vagy újítás, bármilyen jelentős is az az emberiség
természetes élete szempontjából. sőt bármennyire elősegíti a keresztény
értékek kifejezését, nem nyujthatja azt nekünk, amit Krísztusban márís
bírunk.

Erre a hitetlenek azt szekták mondani: "Miből látjátok, hogy a
Ros-z, a Halál és a Bűn legyőzetett? Hát nem ők uralkodnak ma is a
világon? Hol van a győzelem, amelyről beszéltek?" Azt felelhet jük nekik:
a Krísztus győzelme által szerzett új világ már jelen van, de még nem
mutatkozott meg a maga teljességében. Isten fiai vagyunk ugyan, de
hogy mivé leszünk ~gykor, az még nem vált nyilvánvalóvá. ,,~ltetek el
van rejtve Krísztussal az Istenben. Amikor Krísztus, a ti éltetek, meq
jelenik, akkor ti is .megjelentek vele: együtt a dicsőségben." [Kol., III,
3. 4.) Az eljövendő viláq már itt van, de misztikus módon, elrejtve
a szentséql életben. Az ember és Isten egyesűlése már ma valóra válik,
de csak a lelkek világában. Ez a láthatatlan világ' a reálisabb. ahol
Krísztus Teste épül a szerétetben. Közben azonban a régi világ filmje
tovább pereg, Krisztus országa csak a hit számára hozzáférhető, amely
képes a jelenségek mőqé hatolni.

Tehát Krísztus Feltámadásával már beteljesedett az üdvösség
műve, de az Isten országa még nem jött el. A két esemény közöttí idő

szak, a mara, készdelern. amelyről az Okos és Balga Szűzek parabc
tája beszél: "Mara [aciente sponso", még késlekedik a Vőlegény, vagyis
az isteni Jegyes, aki az emberíséget már megtisztította és a Megteste
sülés tényével magához kapcsolta, de visszajön még, hogy végleg be
veze-se az Atya házába. A Mennybemenetel és a Paruzía, Krísztus vég
leges eljövetele közötti idő az emberi történelem. E haladékot azért
adta nekünk az Úr, hogy a Krísztus által megszerzett üdvösséget az
Egyház segítségével az egész emberiségre kiterjesszük. A földi törté
nelmet a keresztény mi'sziós munkának kell betöltenie. Szent Pál azért
sietett úgy az emberíséget megté:ríteni, mert szemjazott a Krísztussal
való egyesülésre és úgy érezte, ezt az egyesülést valamiféle titokzatos
akadály hátráltat ja míndaddíq, amíg minden nemzet meg nem ismerte a
Jóhírt és a zsidók is meg nem tértek az Egyház kebelébe.

A világban, ahol Krísztus a Rosszat ugyan már legyőzte, de a
Rossz látszólag mégis uralkodik, a keresztény helyzete hasonló az ÖIl'Ő-

531



köséhez. akinek már nevén vannak a javak. de még nem ő a haszon
élvező. A keresztény magatartása az a bizakodó és. türelmes várakozás,
amit reménységnek nevezünk. E várakozás aggodalom nélkül való. mert
a kimenetel nem lehet kétséges. A győzelem napjáig azonban még sok
kűzdelem vár reánk, mert Krisztus szolgáira bizta. hogy művét be
fejezzék.

Mig ez be nem következik. a régi világ haladékot élvez a rendel
tetés kedvéért. amelyet még be kell töltenie. Ez adja meg .a keresztény
magatartás kulcsát: két egymásra következő világ között megosztva él
idelenn és e két világ egyszerre létezik. A jelen idő nagy misztériuma
az. hogy magában foglalja a multat, amely önmagát túléli és a jövőt.

amely mintegy önmagát megelőzve szintén jelen van. A jelen világ tehát.
vagy amit annak nevezünk, csupán átmenet. A keresztény szemében a
természetes élet. vagyis a tudomány. politika és közgazdaság világa mín
dig anakronisztikusnak tűnik. A jövő az Istoo országa. tehát a jelent
míndíq túlhaladottnak érzi.

Evvel nem azt akarjuk mondaní, hogy az evilági közösséqek hely
zete olyan értelemben ..anakronisztikus", mint a zsidósáqé, amely Krísz
tus eljövetele után párhuzamosan élt a kereszténységgel. amelynek csu
pán előképe volt. Az evilági rendnek 03. keresztényséq megjelenése után
is megvan a létjogosultsága. Szent Ireneus hasonlatával azt moodhatjuk,
hogy a profán történelem a szöllötö, ,melyen az Egyház szöllöfűrtje

megtzrem; ha a gyümölcs megérett, a szöllötövet elvetik. De a szöllötö
tele és a gyümölcsérés nyara között ott van a tavasz. amikor a fürt
még csak virág és szükséq van a tőre. Ebben a tavaszban élünk mi is:
az Egyháznak még szüksége van a világra. de eljön a nap. amikor a
gyümölcs megérik. és a világ szerepe megszűník.

Most már tisztán láthatjuk a szent történelem és a profán törté
nelern egymáshoz való viszonyát: a profán történelem szolqáltatja az
anyagot az Egyháznak. amelyet a kegyelem segitségével lélekkel telít.
Önmagában véve az emberi haladás se nem jó, se nem rossz. illetve
szolqálhatja úgy a jót. mint a rosszat. szerepe mégis jelentős, mert az
emberiséget az érettség magasabb fokára vezeti. miáltal gazdagabb
anyagat szolqáltat a kegyelem számára. Ha így nézzük. az emberi ha
ladáson való munkálkodás benne van a Gondviselés tervében: sietteti az
Egyház növekedését. inert ahhoz. hogy gyümölcse meqérhessen, szük
sége van a szöllötö nedvére.
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JOBBÁGY-UTCA
írta Gerlei [ ó zis e í

- Kent csókolom, Tamburás néni! -- köszönt egy éles gYeTek~

hang az öregasszonynak. A zsírbafonnyadt ráncok kőzűl egy ijedt szem
tájékozódott - a járdán, de aztán értelmetlenül engedte el maga előtt a
gyereket és a száján lengő szavakat. - Süket, mint egy nagyágyú 
mondta maga eié Sanyíka, és gyorsan elhúzott az öregasszony mellett.
Örömében szívott egyet az orrán és megmarkolta zsebe alján napi
keresetét.

A Bem-utca már homályba süllyedt, a gázlámpákat még nem gyuj~

tották meg. A házak úgy hajoltak az utca fölé, mít egy füstös alagút
ívei. A lányok már· megjelentek a poszton. Kék bácsi, az utcaseprő,

pípájával aqyarán, ment, hogy lerója napi adóját egy kocsma asztalán.
A Keleti pályaudvar felől a szeszélyes növésű házak fölött átbukdácsolt
a vonatfüst:n.aphosszat füstölte az Aréna-út rúdjára akasztott kis utcát.

A csokoládégyár sodronyos pinceablakai előtt Sanyíka mélyet szíp
paritott a wastaqon, melegen kiáradó csokoládészaqból. Ez volt az esti
csokoládéadaqja. Ha elmulasztotta. visszasétált és kétszer szippantott.

"Ez a piszok Piri megint azzal a péksegéddel diskurál!" Sanyika
nem azért gyanakodott, mert Pirit egy fiúval beszélni látta, hanem mert
a lány csak két évvel volt idősebb nála, a péksegéd pedig már bajuszos
volt. Sanyika azt hitte, Piri szégyelni fogja őt, úgy tett tehát, míntha
nem venné őket észre. De Piri lázító természetességgel utánaszólt:

- Szervusz, Saci!
A gyerek lesunyta fejét, éles fogai közt elharapott egy "büdös

dögöt". Feltörő könnyei bolondos tűzijátékká változtatták az első gáz~

lángokat. Meg kellett kapaszkodnia a kétpenqönyolcvanba, hogy utol
érje azt az örömet, mely a postáspályától idáig hozta. Megállt az egyik
lámpa alatt és óvatosan kinyitotta a markát: egy pengő egészben volt,
a többi rézfillérekben. De a. fillérek között utat talált magának egy
sajátságos szag, tenyere por- és labdasaaqa, malyben benne volt a pos
táspálya korlátja, a sivár régi Lóversenytér, apalánkok rajza és a
mocskosszájú Iabdaszedöfiúk fenyegetése': Sanyika egész dhagyatottsága.
Míelöbb otthon akart már lenni, anyjának adni a pénzt és fürdeni
hanqja melegében.

- Na, öcskös, mit számolod a pénzed? Menj csak haza rögtön,
sípírel mert megver az anyukád.

Sanyíka felnézett. Egy sápadt lány hajolt föléje. Úgy állt, hogy
a gázláng minden árrryékát arcára vesse, de szemének árnyéknál mé
Iyebb árnyéka akisfiút megijesztette. Ismerte. A lányok' Olgának hív
ták. Fekete szeme valamelyest hasonlított Sanyíka nénje szeméhez, ezért
titokban jobban haraqudott rá. mínt a többiekre. Anyja és a szomszé
dok elejtett szavaiból tudta, hogy akik a túloldalon abban a házban
laknak és a sarki korcsmába járnak, nagyon rosszak.

- Keetönyolcvan -- rebegte olyan bizalommal, mintegy félénk
.szánakozást.
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A lány el akart lépni, de ez a hang meqállította.
- Hol '~erested?

- Teniszlabdát szedtern.
- Híszen akkor te gazdag fiú vagy! Vegyél feleségül!
A kisfiú mosolyogva meghúzta a vállát, de minrha mégis m2!ghán

tották volna, elkomolyodott, aztán szó nélkül eliramodott, és egyket
töre benn volt a házukban. A kapu alatt még nem ég<2/tt a petróleum
lámpa. Az udvarból felnézett ablakukra; sötét volt. Felgyűlt szornorú
ságát nem vihette oda senkihez. Fölment az ajtajuk elé, és a szűk lép
csőházban - erre nyilt mínd a négy lakó ajtaja - leült a lépcsőre.

Volt ideje rá, hogy ismét átadja magát a délutánnak. és újra igyék bá
nata forrásánál.

Négy óra után szállínqóztak az elsö teníszczök a pályára. Ez az
óra mínden nap telve volt szenvedéssel. A labdaszedők, ott qubbasztot
tak a tribün lépcsőin, csoportokba szakította őket a gyűlölet. A ver
senyutcaiak előre felosztották maguk között a pályákat. Az arénautíak,
köztük Sanvika is, félénken hallgattak; meqvárták, míg elvonul a vihar
fejiiki fölött, és a versenyutcaiakat szétszórja izgága vérük és kártya
szenvedélyük.

Sanyíkának nem kellett kétszer mutatni. hoqyan kell lökdösödní
a pálya felé igyekvő hölgyek és urak otta előtt, hogyan kell illedelme
sen kikapni kezükböl a tétovám tartogatott labdásdobozt, - de kissé
mindig szomorú lett tőle. N em erre nevelte őt az anyja. Irtózott a tű

lekedéstöl. de irtózatánál nagyobb volt az a valósáqqal testi kényszer,
hogy estére pénzt vigyen haza. Az üres pályák az ő kíméletlen küz
delmére vártak. Bizonytalanság és iszonryat fogta el, ha rájuk nézett.
De tüstént meqszűnt ez az imbolygás. ha pályát kapott, ha az ütökre
helyezhétte a labdákat és bujkálhatott a háló alatt. Csak este, míkor
éhesen és porosan hazatért, vette elő ismét ez a szomorúsáq: érezte,
hogy nem ez az ő világa. ADJyja gimnáziumba szánta, de két éve, hogy
Csepelen Brúzsa Sándor hajókovács fejét összezúzta agözkalapács.
Azóta beszakadt az ég.

Mégsem 'ez bántotta most: ez már két éve rárakódott a dolgokra
és nyomorúságos szürkévé tett míndent. Már megszokták. Ma délután
azonban úgy úszott e réteg fölött az új bánat pora, hogy kavargásában
eqyszerre meglátta egész életét.

Egy lány jött, azt mondta, neki az fog labdát szedni, akinek a
legszebb szeme van. "Én, én, kisasszony, én!" A gyerekek ágaskodva
meresztgették szemüket. Sanyika egyhelyben állva meröm nézett a
Iányra, ajka megmozdult, de visszanyelte a szót. Két erő rázta, von
zotta és lökter szeretett volna közelebb lépni, odasímítani árvasáqát a
lányhoz, de' fellázadt az ellen, hogy áruba bocsátkozzék. és egy szeszé
lyes választás kitűntetettje vagy szenvedöíe legyen. A lány 'ránézett és
Sanyíkának olvasnia kellett a kialvó szép tekintetben saját ítéletét.
A lány elfordult tőle, és egy boqárszernü, lomha fiút szúrt kegyére.
Ennyi volt az egész.

A lépcsőház egészen megtelt sötétséggel. Az udvari lefolyoba vizet
öntöttek, egy ajtó becsukódott, de mintha mindez a világ végén történt
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volna. Sanyikara gondolatok törtek, nem tudott rájuk felelni. Miért van
ez igy? Hát van a szemeknek szépsége és csúnyasága? S ha van, míért
nem az ö szeme a szebb? Az a gyerek buta volt és lassú; ő inaszakad
táigfutott volna annak a kisasszonynak a labdáí után. Honnan ez az
igazságtalan elosztás? Miféle eg-yensúlyt őriz ez az aránytalanság? ..

Apja halála óta most érezte először, hogy valaki keményen bele
szól az életébe, valaki visszás helyzeteket teremt, s egyre kuszáltabbá
teszi az életét. Míre való ez? Hát Diem szebb élni úgy, ahogy eddig
anyja szeretete meleqén pihent? Tisztán, eqyszerűen, megmagyarázhatat
lan akadályok, testi és lelki előnyök aránytalansáqa nélkül. Ma jól ke
resett, mégis ,elgész délutánjából hiányzott, s mostmár egész életébő!

hiányozni fog annak a kisasszonynak a mosolya, az az érték, melyet
Wllaki keresett, de nem talált meg benne.

A domonkosoknál Úrangyalát harangoztak. Keresztet vetett, de
mivcl anyja nem volt mellette, nem imádkozott.

A házmester feljött, meggyujtotta a lámpát a lépcsőház forduló
jában. A világosság éppen csak hogy elfolyt a falon, a korlátot alig
lé:lig emelte ki a sötétségből, s a kisfiú arcán bátortalanul tapogatta a
.szenvedés első nyomait.

Kis öklét álla alá dugta és a harangszóra ísmételqettec "Nem ér
tem. .. nem értem.,;" A nagyharang bongása valami titkos felelettel járta
.Bt a falakat, csak éppen őt nem tudta átjárni: megakadt teste homá-
"Iyában. .

Aztán a lélekharang felelgetett neki, de ekkor a lépcsőházban lép
tek. hangzottak. A cipők csoszogása csak nagyon lassan vert "cöveket
az emelkedő hangok alá. Már régen fel kellett volna érniök, de ie!gy-egy
percre csönd lett. Végre megjelent egy csapzott fej, Tamburás néni
.albér1öje;egyszer már levágták a klozet kilincséről.

Sanyi loppal feiszaladt a padlásajtóig os ismét leült.
A. részeg ember mínden lépcsöfokot külön megtapogatott. Úgy be

~ rúgva, hogy a gombok is keresztben álltak a kabátján. Mikor felért
Sanyikáék ajtaja. elé, diadalmasan kieqyenesedett, s ekkor vette észre a
magasban kuksoló kisfiút. Egy ideig mereven nézte a homályos tüne
:mén:yt, de lemondott arról. hogy meglátogassa. Megállt a lépcső alján,
é; elmondta magánbeszédjét a kakasülő közönséqének: .

- ~n nem nézek le senkit, de senkit. Mínden ember az ént édes
jó testvérem. Hogy eng,em lenéznek? Engem? ... Itt állok, itt állok, mert
·én becsületes ember vagyok. És sajnálok míndenkít, minden ... Érted?
"Csak a burzsoát, azt nem! Hiába mondják, hogyakasszam föl magam,
ba nincs munkám. De én Diem akasztom föl magam, én nem, ha még
itt ken is megdöglenem... Hazajöttem Nancyból. mert szeretem a ha
2ámat... - Enekelni kezdett. Vastag hangja hiába döngette az ajtókat:
- Allons enfants de la patríe! Le [our de gloire est arrivé. -'Aztán
€gy Irancía bányászdal következett, melyröl Sanyíkának az volt a vé
Iemérrye, hogy nem magyar. Majd így folytatta: - N em kellett volna
ha.zajönnöm, de hazajöttem; mert szeretem hazámat és Istenemet. Az
'Isten is szeret engem, Ö tudja csak, miért nem adott nekem boldogsá
I~. •• De ~9észséget. azt adott ...
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- És bort is. ._- Sanyíkának kezdett tetszeni a játék.
- Bort is - kapta fel a szót a részeg --, bort is, de csak azért,

bogy egy kicsit, kicsit ... Én most berúqtam, de azért még szerét engem
az Isten, szeret, mert nem úgy ítél, ahogy az emberek... · És ezért én
olyan. de olyan boldog vagyok, hogy...

Ekkor .e.gy rikkancs berontott a kapu alá és egyszerre telekiáltotta
a házat:

- Szencácíós a 8 Oraíl Egy munkásasszonyt elgázolt a villamos]
A hír beleállt Sanyíka szívébe. Lebukdácsolt a lépcsőn. átbújt ét

részeg karja alatt, és majdnem feldöntötte Tamburás nénit. Az öreg
asszony, míhelyst meglátta. hogy albérlője részeg. ijedten visszafordult,
és elment aludná két házzal odébb egyik barátnéjához.

Sanyika az utcán termett, de az újságost elnyelte a föld. Torkát
hirtelen összeszorította a sírás. Szernét le kellett húnynia, pillái alól
kisurrantak a könnyek. Látta anyját a villamos alatt, fehér arcát. véres,
szőke- haját és tágrameredt szemét, amint oldalt néz a semmibe. mintha
nem érdekelné az, ami. történt vele; míntha büntetésből elfordítaná fejét
azoktól. akik így bántak egy szegény anyával.

Tarkóján állati rmcleqet érzett: Piri a háta mögé lopódzott. és cícá
ját odatartotta a nyakához. Sanyíka elfordult tőle. míntha körülnézne.
aztán gYOlI'san letörölte könnyeit, és szoronqva belemondta a levegőbec

- Merre ment az .az Újságos?
- Egy kispesti munkásasszonyt elütött a villamos.
- Honnan tudod? - fordult a lány felé.
- A mí házunkban azt kiabálta.
- Hogy kispesti?
- Igen. Hogy egy kispesti munkásasszonyt elütött a villamos.
- N em azt mondta, hanem azt, hogy ~lgázolt - javította ki fő-

lényesen.
- Az mindegy.
A túlsó oldalon három gyerek állt. az egyikkel Sanyika haragban

volt. összedugták a Iejüket. valamire készültek. Aztán karban felhang
zott Sanyí,kla' csúfneve: ..Dó-zsa, Ró-zsa, Brú-zsa! Dó-zsa. Ró-zsa,
Brü-zsa!" Tanitója játékból ismételte. amikor felelni hívta. de a gye...
rekeknek az tetszett, amit hozzámondott: ..Aztán vigyázz, nehogy te 1.5
a máglyán végezd. vagy a fegyházban!"

- Ne törődj velük - mondta Piri. - Buta Iajankók.
- Te pe'dig buta liba vagy.
- Én?
-. Nem is a nagymamám!
- Mondd mégegyszer! - A kislány szeme szikrázott.
Sanvtka ki sem vette, zsebéből a kezét. lassú gúnnyal kérdezter
- Nem félsz. hogy lisztes leszel?
- Attól a pékseqédtöl?
~ Milyen jól tudodl
- Attól enqern ne félts! - enyhült meg a kislány hangja s oda'

dörzsölte a cica orrát Sanyíka szájához. - Béküljetek k:i!
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A három gyerek a fal valjáról vakolatot rugdosott le, és dobálni
kezdte öket. Egyik dobás Sanyíka mellett porzott el. egy másik Piri
lába felé repült. A kislány feljajdult és odakapott a bokajához.

- Megdobtak. Nem is védsz meg?
Sanyika keze belenőtt oa zsebébe. Egy árnyékot figyelt. mely a

Keleti felól jött a falak alján. Aztán hirtelen kikapta kezét. a másikkal
pedig a pénzt szorítva, feléje futott. Piri behúzódott a szomszéd kapu
alá. Onnan nézte. hogy Sací megcsókolja az anyját. elveszi kezéből a
nehéz szatyrot, és lassan lépeget mellette. Hallotta Brúzsáné kedvetlen
hanqját: ..Ki az a lány. akivel te beszélgetsz?" És Saci gyáva taqadá
sát: ..Nem tudom. csak idejött hozzám. Itt lakik az utcában."

Sanyika anyja karjához símult, és ahhoz a sebhelyhez dörzsölte
arcát. mely minden más anya karjától megkülönböztette.· A délután bá
nata megérlelte arra. hogy jobban megértse őt. Egy kicsit úgy szerette
most, mint ember az embert. Várta. hogy kérdezze, mit keresett. de
Brúzsáné ezt a míndenestí kérdést éppen ma felejtette el.

A sötét lakásban egy ideig csaki Brúzsáné huhogása hallatszott,
amint a lámpaüveget tisztogatta. Sanyíka nekiment egy széknek, szo
kásból letörölte a kezével és kereste, mi érdekeset mondhat az anyjának.

- Mama. a Tamburás néni lakója beruqva jött haza és azt mondta,
hogy szeréti az Istent. .

- A részeg ,ember mind szereti az Istent.
- Míért van az?
Brüzsáné meggyujtotta a lámpát és feltette rá az üveget. A fény

világos és árnyékos részre osztotta a lakást és a két embert. A meg
nyúlt árnyékok a konyha másik sarkában minduntalan gúnyolódva utá
nozták az asszony teregető mozdulatait. A· keresztbe húzott spárgák
lassan megtieltek a szatyor vízesruhétval. a konyha egészen zegzúgossá
vált. Brúzsáné elgondolkodva teregetett; Sanyika kérdése ott lógott va
lahol a zsebkendők közott.

- Hát Ilonka hol marad ennyi ideig?
Ez volt az esti veszekedések uqródeszkája, De Ilonka ma meg sem

várta a fenyegető. mondat végét. muzsíkás léptei felhangzottak az
ajtó előtt.

- Kezit csókolom. Mama. túlóráztunk, ott kellett maradnom 
rontott be. Brúzsáné nem nézett a szemébe, nem akarta látni. hogy az
ő eqyeneslelkű lánya hogyan hazudik. Ilonka szegényes ruháján, karján.
vállán és fekete szempilláin még ott ült a Rákóczi-út neonfényének csil
logása. Valósággal megvilágosodott tőle a konyha. Táskáját bevitte a
szobába, kivette belöle szaqosított zsebkendőjét, és mig kifujta az orrát.
fénylő szemét körülhordozta .a konyhában. .

-,- Szervusz, öregapám - mondta Sanyikának. - Hogy ülsz azon
a széken? Mind lejön róla a festék.

- Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál - mondta Sanyika
és tettetett. duzzoqássa] lerakta lábát az ülőkéről.

- Azt mondják -- hadarta á lány. hogy eloszlassa anyja gyanus
hallgatását - tüntetés volt a városban. Bejöttek egészen a Berlíní-téríq,
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- Kik tüntettek? - kérdezte Sanyíka.
- A munkanélkülíek.
Ez a név Sanyika számára foglalkozás volt. A munkanélkülieknek

az volt a dolguk, hogy ne dolgozzanak. hanem a régi Lóversenytéren
bolyongjanak, megpiszkálják a szernétkupacokat, néha betörjenek és
tüntessenek. Az is az 6 feladatuk volt, hogy néha örigyilkosok legyenek,

- Az urak fütyülnek az ilyesmire, Nekik van mivel tömni a ha
sukat, a szegényember pedig forduljon föl -' fakadt ki Brúzsáné.

Ilonka megkönnyebbülten fecsegett tovább: anyja indulatát sikerült
másra fordítania.

- Este már az újságban is benne volt. A rendőrök nagy murit J"I~n

destek. Azt mondják, hogy a kommunisták csinálták az egészet.
- Mert ha a szegényember hagyja magát, akkor föleszik a nagy

fejűek! De ha zúgolódik a sorsa ellen, akkor míndjárt lekoministázzák!
- fortyogott tovább Brúzsáné. Papiron meleqítette a vacsorát. - Sze
gény apátok mindig csak azt sajnálta, hogy Piavénái azt az osztrák
főherceget a csánakjába rántotta. Node megbocsátja neki az Isten. Csak
tenne már értünk valamit az a herceg!

Két év óta ezzel a mesebeli herceggel volt összekötve sorsuk jobb
raíordulása, Sanyíka kereste, mi tetszhetnék egy ilyen nagy úrnak az
ó lakásukban. Ha megszeretné Ilonkát..; De nem! Ö csak dícsekední
akar Ilonkával. nem odaadni. Brúzsa Sándor Iámya nem lesz egy főher

ceg felesége.
Nem bírta tovább a titkát, megcsörrentette zsebében a pénzt, és

lenézett az asztal alá.
- Miért nem rakod ki a pénzt a zsebedből? - szólt rá Ilonka.
A pénz most már vidáman táncolt Sanyika zsebében. A kisfiú anyja

arcának változását figyldte, s addig rázta a pénzt, míg meq mem szólalt:
- Nahát mutasd, mít kerestél? .. De honnan vettél te ennyi pénzt?
Sanyika arca ragyogott, ternyerét az asztal lapjára szorította: alatta

mocorogtak a rézfilléresek.
- Találják ki. mennyi van alatta?
- Egy pengő.

- Nem igaz.
- Egy6tven?
- Nem igaz.
- Te. ne mondd mindig, hogy nem igaz. mert a mama nem

'hazudik!
- Egyhetven?
- Kettőnyo1cvan! - kiáltotta diadalmasan Sanyíka,
- Akkor azt a pénzt te máshonnan szerezned, Nem loptad?
- Nem - felelte kétséqbeesetten a kisfiú. Anyját már meqtévesz-

tette a felnöttek világa. Sanyíka érezte, hogy anyja oa lehetőségek köret
a bűn felé tágította beIUle.- Nem" nem loptarn - ismétlelite olyan ko
nyörgő hangon, hogy B~.úzsáné magához vonta \1yermeke fejét és meg
könnyesedett a szeme. Örömébe belefájt. hogy gyermekei fölött egyre
jobban elveszti tájékozottságát.
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- Jó, jó - csitította a gyermek fejét símoqatva. - Nem .komo-
lyan mondtam. Egyél, mert kihül a vacsora!

Ilonka bekapta a vacsoráját, aztán meqtisztította maga előtt az
asztalt, két gombostüvel ráfeszített egy selyemharisnyát. és egy finom
tűvel sorra fölszedte a leszaladt szemeket.

- Hallotta mama, hogy az utcáriknak új nevet adnak?
- Melyíknek?
- A Bem-utcának. Jobbágy-utca lesz a neve. A tegnapi újság írta,

avarrodában olvastam.
Brúzsáné bement a szobába, hogy megvesse az ágyakat. Ez a csön

des negyedóra oa sötét szobában. a konyhából bevetödö fény homályá
ban, a falon függö. szentképek között míndcn este lelkiismeretvizsgálatra
indította. Úgy vonult vissza ide, mínt lelke magányába. Míg szétbon
totta az ágyakat, a megszokott mozdulatok mögött megszokott gondo
latok jártak-keltek benne, s zaklatott életét az állandóság megnyugtató
érzésével töltötték el. Lélekben eltávolodott a mai naptól és messzíről

nézte magát: a méltósáqos asszonyék mosókonyhájában, ahol saját ap
róbb szennyesét is kimosta; az előbb pedig kifakadt és zúgolódott, rossz
példát adott gyermekeinek. Szája a bánat jólismert szavaira fordult, de
most bánata mögött is valami kis vidámság húzódott meg. Önvádját
újra meg újra el kellett hallgattatnia, hogy hallja e vidámság buqyoqását,
mely csodálkozására egy új utcanévból fakadt. Mintha ez az új név
eredeti színére mosdatná az ékl1:ét; mintha világosabban, mint bármi
más, kifejezné sorsa tartalmát a Zichy-umdalom cselédházaitól Cecén
át a Jobbágy-utcáig. Mintha '€J~yszer'fle utat varázsolt volna eléje, ha
zát köréje.

A konyhából becsattant Ilonka hangja:
- Hóógyisne! Azt hiszed, hogy ha egyszer két pengöt hozol haza.

akkor mindjárt te mondod meg, hogy mire költsük?! Majd ha fagy!
- Mi az, ha fagy?! Te nem keresel annyit, mint én, pedig már

tizennyolc éves vagy, én pedig csak kilenc. Nem hiszed? Nézd meg a
naptárt, fiacskám, májusban mnltam kilenc éves.

"Milyen szájas lett ez a gyerek?" - hökkent meg Brúzsáné. 
"Egészen elkanászodík, míóta egész nap Illem vagyok itthon. És ez a
lány is, - ki tudja, hol jár. Sosincs itthon idejében. Uram Isten, mí
lesz ezekből a gyerekekböI? Csak fel tudnám öket rendesen nevelni!
Istenem, adj hozzá erőt! Míért kell nekem annyit szenvednem? Csak
legalább a munkám tudnám imádsáqqá változtatní. SzereteIttel. . . Ha
olyan szerétetem volna, hogy meg tudnám forditani a sorsom... De ak
kor is csaki magamban fordithatom merg, kivtil minden marad a regi:
a szűkséq, a baj és a gyerekek. Miféle szemről beszél Sanyika? Ki kell
mennem hozzájuk. Istenem, még egyszer bánom mínden bűnömet! Erő

sen fogadom, hogy többé nem vétkezem, és a bűnrevezető .....
- Mama, mit csinál olyan soká odabenn?
- Megyek - szólt vissza Brúzsáné. - "... és a bünrevezetö al-

ka1mat elkerülöm ."
- Nézze mJe.g, mama, a Sanyi szernétl
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Brúzsáné hunyorgott él fényben.
- Na, hadd lám, mít nézzek rajta?
- Egy kisasszony azért nem választotta labdaszedönek, mert nem

tetszett neki a szeme.
Sanyika lehajtotta a fejét. Eddig valahogy mindig abban a tudat

ban élt, hogy olyan szeme van, mint az anyjának, vagy olyan fekete,
mint Ilonkáak. A különbséget nem vette észre, s ha észrevette is, nem
hatott a képzeletére. mert ő hasonlitani akart mínd a kettőre. Most látta,
bogy egyikre sem hasonlit. Ismét érezte, hogy torka összeszorul: egyedül
van, nem tartozik senkihez. Egyre jobban elmerült élete ísmeretlenseqé
ben, s mostmár teljesen árvának érezte magát. Nem mert felnézni. nem
mert bízni abban, hogy visszafogadják.

- Olyan szemed van, mint a Lajtos nagyapának - mondta Brú
zsáné. -' Oldalról még a szemölelököd is az övére hasonlit. ..

Sanyika mostmár felnézett, de szeme tele volt könnyel.
- Ne sirj, öregapám - mondta Ilonka és magához vonta az öccse

fejét. Aztán lehajolt hozzá és úgy duruzsolta: - Mondd, mi bajod,
mi bánt?

Sanyika a nénje karja alá bujt, arcán ott érezte i a délutáni kis
asszony ruhájának meleqét is. Hogy ne kelljen válaszolnia. hüppögve
~é1:dezte: .

- Mi ... hhh... volt a ... hhh ... Lajtos nagypapa?
Brúzsáné megszokta, hogyne víqasztalja a fiát, ha Ilonka dédelgeti.
- Anagyapátok? - Nyelvén volt, hogy uradalmi kertész, de

most, Illem tudta volna megmondani míért, ezt felelte: Jobbágy.
Joboogycse1éd.Öregapám mesélte, hogy Szeged mellöl, Tápéról akkor
szegödtek el Dunántúlra a Ztchyekhez, amikor fölszabadították a jobbá
gyokat. Azt a pusztát, ahol megtelepedtek, máig is Tápé-pusztának ne
vezik. Ott kertészkedett. Jó szeme volt: meglátta a gazt.

- Akkor éppen jó utcában fogunk lakni ezután! - mondta Ilonka
és újra lehajolt Sanyika arcához: -:- Látod, a Lajtos nagyapa utcájá
ban fogsz ezután lakni. De mostrnár ne sirj, mert akkor én is sirok -:
mondta olyan hangon, mintha már kezdené is a sirást, Ezzel szokta
míndiq Sanyikát nevetésre bírni.

Sanyika nem tehetett róla, de mostmár nevetnie kellett, a kétpengő

nyolcvan filléren, azon akisasszonyon, a mamkanélkülíeken, a Jobbágy
utcán, még azon az elgázolt mukásasszonyon is. Anyja és nénje ott volt
mellette egészen közel, s ez neki elég volt.

. Az ágyban megvárta anyját: ülve, fennhangon mondták az esti
imát. Ilonka boldogan begubódzott a takaróba, lábát álla alá húzta, és
addig ábrándozott, mig el nem aludt. Brúzsáné még imádkozott. Sanyika
pedi~ anyja leeresztett hajfonatával játszott.

Aztán Brüzsáné is keresztet vetett; maqáhoe -emelte a párnára a
S?vány kis testet, és megcsókolta Sanyíka szemét meg a szemöldökét.
apjára gondolt; az uradalmi kertészre. és naqyapjára, aki Tápé-pusztán
túrta az idegen földet, 5 még emlékezett a robotra. a dézsmára és él
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- Tudod-e, hogy mi az a verébfej? - és újra megcsókolta Sa
myíka szemét,

- Az egy verébnek a feje - nevetett Sanyíka.
- A verébfej az azt jelenti, hogy minden adóforint után egy varju

és öt veréb fejét kellett a jobbágynak beszolgáltatnia. Szegény öreg
apám egész gyermekkorában verebeket fogott. Te meg már teniszlab-.
dákat. -- Ismét megcsókolta Sanyíka szemét.

A kisfiú lehúnyt pillái alatt a csókoktól fényes karikák kezdtek
szállonqani.

- Mama, még - mondta, mert a karikák eltüntek.
Anyja panaszt hallott ebből .a kérésbök azt hitte, a labdaszedés

említésével és csókjaival eszébe juttatta azt a kísasszonyt, akinek nem
'tetszett a szeme. Mennyíre szenvedhet ez a gye:rmek az emberektől!

- Mondd meg, fiam, annak a kísasszonynak, hogy neked is éppen
olyan becsületes szemed van, mínt másnak. És ha a nagyapádnak jó
volt, jó lesz neked is.

A Kelenben fütyült egy vonat, és Sanyikét elröpítette Cecére, La]
tm nagyapa temetésére. Sajnálta, hogy nagypapa a sir ban, nem láthat
ilyen szép piros karikákat. Egy ideig még meg tudta csinálni, hogy ket
1:en nézzék a tüzes gömböket, de aztán belefáradt.

A következő füttyöt már nem hallotta.

MINT A FOGOLY

Miért szűk, mondd, az éjjeled?
Az ágyad míért szorít? 
Melletted fekve figyelem,
hogy nyugtalankodik.
a tested, és a szájadon.
mínt láng csap ki a jaj.
Ez a zavaros fájdalom
míért van s mít akar?'

A verqödésed éppolyan,
mint egy fogoly madár
vak csapkodása s mint azé,
ki szökne, futna már
és karom ólmos lesz s a szó
zsibbadt nyelvemre fagy,
mert hátha az én életem
meqcsömörlöttje vagy.

Kétségbeesve hallgatok
s figyelek lopva rád,
hogy nem boríthatom föléd
a béke sátorát,
hogy nem merűlhetek veled
egy fényes és üde
hullámveréssel megrakott
és mély álomba le.

A kínlódásod így győtör

el engem is, pedig
mi egymást mért is bántanánk?
Én érted fekszem itt
olyan elszántan. makacsul,
míként a katonák,
védelmezik testvéreik,
szülöík otthonát.

Toldalagi Pál
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KÉRDÉSEK
,
ES TÁVLATOK

Amikor legutóbb a kereszténység és a laicitás viszonyát vizsgáltuk,
nem mínden időszerűség nélkül, sokszor elénk villanhatott az a törté
neti mult és háttér, amelyből az eszmetisztázást indító francia irók fel
ismerései támadtak, ők maguk is rámutattak egyes mozzanatokra, ame- .
lyek arra bírhatják a gOll1dolkodó katolikusokat, hogy a kereszténység
középkori, "szakrális" típusa helyett, amely az egyház és az állam
együttműködésére épült, annak új, a keresztény szabadság-eszmét érve
nyesítö "profán" típusát igyekezzenek kialakítana. Azóta egy német
szerzö, Ida Fríederíke Görres irásat is olvastuk, amely felfogásának
szándékolt egyoldalúsága és nem egy állitásának vitathatósága mellett
is igen tanulságos megfigyelése!<Jet és figyelemreméltó szempontokat tar
talmaz. Találunk fejtegetéseiben egyenetlenség-eket, olykor érdessé
geket is, de nyilván mentséqükre szolqál, hogya valóban nagyszabású
tanulmársy, amelyet a Wort und Wahrheit tett közzé, jobbára töret
len talajon szánt. Az irónő ugyanis, aki lequtóbb Newman bíboros és
Kis Szent Teréz életrajzán dolgozott. munkája során abba a nehézségbe
ütközött, hogy az utolsó száz év katolicizmusának belső történetét még
senki sem írta meg. Maga próbálta hát megragadni és kiemelni annak
a környezetnek jellemző vonásait. amely két hősét körülvette. Az ered
mény lényegesen más, mínt némelyek várnák, de jóval tanulságosabb ís;
mint a tanulmány eiméből: "TörvényeSSég és világmegvetés" - kö
vetkeznék.

* 'ft *

Azután, hogy a francia forradalom széfverte az udvari és állam
egyház díszes, de korhadt épületét s hogyavallásüldözés vihara végig
scpert az országon, a francia nemzet elég gyakran változtatta politikai
ábrázatát: diktatura és császárság, a királyság első és második vissza
állítása, köztársaság és másodíki császárság, újból köztársaság. Nehéz
lenne megmondani, mi volt ebben a közjáték. a forradalom-e, vagy a
monarchía. Ezzel szembern a katolikusok, mihelyt összeomlott a nézetük
szeríne Isten-akarta rend. olyan tulajdonságot öltöttek magukra, amely
a gyors változásokon keresztül is megmaradt. Ez a tulajdonság a "belső

emigráció".
Ida Fríederíke Görres nem tudta megállapítani, hogy ki alkalmazta

először erre a típusra az "émígrés de l'íntéríeur" elnevezést, amit azért
is sajnálunk. mert ez a kifejezés napjaink. politikai szetárában megint
sűrűn szerepel. Az elnevezés azonban míndenesetre találó volt: otthon
maradottak és mégis kiuándoroltek, Olyanok, akik kirekesztették maqu
kat az uralkodó és érvényes világból, a nemzeti összesség életéből.

Maradványai egy letűnt időnek, csendben visszafelé tekintő és fárad
hatatlanul az egykorinak visszahozására áhító emberek. Akik mint egy
hajótörés menekült jei, fétisként melenqették az összekaparható törmelé
ket, válogatás nélkül aranyat és bádoqot, a forradalom előtti nagy ha
gyomooy romjait és a rögtönzött szükségformákat, amelyek, a földren-

542



gés éveiben keletkeztek - míndazt, aminek csak katolikus bélyege volt.
Hiába tértek vissza uralkodók és arisztokraták, a belső emigránsok
félreálltak és kívül is akartak állni. Létüket és' hitüket örök és néma
ellenzéknek fogták fel a kialakuló világgal szemben, amely őket az élet
szélére szorította. Mít törődött az emigráns az új hatalmak ténykedései
vel? Hátat fordított valamennyinek. Sok nemes büszkeség is volt ebberr
a magatartásban -- írja a szerző -, sok reménytelen hűség. de sok volt
abban a be nem vallott tehetetlenségi érzés és a lassan métrgező "ressen
timent" is. Inkább nem akartak együttjátszaní, semhogy a rendszer csak
tűrje öket, kegynek tekintse létezhetésüket. ne számítsa teljes jogúaknak
és megfossza öket az érvényesülés eqyenlő kilátásaitól.

Ez a magatartás azonban nem teremhetett mást, mint veszedel
mes gyümölcsöket. Mert ahogy merevedett, abban a mértékben önálló
sult is. Mínél magasabbra és vastagabbra nőtt a fal a jámborok és a
"világ" között, annál inkább elfelejtették. hogy kik és miért építették
azt. Ösréginek és szűkséqesnek kezdték tartani. Kiestek tudatukból a
visszahúzódásnak és hidegségnek. a "modern világ" míndenre kiterjedő.

könyörtelen elítélésének okai. amelyek pedig annyira újak. közeliek és
még tapinthatóan időhöz kötöttek voltak. s a maguk igazolására a val
lásba kapaszkodtak. A "mások" művészetét, irodalmát és tudományát
már nem azért kárhoztatták. mert ellenfelek monopólíuma, hatalmi esz
köze, időtöltése és kifejezése lett. hanem mert "világiak". Regények
olvasása szeríntük magában ís bűnös dolog. nemcsak a rossz reqényeké,
tanulás és tudás magában is veszedelmes és' aqqodalmat keltő, színház
és sajtó nem eqyszerűen egy társadalmi réteg életének megnyilatkozása;
amelyről eltéröen vélekedhetünk. hanem szórakozás és tájékozódás,
amely elvetendő és megtévesztő. A jámborság - mondhatnóke az igaz
hitűség - fokát minden további nélkül megállapították abból. hogy
valaki távoltartja-e magát míndezektöl, v,a!!y sem. Egy szóval kifejezve.
egy új puritanizmus kapott lábra a katolikusok körében. amely nem
eszmékból vagy reformok akarásából tört elő, hanem abból anyomásból
és kívánságból született, hogy egy erőszakolt életstilust igazoljanak.
Ösréqi, gyakran megcáfolt és gyakran elítélt eretnekséq, amely ijesztő

szívóssággal üti fel a fejét újból és újból a kereszténységben, minthogy
tápláló erei nyilván magában az emberi lélekben rejlenek. Ez tért vissza
álcázottan és kerülő utakon: nem teolóqiaí iskolák szellemi csatáin át.
hanem eglJ mindennepi és egészen földi defetizmus nryitvahagyott ajta
ján. Utolsóelőtti alakjában jansenizmusnak hívták. most pedig a leq
szigorúbb igazhitüséget igényelte magának és ezzel kísértette meg ar
világot.

Közvetlen okokkal is magyarázza Ida Friederike Görres, hogy ar
francia katolikusoknak ez a teljesen időhöz kötött és sajátos magatar
tása a francia határokon túl is kerek száz éven át döntő befolyást gya
korolt a katolikus jámborság és az egyházon belüli élet alakulására.

Németországban a birodalmi egyház ,r'égi' alakjának meqszűnése, s
később a kultúrharc, amely a katolikusokat ott is hasonló szellemi hely
zetbe sodorta, csak növelte bennük a Ioqékonysácot a francia maga
tartás iránt, de ez, mint "tisztán vallásos" életbeállítás. szabállyá vált

543"



-olyan országokban is, ahol az egyház jogait senkisem bántotta. Ausztriát
említi példaként a szerző, ami egymagában is megmutatja, hogy annak
.a ferde. fejlődésnek, amelyből oly nlagy megpróbáltatások hárultak 37

egyházra, közben már hatalmas gyökere nőtt: egy alapjában hamis vi
szony a világhoz. .az, hogya hívők a valósággal nem számolva. a való
ságon kivül rendezödtek el. S éppen ennek leküzdése és a helyes maga
tartás kialakítása lett a mi korunknak talán Ieqsürqösebb keresztény
feladata.

* * *
Semmi kétség. volt abban a "világmegvetésben" sok erkölcsi ko

molyság is. Bizonyították ezt a szellemnek és a szentségnek azok a
nagy katolikus alakjai, akik bánuilatosan mentek maradtak a kor erkölcsí
sűlyedésétöl. Lisieuxi Szent Teréz nővére. Céline is, amikor később

megkérdezték, mi tette rájuk a legmélyebb benyomást a szülői ház ke
resztény életében, ezt felelte: "A vasárnap meqszentelése és a világ
meqvetése." Csakhogy a világtól való ez az elfordulás - mondja Ida
Fríederíke Görres - még a közös nyuqatí-keresztény örökség volt,
amely Zola emberábrázolásával szemben tisztán és világosan kirajzó
lódott Stifter és Raabe elbeszéléseiben éppúgy, mint Dickens és Troliope
hőstelen hősein. Ahhoz, hogy Szent János értelmében tudjunk a "rossz
világról" és higgyünk a szegényeknek, a SZelídeknek és az üldözöttek
nek megígért boldogságban, igazán nem szükséges "belső emíqránsok
-nak" lennünk. Az a világmegvetés azonban, amely a XIX. század utó-

- jának katolíkusaít általában. áthatotta, igen sok esetben nem ilyen ter-
mészetű volt. Ahogy. a szerzö jellemzi: püsztéi» evilági reménytelenség
váltotta fel a hívők tudatában a világi dolgok. reménqtelenséqéröl val/ott

.ketesztéruj meggyőződést s nyomában a hívők a "savanyú szőllő" ízét
nagy ügyességgel és kenetességgel a kereszt fanyarságára magyarázták.
S történt ez ugyanakkor, amíkor a protestáns keresztények hallgatólag
mcssze elejtették az ember és a világ gyógyíthatatlan romlottságának
tételét, amelyen teolóqiai tanításuk sarkallott, s lobogó zászlókkal ro
hantak át a század derűlátó eletiqenléséhez, a gyorsuló haladásnak és
a kultúra míndenhatósáqának hitéhez. Az itt elemzett katolíkus maga
tartás meröben új volt, csak nem ismerték fel annak, mert első pilla
natra megtévesztően hasonlitott a régi és nagy elődök maqatartásához.
Pedíg ez a magatartás már nem a kerlesztény örökség széles talapzatán
nyugodott, hanem szellemileg a levegőben lógott, és csupán sebtiben
összekapkodott dolgokra támaszkodhatott. S épp ilyen vaktában és
összhanqtalanul, semmí belső törvénytől nem szabályozottan, fakadtak
szerte gyakorlati következéseí is.

Ez az ..illegális" és névtelen katolikus puritanizmus .a szerző sze
rint hosszú időre; olyan mártékben megváltoztatta a híveket, hogy még
mai kortársaink zöme szm tudja azt kiszűrní a katolikus jámborságnak
s ami rosszabb, magánaki a katolikus hitnek fogalmából. S amikor a
szerzö eleve óvást emel az ellen, hogy elfogultságga!, vagy kegyelet hiá
illyával vádolják, fel is sorol tételének bizonyítására jó csomó mozza
natot, amelyekről - mint mondja - szívesen megfeledkezünk és pedíq
ma, érthető módon, inkább, mint valaha. Holott, ha komolyarn gondol-



kodurrk, senki közülünk nem hunyhat szemet ama tény előtt. hogy az
:utolsó ötven esztendő egyházellenes, majd keresztényellenes mozga/mai igen
sokszor eZJekneka hibáknak és [élresiklésoknek tapasztalásából eredtek.

* * *
Azoknak a mult századi nemzedékeknek viszonya a világhoz .Iia

mis" volt, és pedig a szónak míndkét értelmében: helytelen volt tárgyi~

Jag s nem volt benne őszinteség. A' világ elutasítása náluk lényegesen
más volt, mint a szerzetesnél, aki korrekt vallási. választ ad egy józanul
fclfoqott és nagyon komolyan vett valóságra: ha nem is az egyetlent,
de egyikét a kereszténység igazolt és míndenkor érvényes válaszainak.
Más mértékű és rangú az anyagi világ bölcseleti megtagadása is a tiszta
szellem javára, ami keletről mindig újból előretört. mínt kereszténység
előtti iskola, vagy a föld alatt kíhajtva, mint eretnekség a keresztény
~égen belül. Az a kor, amely meg-előzte a míénket, nem valaminő szent,
vagy szellemi világkerülés jegyében állt. Viszonya a világhoz sokkal in
kább az volt, mint egy kényszerű és gyűlölt házasságbarn az asszonyé
a férjhez: mcqadó és uqyanakkor áruló, bensőleg megvető és mégis a
tetszésért esengő, áldozatot mímelő, de hidegen és céltudatosan kihasz
náló. Ez a világtól való félelem a hátrányokat szenvedök életérzése volt,
akik egy elnyomott rossz lelkiismeret mélyén észlelték tagadásuk ke
T2sztényi és emberi tőkéletlenségét, de a lelki beteg makacssáqával egyre
újabb okokat' hurcoltak elő annak igazolására.

Bizonyos, hoqy a hit első tételében azok a nemzedékek sem kétel
kedtek, sőt apolóqiák köteteit írták össze, kifejezetten annak védelmére
materialista. pamrheista és pesszimista tévtanok ellenében. Annál meg
lepőbb azonban, hogy éppen azok az emberek, aklik oly határozottan
és erőteljesen szálltak síkra értelmi téren a Teremtő valóságáért és föl
ségéért, a gyakc'rlatban oly keveset látszottak tudni a teremtett dolgok
méftóságáról. Aggályoi, és kicsinyes ellenség-ességgel fordultak a testt és
'szellem ellen, amihez érvet a katolíkus tanítás igazán nem nyujthatott.
Az a prüdéria,' amelyért oly gyakJran elítéltek és- kigúnyolták a katoli
kusokat, nem eqyszerüen ,ktomikum volt, hanem egy mélyebben fekvő

zavar igen terhes és sokrétű megnyilatkozása. Nevetséges és tragikus
kinövéseivel ez a prüdéria nem volt ugy,an míndenberr katolikus külön
legesség, mert hozzátartozott általában a polgárság külső arculatához.
de igenis felróható az akkori katolikusoknak, hogy nemcsak nem léptek
fel 'ez ellen a hitükre és a régi katolíkus hagyományokra cseppet sem
közömbös élethazugság ellen, hanem még ők szállitották hozzá az á/
vallásos indítékok legdúsabb halmazát s többnyire ők lettek leqszenve
délyesebb védelmezői.

A ferde szemlelet azonban a testről szükséqszerűen átvetődött a
szellemre is. Innen az a közmondásos szűkkeblűség, aggályoskodás, sőt

cllenséqesséq, amelynek a jámborok közül sokan tanuságát adták a
tudás és a gondolkodás, mint nyilvánvalóan "káros" és "wszélyes" te
vékenyséq htárt. Fájdalmas - mondja a szerző --, hogy oly hosszú
időn át kellett egynek venni a "szabad" gondolkodást és a "szabad"
.elvüséqet az "egyházt?11enessel", sőt "keresztény-ellenesse1". A katoliku-
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sakra rákényszerített gettó után jött a szabadon választott gettó. A né
metországi Hochlend folyóirat körüli harc, amely az áttörésért folyt.
ma már egy része az egyház- és sze'llemtörténetnek. Kérdések feltevését
vallási területen, ha méga.nnyi tisztelet volt is benne, a dölyfös és meg
bizhatatlan szellem vonásának, gyakran a bünös kételkedés bizonysá
gának tekintették.

Ebből az aggályosan és despotikus módon ápolt kollektivizmusból.
ahol bűnnek számított nunden elhajlás a "szokásostól", természetszerűen

tenyészett ki az engedelmességnek egy faja, amelynek e kiváló és ritka
keresztény erénnyel már csak a neve volt közös. Alkalmazkodás és
eqyformásulás. amelyet semmi magasabb vágy, vagy ösztönzés nem ser
kentett, csak az, hogy az ember a sorból ki ne ütközzék. Az uralkodó
véleményhez való kritikátlan és készséges alkalmazkodásnak éveken át
prédikált és gyakor91t alapelve kiirthatatlanul hatott tovább a meg vál
tozott környezetben is, amelynek új stílusa épp oly ellenállás nélküli,
készséges követésre és utánzásra talált. Az engedelmességnek ez az el
fajulása, amelyet félelem, bedeszkázottság, tunyaság, vagy számítgatás
segített elő, talán többet ártott az igazi tekintély és hagyomány hite
Iének, mint minden nyílt lázadás.

Talán mindkettő: a testtől és a szellemtől való viszolygás is csak
cgy része volt a hívők alap~'ető kozombosseqének: az adott világ irá
nyában. Ahogy az emíqránsok megtagadták az érdeklódest a számukra
idegen és elzárt iránt, úgy vált náluk uralkodóvá az érdekeltség meg
tagadása általában a "földiek" felé s az ezekhez való viszonyuk - mint
a szcrzö mondja -- csupán stratégiai, vagyegyszerűen taktikai lett.
~; itt az egyik legkárosabb következményt abban jelöli meg a szerzö,
hogy ez a taktikai beállítottság lehetetlenné tette az ellenfél keresztényi
és emberi meqitcleset is. Nem tudták felfedezni és megérteni az ellen
félnek azokat a helyes megérzéseit és dicséretes törekvéseit sem, amelyek
támadásai mögött rejlettek. nem tudták felfedezni és megérteni az ellenfél
i-ullústeúen ptoblcnuiinuk vailási magvát. Hiányzott a tisztelet a szellem
és a lélek inségével szemben, amely "odaát" is tisztázásért. eligazodásért
és megoldásért küzködött. A "hitetIzn" - s nem ez volt-e míndenkí, aki
nem teljesen azonosult? - a míndcnáron való "megtérités" tárgya lett,
olyan megtérés célzatával. amely azonnali, feltétel nélküli és látható alá
vetést és beilleszkedést jelentett. A "hivő" - s ki nem volt az. aki kül
sőlcq ki nem ütközött? -- az abszolút fölény birtokosának számított, nem
volt mit tanulnia, sem kapnia "odaátról". A hívőnelc így szinte s;:;übég
.'::eriíell bizeunetlonnú és ellenzékiu« kellet! núlnin az újjal szemb-ri, .mert
ez új és kiszámíthatatlan volt. Nyilván ebből a forrásból származott,
akárcsak a legtöbb francia katolikusnak királypártisága, az osztályelőité~

letek: színte gyermekes kultusza, a rangnak és a címnek az az őszinte és
áhítatos körülrajonqása, amely mcssze túlhaladt a keresztényileg elvisel
hetőri. Nem volt még kor, amelyben olyan jólélekkel ágyazták volna meg
,.vallásilag" a legbrutálisabb társadalmi szakadásokat s oly hosszasan
vették volna látatlanba, mit sem sejtve, a szociális problematikát.

A katolikusoknak ez azelöbb kényszerű, majd egyre önkéntesebb
félreállása az alatt a félszázad alatt, amely szédítő iramban teremtett új
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Európát. szomorú következésekkel járt a kereszténységre és a világra
egyaránt. Hosszú történetükben először esett meg. hogy a keresztények
"nem voltak ott". amikor kulturájuk bölcsője új formát kapott.

* * *
De még nem teljes a kép. Azok az erők ugyanis. amelyek azáltal

szabadultak fel. hogy nem vettek részt az általános történésekben. tétle
nül sem maradhattak. Mínthoqy pedig a minden vallási vonatkozástól
kiüresített ..világban" területet nem találhattak. kizáróiag az egyházon
belülre fordultak. S itt a világi fejlődés különös mellékjátéka bontakozott
ki. vallásos alakulatok. egyesületek és intézmények szervezésének, egy
önálló világ alapításának buzgóságában. Ezt a folyamatot - mondja Ida
Friederike Görres - 'gyakran állították be a katolikus egyház páratlan
fellendülésének. Vís-zatekíntve azonban méltán kérdezhetjük. jórészt nem
káprázat volt-e eZ? Hiszen ugyanakkor. amikor rengeteg munka és pénz
ment el társulásokra. kulturális és keritász-vállalkozásokra, az egész fehér
faj elkereszténiitelenedcse rohamosan hatotta át az élet minden teriile
tét. A keresztények feladatát a világ irányában, úgy látszik. mégsem pó
tolhatja a jámbor tevékenységek semmilyen rekordja.

Az sem érdektelen azonban - folytatja a szerző --o hogy a "csak
katollkusoknak" ebben a mesterséqes rnellékvíláqában észrevétlenül éivé

nyesültek a tisztán világi mérték-elvek, ami világosan leleplezi ennek a
"világtól való menckülésnek" felületes és önárnító voltát. Ezért keltettek
Z'o ;:áptk szoctáli, körlevelet h oly csekély visszhangot a katolikus vállal
kozók között. Emiatt támadt sokszor kétes hírük kifejezetten katolikus
vezetésű birtokoknak és gazdasági intézményeknek, ami a megbízható
ságot és igazságot illeti. Míg a katolikusok a hatodik parancsban hány
ták a ..világ" szemére a kettős morált, ez a világ - olykor nem is alap
talanul - a hetedik és a nyolcadik parancsban vádolta meqkettős mo
rállal a katolikusokat. Egyesekben volt bizonnyal nagyon sok jóakarat.
de sok tanácstalansáq is. amin nem csodálkozhatunk. Ha egyszer ferde
a világgal szemben való magatartás alapja. nem lehet rajta egyenes az
épűlet, nem lehet mindaddig. amig le nem raktuk új alapjait.

* * *
Főleg francia példákkal festi alá Ida Friederike Görres azt a másik

döntő választ is, amelyet a belső emiqráltsáq állapotában a katolikusok
létükre adhattak. Az első válasz. mint tudjuk. a világ megvetése volt.
l másik a fenntartás nclkiili hiisé'g ('5 szere-tet az couluiz iránt, amibe az
k'ök j[,rr;ccrs,'igú;lak cqé iz páthosza sűrűsödött s ami egy sajátságos "tör~

vényesséqhen" nyert kifejezést.
Előtte még soha nem volt eset arra a fájdalmasan éber. hangtalanul

érzékeny. feltétlen és kritika nélküli hűségre és lojalitásra nemcsak az
egyház, hanem rninden iránt, ami vele kapcsolatban állt, A hívek öröm
mel domborították ki míndazt, ami másoktól megkülönböztethette őket,

ami összetéveszthetctlenül "felekezeti" volt. Szívescbben nevezték magu
ka: katolikusnak. mint kereszténynek, hitüket katolicizmusnak, mint
kereszténységnek. Szerették az egyesületek jelvényeit. amelyek jelzőlámpa
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gyanánt tanusították utcán és termekben víselöík hitvallását. Tüntető

és támadó volt ez a jámborság, amelyet bátor hitvallásnak és "ap03tol~

kodásnak" szántak, készen arra, hogya gúnyt kihívják, a sértésekkel
szembenézzenek. az ingadozókat Felrázzák. a gyengéket megerősítsék.

Ebben a viselkedésben azonban - mondja a szerzö - ellentmondások
Aizlönós és megható keveréke tükröződött: nemes büszkeséqcqesz a fölé
nyességig s ugyanakkor belső bizonytalanság, amelyet kitarto hangos
sággal kell túlkiáltaní. igény az egyeduralomra .mínden téren s ugyan~

akkor a védekezés fanatimusa; lovagias -volt és ugyanakkor pórias dip
lomatikus és tapintatlan, bensőséges és indiszkrét, teljesen a lélekhez
forduló és ugyanekkor gyermekes,e:llI külsőségekbe rohanó. Szinte azt
mondhatnók, hogya világ elitélt és kárhoztatott eloileqiesodáse lope
kedott be hátsó ajtókon a vallásosság belső életébe. A jámborok több
ségének jámborsága riasztó mértékbzn terelödött el egyetlen és igazi ér
telmétöl: horizoruúiisse vált vertikális helyett, emberekre tekinteti az Is
ten helyett, még ha: természetesen "Isten kedvéért" is. Legalább egyik
szemével folytolll a hatást fürkészte, amelyet a "világra" tesz, még ha hít
védő vagy tanító, építő vagy térícö irányban is. S ez az eqyetemrs tö
rekvés ült rá a legbensőbbre is, kezdve az imától a szentségek vételéig.

Ebben a ldküJetben gyökerezett az a vak engedelmesség, a törvény~

nek az a szeretete is, amelyet Neuimen bíboros pontosan felismart ve~

szedelemnek. amikor megbélyegzi az "alávetés gyönyörüsé\lét", amely
ben bizonyos körök élddegtek és egymást túlteljesíteni iparkodtak. In
nen a valláso> élet bármilyen megnyilatkozásának helyeslése, szépítése,
dicsérése. Aki csak latolqatni is merte e' valójábarn külsö dolgoknak ki
válóságát, nyomban az illojalitás, a titkos szabadszellemüség és meg biz
hatatlanság gyanujába esett. Volt persze sok tísztesséq é3 becsület, helyt
állás és Ielelösséqérzés is ebben a hűséqben, amely csukott szemmel ra
gadta a sereget az ostromlcet vár köré, de volt benne bőven türelmet
lenség, igazságtalanság, lemondás a saját Ielelősséqről, restség a qondol
kodásra és gyávaság is .:

A leqvesaélyesebb pedig ebben a fejlődésben az volt, hogy a "sen
tire cum Ecclesia", az együtérzés az egyházzal, valamiféle patriotíz
mussá vált, amely beérte a földi ténuleqesseqekkel, ahelyett, hogya világ
összes formáin át pihenés nélkül munkélte volna a természetfölötti ára
dását. A nagy örökség elevenen ható hagyatékból büszkén őrzött mú
zeurní kincs lett. Az emberek mínd nagyobb hányada pedig, akiknek
vallási éhsége fellázadt az ellen, hogy egy kérget magával az istenivel
azonoitítsanak, kíeléqítetlenül indult új utak után. Igy lett ismét ősz az
egyház történetében - zárja fejtegetéseit Id,3 Friederike Görres. Mialatt
azonban a mcsszelátható lombkorona utolsó pompájába ért és "elkészült"
a szó kettős értelmében: sainekbern gazdaggá lett és elmúlás előttivé. addig
a legyőzhetetlen élet mélyen belehúzódott a törzsbe és a gyökerekbe.
hoqy a legkeményebb téllel szemben is újabb tavasz bizonyosságát vigye
magával. Mihelics Vid

Ida Pricderike Görres cikkére és mcqéllepitésaíruik: más
vaJó értékelésére következö számunkban visszatérünk.
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SZEMLE
A HUMANI GENERIS ENCIKLIKA

A pápa augusztus 12-én enciklikát
bocsátott ki ,,,néhány téves vélemény
ről, mely a katolikus tanítás alapjai
nak felforgatásával fenyeget". A
Szentatya szerínt az enciklika kibocsá
tására az adott alkalmat. hogy mindíg
vannak, különösen manap, akik a ke
resztény kultúra alapelveit megsértik.
Bár a katolikus hit legtöbb tanítója
mentes e tévedésektől. mégis fönnáll
a veszély. hogyavigyázatlanokat el
csábítja az újítás. Ezért a pápa úgy
látja, jobb mindjárt kezdetben rámu
tatni a bajokra. mintsem az esetleg
már idültré vált betegséget gyógyítani.

A diagnózist az enciklika rövid vo
násokkal vázolt helyzetképben adja
meg. Új vélemények látnak napvilá
got, "akár helytelen újítasi viszketeg
ből, akár dicséretes okból", amelyeket
némelyek egyelőre megfelelő különb
ségtétellel és inkább burkolva tanita
nak. Megvan azonban a nagy vesze
delem. hogy holnap már más. vakme
röbb elemek nyiltan. gátlás nélkül ad
ják elő azokat. sokak. különösen a fia
talabb papság kárára és az egyházi
tekintély rovására. Óvatosabban jár
nak el a nyilvánosság színe előtt ki
adott könyvekben. de a kézíratként ki
adottakban és előadásaikban már sza
badabban beszélnek. E hibák okai gya
nánt a körlevél elsőnek megható rno
tivumot ernlit meg: a lelkeknek kellő

óvatosság nélküli keresését. A követ
kező hibaforrás a hamis tudomány és
az egyházi tanítóhivatal tekintélyének
lebecsülése. Ezért a pápa kijelenti.
hogy kénytelen közismert igazságokat
megismételni és nyilvánvaló tévedése
ket megbélyegezni. Megállapítja. hogy
egyes katolikus bölcselők és hittudó
sok igyekeznek kivonni magukat az
Egyház tanító hívatalának irányítása
alól, és ezért abban a veszedelemben
forognak. hogy lassanként az Isten ál
tal kinyilatkoztatott igazságtól is el
távolodnak és másokat is magukkal
rántanak tévcdc.flkbe. Eljárásuk any-

nyivar veszedelmesebb. mert az erény
fényével vonják be. "Égnek a vágy
tól - mondja az enciklika,- hogy
lebontsák a választófalakat. amelyek
becsületes. tisztességes embereket egy
mástól elválasztanak s ezért a helyte
len "irenizmust", a minden áron tan
beli egyezségre törekvést támogatják.
Csakugyan, az utóbbi évtizedekben
gyakran beszélnek polemikus magatar
tás helyett íreníkusról: igy óhajtanák
megnyerni a szakadárokat és a keresz
tény felekezetek tagjait. Belgiumban
például az amay-i bencés apátság
leenicon cmen ad ki folyóiratot ebből

a célból. Az enciklika természeteren
nem a megbékélés. hanem csupán
,,<lZ oktcleri it enizmus" ellen szól,
amely a keresztények testvéri egyesü
lésének akadályait olyan dolgokban
látja. melyek Krisztus törvényein. vagy
az ő általa nyujtott alapelveken nyu
gosznak. Ezeknek elvetésével egyesül
ne ugyan minden keresztény, de csak
romlására. - Ide tartozik a körlevél
szerínt az a törekvés is. hogy néme
lyek a hittudomérujnek nemcsak töké
Ietcsítéscre. hanem teljes reformálására
törekesznek. hogy Krísztus országát
bármely műveltséqű s bármely vallá
sos meggyöződésü ember számára hat
hatósabban terjeszthessék.

Talán nem lesz érdektelen, ha rövid
rzernlét tartunk az enciklikában külön
bözö helyeken felsorolt téves vélemé
nyek fölött. A pápa mindenekelőtt az
eootucion.rmus rendszeréről szól. Ter
mészetesen itt sem a. természettudo
mányban kétségtelenül bizonyitott fej
lödésí elv ellen beszél, hanem annak
olyatéri kezeléset kárhoztatja. amikor
mínden dolog kezdetét, ezzel akarják
megmagyarázní és monista vélekedés
sel az egész világegyetemet a folyto
nos fejlődésből eredeztetik. Hasonló
csapásokon jár az az új téves filozó
fia. amelyet cxisztencíeiizmusnek: ne
veznek. és ..amely a dolgoknak válto
zatlan lén ycqét elhanyagolva. mind-



egyiknek csak létezésével törődik". A
téves evolucionizmusnak útjain jár az
enciklika szerint az él-histoticizmas is.
rnely nundenféle abszolút igazság és
törvény valóságát tagadja és a fejlő

dés elvét a bölcseletre és a keresztény
tanrendszerre is alkalmazza. Ide tár
toznak továbbá. akik a racionalizmus ta
nításaitól meqcsörnörölve, vissza óhaj
tanak térni az isteni igazságokhoz és
a Szentírást tanulmányozzák; ám kö
zülük nem kevesen ragaszkodnak
ugyan Isten iqéjéhez, az Egyház ta
nító tekintélyét azonban megvetik. A
körlevél itt nyilván azokra a protes
táns irányzatokra céloz. amelyek a
rnult század racíonalizrnusát elhagyva.
az óprotestantízmushoz iparkodnak
visszakanyarodni. Ide sorolhatjuk azt
a számtalan széktát is. amely mindun
talan a Bibllát idézi. de engesztelhe
tetlenül támadja a Krisztus-alapította
Egyházat.

Az enciklika hangsúlyozza. hogy az
Egyház tanító hivatala nem tiltja.
hogy az emberi testnek származásta
nát kutassák, de megkívánja. hogy az
érveket megfelelő komolysággal és
mérséklettel mérlegeljék és megfontol
ják s készek legyenek magukat az
Egyház ítéletének alávetni. Ezzel a
szabadsággal némelyek visszaéltek.
amikor azt hirdették. mintha az emberi
test származása a már meglévő és élő

inatériából teljesen biztos és bebizo
nyitott volna. és mintha akinyilatkoz
tatás forrásaiban semmi sem volna.
ami ezen a téren nagy rnérsékletre és
óvatosságra int. Az embernek az ál
lattól való származása valóban tudo
mányosan még hiánytalan bizonyítást
.ncm nyert; meg kell jegyezni azonban.
hogy ennek útját az enciklika nyitva
tartja. Ám amit a teológusok eddig is
vallattak: hogy csak egyetlen ember
pár származására állhatna a tétel s
a polygenizmus, azaz az emberiségnek
több emberpártól való származása a
keresztény tanítás szerint elfogadha
tatlan. - azt a körlevél világos sza
vakkal kimondja: ..Bzt a véleményt a
keresztények nem fogadhat ják el. mert
nem lehet vele összeegyeztetni azt.
amit a kinyilatkoztatott igazságok for-
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rásai es az egyházi tanító hivatal írá- '
sai elöadnak az eredeti bűnről, mely
az egy Ádámnak valóban elkövetett
bűnéből származik."

A hibák közé tartozik még a teolö
g:ia részéről a doqmeleaités: ..Egye
seknek az a törekvése. hogy a dog
mák jelentöséqét a leqnaqvobb mér
tékben meggyengítsék. " Ezek meg
akarják szabadítani a dogmát az Egy
házban már régóta elfogadott kife] e
zésmódcktól és bizonyos filozófiai fo
galmaktól. Csakuqyan, sokszor hal
lottunk hangokat arról. hogy az ari
sztotelista kifejezések és kategóriák jók
voltak a középkorban, de az atom
fizíka világképében már nem tudják
jelenlegi természettudományes f.elfogá
sunkat a hit letéteményével szintézis
ben tartan. A körlevél S7!c~'lnt kétféle
módon próbálják e fellazitást érvénye
síteni: az egyik mód az. hogy vissza
térnek az ősihez. azaz a Szearirás és
a Szeutatyák kifejezésmódjához. Em
lékeztethetünk például arra a nagy.
szinte egy évtizedig tartó vitára. ame
lyet Odo Case! misztérium-elmélete
létrehívott. Casel jót akart s igen naqy
érdeme. hoqy a l'turqta misztériurn
jellegére Ielhívta a figyelmet és bőven

buzgó források tiszta v zét nyitotta
meg a keresztény ókorból. Kétségtelen
azonbars. - és a Szent Olficiumnak
egy 1949-i megnyilatkozásában az
Egyház is hangsúlyozta. - hogy túl
lőtt a célon. és ő is. követői is a dog
malazítás hibájába estek. A másik
mód. hoqv a hittudornánv tételeit
a, mai filozóUa fogalmaival fejezzék
ki. akár az immanentizrnus. akár az
idealizmus. akár az exisztencializmus
nyelvén. Meg kell [eqyeznünk, hogy
ez nem a katolikus publicista szükséq
képperui hibája. aki szerte a világcon
próbálja az Egyház tanítását közelebb
vinni a mai emberhez. hogy úgy
mcndjuk, il teolóqiát mai nyelvre "Ie
fordítani" . A körlevél szerint csak ak
kor követnek el hibát. ha azt hinnék.
hogy a ..hitnek a titkait sohasem le
het kimerítően igaz fogalmilkkal kífe
jcz.rri, hanem csak mcqközclítökkel, és
ezekkel az igazságot bizonyos mérté-



kig ábrázoljuk. de szükségképpen el is
torzítjuk".

Az enciklika újabb hibára mutat rá
a vallási teletioizmusbea. Az örök
igazságok kífejezésmódja relativ lehet.
azaz alkalmazkodik az emberiség éle
tének különbözö korszakaíhoz, művelt

.séqéhez. A dogmák tartaimát kifejező

fogalmak elnevezésének szavai változ
hatnak; elég. ha arra hivatkozunk,
hogy a homousíos, "azonos lérryeqü"
szó a Szeritírásban nem fordul elő és
az Egyház az alexandriai filozófiából
mégis ezt a szót fogadta el Krisztus
Istenvoltának jelzésére. Ugyanigy a
Xill. századig azt a csodálatos vál
tozást rnely a szentmisében a kenyér
és bor körül történik. trsnsmuintionak
nevezték. utána pedig az arisztotelesi
.kífejezésmödra épitett terminologiával
trenssubstentioiionek: nevezték. "Sa...
crementum" körülbelül száz volt a
XII. századig; Hugo A. Sancto Vicr
tore áta (+1142) hetet számlálunk.
Attól függ ugyanis. mennyí jegyet
adunk egy fogalomnak: minél keve
sebb a jegy. annál tágabb a fogalom
köre. Az idézett nagy h.ttudósiq min
den szerit cselekményt: temetést. ke
nyéráldást, eqyházkelöt stb. "szent
ségnek" neveztek; azóta csak azokat
nevezik így. amelyek a megszentelő

"kegyelmet közlik és krisztusi rendelé
süek. Dogmatikus . relativizmus ezzel
szemben az a felfogás. hogy nemcsak
az elnevezések és akifejezésmódok.
hanem maguka. fogalmak változók és
a különbözö korszakokhoz alkalmaz
kodnak. tehát relatívak.

Hibának minősíti az enciklika. hogy
túlságos gyakori lett az Em,ház régi
tanításának lenézése. Meqqyőződésünk

szerínt igazat adhatunk Papininak ab
ban. hogya hittudomány akárhány
szor elavult középkcri fegyverzet pán
célzatában csetlik-botlik, a körlevél
szerint azonban nem szabad teljes ál
talánossáqban és elvböl lenézni "azo~

kat a szavakat js fogalmakat. ame
lyekkel a skolasztikus teológia élni
szokott", és nem szabad lenézní a spe
kulatív teológiát sem. Hasonló hiba,
hogy akárhány szerzö az Egyház jel
legéről és alkotmányáról értekezve

készakarva elhanyagolja azt. amit a
római pápák erről tanítottak és az
Egyháznak zavaros általános fogalmát
dolgozza ki a görög, szentatyákra hi
vatkozva. Nem szabad lenézní Aquinói
Szent Tamás tanítását és médszerét
sem. amelyet sok század tapasztalata
kiválóarr alkalmasnak talált a papnö
vendékek mevelésében, a rejtett igaz
ságok kíkutatásában, s amelynek taní
tását és elveinek követését az Egyházi
Törvénykönyv is előírja (1366 can.).
Sokan lenézik a philosophia perennis-t,
az örök filozófiát. Elavultnak tartják.
mert az a véleményük. hogy nem le
hetséges abszolút. tehát minden idő

ben. minden körűlmények és rninden
ember számára igaz metafízíka. "Hasz
nos ugyan ez a filozófia az iskolás
teológia oktatásában. de nem felel
meg a mi mai kultúránk és a mi szük
ségleteink idejében". - mondják. A
körlevél erélyesen visszautasítja azt a
vélekedest is. amely már évtizedek óta
hangzik. hogya skolasztikus bölcselet
egyedül az értelmet tekinti és elhanya
golja az akarat és érzelem területét. A
körlevél helyesen állapítja meg: ..a ke
resztény filozófia soha sem tagadta a
lélek jó hajlamainak hasznosságát és
hatékonyságát. hogy a vallást és az
erkölcsöt teljesen meqísmerhessűk és
felkarolhassuk". Az örök filozófia
megvetéséhez tartozik az is. hogy so
kan az újitók közül túlságosan nagy
jelentöséget tulajdonitanak az igazság
meqísmerésében az intuítionek,

Újabb hibák forrása fakad ,a. hely
telen szentírásmagyarázatb61. A kör
levél felrója. hogya katolikusok kö
zül is akárhányan "tisztára emberi
modon" magyarázzák a Szeritírást.
Felújítják azt a több ízben elítélt té
ves véleményt. hogya Szeritírásban
bizonyossággal csak ott nem található
tévedés. ahol Istenről és vallás-erköl
csi dolgokról szól, Emellet a Szentírás
magyarázatában nem törődnek az
Eqyház haqyományával, sőt a szerit
atyák és az egyházi tanítóhivatal ta
nítását is a Szeritírás próbakövének
vetik alá. holott Krísztus Urunk az
Egyházat az egész isteni kinyilatkoz
tatás őrzőjévé és magyarázójává ren-
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deJte. Sokan vannak - mondja a kör
levél. - akik új szimbolikus és lelki
szentírásmaqyarázatot dolgoznak ki;
..és igy az ószövetség. mely az Egy
házban eddig zárt forrásként rejtezett.
végre mindenkinek számára meqnyí
lik". A szentirásmagyarázat újabb tö
rekvései közt az enciklika még más
kifoqásolní . valót is talál. A Pápai
Szentirásbizottság 1948-ban rendeletet
adott ki a Genesis L-Il. fejezetének
maqyarázatáról. A Szentirásnak ez az
első tizenegy fejezete az emberiség ös
történetéről szól. A z emlitett döntvény
kijelentette, hogy a Biblia ezen része
nem míndenben felel meg az antik és
a modern tőrténetírás elveinek. Mível
ezzel azóta némelyek visszaéltek, a
körlevél kijelenti. - hogy ezek a fejeze
tek "mégis egy bizonyos igaz értelem
ben a történelmi müfajhoz tartoznak;
hogy milyen értelemben, azt az exe
géták további kutatása fogja megha
tározni". A körlevél kijelenti, hogy az
emberiség ös történetére vonatkozó
szentirási elbeszéléseknek egy részét
népi elbeszélésekből inerttették. de nem
szabad elfeledni. hogya sugalmazás
hatása alatt ezek az elbeszélések rnin
den tévedéstől mentek maradnak.

A körlevél még sok más hibát fel
sorol, amelyekről mi, akik csak fogya
tékosan ismerhetjük a kortárs külföldí
katolikus teológiai irodalmat. alig
alig tudunk. Csak gyors felsorolást
adunk. Tévednek azok, akik azt mond
ják, hogy az emberi értelem a kinyi
latkoztatás és a kegyelem seqítséqe
nélkül nem ismerheti fel a személyes
Isten létezését. Tévedés az, ha tagad
ják, hogy a világnak valaha kezdete
volt; vagy azt állitják, hogy Isten a
világot szükségképpen teremtette.
Egyesek tévesen taqadják, hogy Isten
az emberek szabad cselekedeteit előre

ismeri. Mások fölvetik a kérdést, vaj
jon az angyalok személyes teremtmé
nyek-e. Ismét mások úgy vélekednek,
hogy az anyag a szellemtől lényegé
ben nem kűlönbözik. Egyesek megront
ják a természetfölötti rend ingyenes
séqét, mert úgy vélekednek, Isten ér
telmes lényeket csak úgy teremthet,
hogy az örök boldoqsáqra rendeli
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őket. Vannak, akik felforgatják az:
eredeti bűn fogalmát; mások az átlé
nyegülés tanát úgy próbálják átalakí
tani, hogy Krisztusnak valós jelenléte
az Eucharisztiában puszta szímbolíz
mussá válik. Az enciklika nyomatéko
san hangsúlyozza, hogy Kriszrus ti,..
tokzeios teste és a római katolikus
Anyaszentegyház uqyanaz: vannak
ugyanis, akik az igaz egyházhoz való
tartozás kötelességét üres formulává
egyszerüsítik.

Az enciklika pozitív tanításai közül
ki kell emelni az isteni kinyilatkozta
tásról szólót. Újra figyelmünkbe ajánl
ja. hogya kinyilatkoztatás erkölcsileg,
mindenképpcn szükséqes, mert bár
magában véve természetes úton megis
merhető lJgyan az Isten és az általa
alapitott erkölcsi rend, mégis ahhoz.
hogy mindenki könnyen, teljes bizton
sággal és tévedés nélkül megismerje, ki
nyilatkoztatásra van szükséq. Az en
ciklika hangsúlyozza azt is, hogy a
csodák hite szükséqes a természetes
alapon nyugvó hithez.

Gy.ak or I8If ; előírás, hogya körlevél.
a hittudósokat a katolikus hit .szent,
ősi forrásainak tanulmányozására uta
sítja. Ezért nem szabad az úqyneve
zert pozitiv teológiát a pusztán törté
neti tudományokkal egy szintre he
lyezni. "Nem kevesen állhatatosan kö
vetelik, hogya katolíkus vallás éljen
ezeknek a tudományoknak segitségé
vel. Ez mindenképpen dicséretre mél
tó, ahol valóban bebizonyített tények
röl van szó: vigyázni kell azonban.
ahol inkább hipotézisekröl, feltételezé
sekről beszélnek" - mondja a pápa.

Ezért az enciklika . hangsúlyozza,
hogy az ..egészséges bölcseletre" kell
törekedni, amely a régi keresztény
ősök öröksége. Nagy tekintélye van,
mert az Eqyház tanítóhivatala ezeket
az elveket és főbb tételeiket az isteni
kinyilatkoztatás próbakövének vetette
alá. Ezzel kapcsolatban a körlevél ki
jelenti. hogy ..a régi filozófiára szabad
új ruhát adni. a kevésbbé alkalmas
skolasztikus kifejezésmódokat szabad
fölcserélni, és a filozófiát szabad a ha
ladó emberi kutatás egészséges elemei
vel óvatosan gazdagítani". Sohasern.



szabad azonban felforgatni vagy ha
mis elvekkel megfertőzni ezt a hagyo
mányos bölcseletet. A kutatás helyes
módszertana az enciklika szerint alap
elvkent leszögezi, "hogy az emberi er
telem, ha őszintén kutatva megtalál
egy igazságot, az már a birtokolt igaz
sággal semmiképpen nem ellenkezhe
tik, hiszen Isten, a legfőbb igazság al
kotta és vezeti az ember értelmét".
Nem szabad sietve és könnyelműen

elfogadni azt, amit felvetnek. csak
azért, mert új.

Az enciklika a püspökök és rend
főnökök lelkiismereti kötelességévé te
szi a gondoskodást arról, hogy a
gondjukra bizottaknak semmiféle hely
telen véleményt ne tanítsanak. Az egy
házi intézetekben tanítök lelkiismerete
sen kÖvessek azokat az alapelveket,

amelyeket az enciklika előad. Minden
módon törekedjenek arra, hogy azokat
a szaktudományokat. amelyeket előad

nak, előmozdítsák, de őrizkedjenek at
tól, hogy áthágják a pápától szabott
határokat. Az új problémákat, melye
ket a mai kultúra es a haladó kor fel
vet, a legszorgosabban kutassák, de a
szükséqes bölcseséggel és óvatosság
gal. Végezetül ne gondolják, hogy a
hamis írenízmusnak hódolva visszave
zethetik az Egyház- ölébe azokat, akik
abból valaha kiváltak. "Szerencsésen
csak akkor vezethetik vissza az ilyene
ket - mondja a körlevél, - ha az
Egyházban érvényben lévő teljes igaz
ságot minden romlás és csökkentés.
nélkül, öszínrén mindenkinek előad

ják".
r. p.

SCHÖPFLIN ALADÁR EMLÉKEZETE

Nem volt már "lázadó" s nem volt
már "fiatal" sem. amikor Schöpflín
Aladárt, az akkor még névtelen recen
zort a régi Vasárnapi Ujság szerkesz
töséqí asztala mellöl elhívták a frissi
ben indult Nyugat irodalomkritikai 1'0

vatához. hogy érdemes tollával Ady
és nemzedéke igazáért munkálkodjék.
Ettől kezdve közel négy évtizeden ke
resztül, ez a csöndes izzású, szívós ér
telem, ez a mindíq egyenes, mindig
szókirnondó szellem majdnem akkora
jelentőségre tett szert a modern ma
gyar irodalmi köz tudat megfogalmazá
sában, mint előtte Gyulay Pál a klasz
szikus-nemzetí ircdalomszemlélat kiér
lelésével. Ez az összehasonlítás azon
ban csak a szere-p azonosságára il nem
kettőjük minőséqére utal. Schöpflín
korántsem volt olyan szenvedélyes
csatázó, oly egyetemes igényü iroda
lomrnaqyar ázó, mínt szerepbelí elődje.

Pedig Schöpflinnek csupa forrongó
anyaggal volt dolga. Neki egy ..a szü
letés állapotában lévő" irodalomról
kellett biztosan helytállö véleményt ki
alakitania s nem egy már lezajlott fo
lyamatot értelmeznie. Nem is egy be
érett, hanem egy induló korszak nyug-

talanitó talányosságaival kellett mínd
untalan' szembenéznie. Sőt: néhány
olyan kortársért kellett következetesen
helytállnia, kiknek emberi és irói ér
tékelése rohanvást változott a rnúló
idővel s akik közül egyik-másik
Schöpflin szeme láttára, szinte mitikus
alakká nőtt az irodalmi köztudatban.
Schöpflinnek tehát sokkal nehezebb
feladatok terhéveI kellett meqbírkóz
nia, mint Gyulaynak. aki egyetlen iro
dalmi csoporttal sem tudott lépést tar
tani és együttműködni. Schöpflin kri
tikusí életművét talán éppen az jegyzi
el a maradandósággaL hogy az utolsó
négy évtized megannyi változásai kö
zepett a "józanul ítélö" krítíkus szere
pében végig megmaradhatott. Jelentő

sége pontos mérleqét éppen az a tény
határozza meg, hogy irodalmi érték
ítéletei soha sem kerültek szembe a
valósággal. Szent öregséget ért meg és
patriarchai kort. De a késői nemzedék
nem csupán ezért vette őt körül. ..a
nagy idők tanuját" megillető tisztelet
tel. Inkább azért, mert nem akadt
olyan, aki elfogultsággal. személyes in
dulattal vagy a nyakas értetlenség
vádjával valaha is íllethette. Emberi
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-önmaqát szerényen és félrehúzódva:
irói portrékban mutatta meg. Mikszáth
ról irott nagy tanulmánya ezért a leg
érdekesebb valamennyi rnűve között.
A bölcs megértés míkszáthí magatartá
sával egyedül ő tudott igy felülkere
kedni rninden viharon. amelyek meg
nyögették a magyar fákat.

"Egy életen át magyar könyvekkel
foglalkozott akkor is. amikor divat
volt ez s most is. mikor már alig di
vat. -- irta róla Kosztolányi Dezső.

És mindenkor vállalta a hivatásából
származó áldozatot; a személyekre te
kintettel nem lévő szókimondást, a
csöndes. elmélyülő rnunkát s a tisztes.
büszkén viselt szegénységet. Soha
egyetlen sort nem irt le. amelyben ne
hitt volna. Okos bátorsága. kemény
rnértéktartása, munkássáqának évtize
dekre visszanyúló folytonossága párat
lan a mi írodalmunkban."

Valóban: az irodalmi folytonosság
tudatának elmélyítése volt Schöpflín
életének központi feladata.

Amikor a század elején a Nyugat
ifjú avantqardistál, az új életérzés s
az új mondanivaló íttasultsáqával be
törtek az ..új Zrínyíek" . a Gyurkovics
fiúk kapltalista-blzantinus Hunniajába.
joggal hihették. mint ahogy mínden
forradalmár ugyanazt hiszi. hogy ve
lük egy új világteremtés s a történeti
idő új rendje kezdődött. Új csodák jöt
téről írtak s beszéltek. Új igék formá
lódtak bennük s új kifejezésekbe kí
vánkozott belőlük az az élmény.
amelynek sajátos újdonságát egyszerre
.akarták mindenkibe átplántálni. Schöp
Ilinnek. a legjózanabbnak jutott az a
feladat. hogy a fiatal titánok és egyéb
demiurgoszok kis csapatában egy kissé
csodarontó legyen. Azok a sarok.
amelyekkel a Nyugat első számai
egyikében kritíkusként bemutatkozott.
nemcsak a maradi közvélcménvhez
szóltak. hanem a lázas jóbarátokhoz
is. ..Mi nem vagyunk a fejlődés lán
cának megszakitói. Új szemei vagyunk
ennek a láncnak. amely nem szakad
hat el soha" - irta. Feladatának érez
te. hogy az ujdonságtól megriadt anti
nyuqatosakat leszerelesre hír ia s a
szi'::adelcji válsághangulatokban az
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irodalmi folytonosság és a szerves fej
lődés realitásával nyugtasson. De ki
tartott a józanul figyelő kortárs szere
pében akkor is. amikor a Nyugat ter
mése már beérett s amikor Budapest
a Város - müvelödésbeií s magyar
vezetőszerepe végérvényesen vitatha
tatlan lett. E folyamat szükséqszerüsé
gét s történeti valóságát ő fedezte fel.
ö reqísztrálta azon meleqében. Ám ki
tartott akkor is. amikor ez az érettség
túlérettséqqé, Budapest pedig mindent
maga alá gyűrő hatalommá nőtt a
századelő lázas és rövid nyara után.
Hosszú életében sorra elhullottak mel
löle a legnagyobbak. akik mínd fiata
labbak voltak nála. Először Ady. a
vezér. akinek "kritikai szolqálattevő

je" volt. aztán hosszabb és illő szünet
multán sorban a többiek is: Kosztolá
nyi. Babits. Móricz Zsigmond. Osváth
Ernő és sokan mások. De megérte az
utódok bevonulását is. akiket már a
Nyugat nevelt és kirajzásra készített
elő s akiket Schöpflín nevelt müvészi
fegyelemre. a modernség hagyomá
nyára. a szellemi szabadsaq tiszteletére
s arra a humanista. míndentértö. mín
dent befogadni kész szellemerkölcsi
nagylelkűségre. amit csak nagy népek
s nagy kultúrák vállalhatnak kockázat
nélkül.

Megérte az Ady-kérdés tisztázódá
sáto törekvéseinek végső győzelmét s
nyomban utána: a Nyugat spektrumá
nak teljes kiterjeszkedését. de a Nyu
gat hordozta örökség osztódását is. A
két háború között alig volt jelentéke
nyebb iró és alig volt olyan jelenté
kenyebb törekvés. amely ne a Nyugat
forrásvidékéről származott volna. S ha
ezek az irók és törekvések el is for
dultak az ő intellektuális és esztétikai
viláqképétől, hogy akár nemzetpoliti
kai vagy szocíálís irányban keressenek
választ korunk kérdésleltevéseíre, a
stilus modernséqét. a forma fcqyelmét.
a szellemi kiváncsisáq hajlékonysáqát,
a sokoldalú tájékozódás elevenséqét,
általában pedig a problémák iránti fia
talos fogékonyságot. mind a NY11gat
tól örökölték. A két háború közöttí
..czi' srkorban" c:vakran érte 2Z él vád
il Nyugat-ot '?.3 közvetve Schöpflínt



is, hogy Adyék forradalmát elszigetel
ték és tiszta rart pour rartizmussá ne
velték. Valójában azonban éppen
Schöpflín felelt meg korszerűen annak
a feladatnak, hogy a Nyugat továbbra
is míként őrizze meg irányító szerepét
a felbomlásban. Adyról szóló nagy ta
nulmányában, de még szembetűnőbben

A xx. század magyar iroda/máról
írott, forrásértékű kötetében, azok szá
mára, kik az elefántcsonttorony miatt
már-már megfeledkeztek a valóságról,
a kezdeti évek forradalmí jelentőségé

ről, megmutatta Adyék döntő vállal
kozásának messzire nyúló társadalmi
és szellemtörténeti előzményeit s ezek
nek az előzményeknek szükséqszcrű

hatását Adyélc forradalmának előké

szítésében. A két háború között
Schöpflin e rnűvek által mutatta ki a
Nyugat forradalmának kikerülhetet
lenséqét a századforduló társadalmi és
szellemi állapotaínak nagyszabású meg
rajzolásával. Tehát amíg korábban a
forradalmí jelent a multtal hangolta
össze, most megfordítva: a Nyugat
forradalmi örökség,ét hangsúlyozta a
hitetlenkedő új jelen számára. Ezzel a
munkásságával- ha ellenkező előjel

lel is - az irodalmi tudat folytonos
sáqának őrizőjévé. gondos sáfárává
lett. Magatartásában az új körülmé
nyek közepetr sem következett be tö
rés, de megmerevedés sem. Ezért tu
dott az új törekvések s az új írói je-

"HAZ U DT ALÁZAT"

A bűn szeret az erény álarcában fel
lépni. A gyűlölet mézes-mázos szavak
kal közeledik kiszemelt áldozata felé,
a restség lázas tevékenységet szinlel.
A tisztátalanság képmutató szemforga
tássai botránkozik ártatlan dolgokon
is. A kevélység, a hiúság különös sze-"
retettel ölti magára az alázatosság sze
rény köntösét. Ez a köntös különben
minden gonoszságnak kedvelt álöltö
zete, mert elég jól takarja azt, amit
rejtegetni kell. Az embernek élessze
műnek kell lennie, hogy meglássa, mi
lappang az alázatosság mögött. Egy

lenséqek értékelésében is oly páratla
nul megértő lenni. Hiszen bárhová pil
lantott: a Nyugat örökséqének hordo-·
zóit látta rajzani. Az ő szellemi gyer
meke volt minden mozgalom, amely
számot tarthatott az ő magas rnérték
kel mérő értékelésére. Schöpflin sz ivós
ereje. nagy tárgyilagossága szinte ész
revétlcnül növelte meg a Nyugatot
már igen korán a modern magyar iro
dalmi közélet döntő fórumává. S mig
a Nyugat körül zajló egyéb mozqal
mak a pajtásság vagy a pártosság ka
lodajában rövidéletűeknek bizonyultak.
Schöpflín e fórumct változott köntösé
ben is megőrizte a magyar irodalom
szellemi centrumának. S ebből a cen
trumból széttekíntve, innen szövögette
a kapcso!atoknak azokat a szálait.
amelyek a magyar szellemi fejlődés

egységes arculatát határozzák meg.
Elismerő kritikája, de még kifogásai
is meqtiszteltetést, rangadást jelentet
tek azok számára, akiket észrevett s
akikről megemlékezett. Nagy embersé
gével a legkülönbözőbb irodalmi je
lenségekben nem azt kereste, ami szét
választ. hanem ami a magyar szellemi
ség őrök javára összekapcsol. A Vigi
lia is sajátjának érzi azt az örökséget,
amelynek Schöpflin Aladár volt egyik
legnagyobb hordozója. sáfárja és szá
monkéröíe. Halálakor ezért kellett
meqemlékeznünk róla a tiszteletadás
legbensőbb érzésével. Kézai Béla

ilyen éleslátású bölcs mondotta a ron
qvos ruhában járó cinikus Antísthenes
nek: lyukas ruhádon kikandikál a hiú
sáqod.

Az alázatosság ál-öltönye nem csak
takaró. hanem páncél is, a kevésbbé
élestekintetűekkel szemben védelmet
nyujt. De ha észrevesszük, hogy az
alázatosság nem valódi, nem őszinte,

minden képmutatásnál vísszataszttóbb.
A .Jiazudt alázat", ahoqy Ádám ne
vezi Az ember tragédiájában. már sok
őszinte. becsületes ember előtt gya

nússá tette a valódi alázatosságot ís.
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Az alázatosság ellentéte a gőg és a
hiúság, de ellenkezik vele a hazudt alá
zat, az alázatosság eltorzított alakja is.

A Megváltó azt mondja magáról:
tanuljatok tölem, mert szelid vagyok
és alázatos szívű. Ha meg akarjuk is
merni, milyen a valódi alázatosság, ott
áll előttünk az ö példaképe.

Az evangéliumok mínden lapján ta
lálkozunk Jézus alázatosságának tűn
döklö példáival. Egy barlangban jön
erre a világra, az egyszerű ácsmester
házában harminc évig' elrejtve nevel
kedik és dolgozik. Nyilvános szcrep
lése alatt is úgy él, mint a többi sze
gény ember. A gazdagok, előkelők,

hatalmasok között csak mint vádlottat.
üldözöttet látjuk. -

Mikor egyik csodáján fellelkesülve
királlyá akarja őt tenni a tömeg, eltű

nik a szemük elől. Ellenben mikor be
teget gyógyitani hívják, készséggel fe
leli: megyek és meggyógyítom öt.
Passiója az önként magára vett meg
alázások sorozata.

Ennek az alázatos életnek szemléle
tében azonban egy dologgal sohasem
találkozunk: Jézus soha nem mondott
magáról egy szöt sem, amivel a való
ságot Ietaqadta, vagy kicsinyítette
volna. Soha nem mondta, hogy vét
kes, vagy gyarló, nem mondta, hogy
amit tőle kérnek, várnak, nincs ereje,
hatalma teljesíteni. Sőt mindíq,
még a megalázások nagy napján is 
nyiltan megvallotta: Igen, Isten fia va
gyok; igen, király vagyok. Az aposto
lokhoz igy szólt: Ti mcsternek mondo
tok engem és én valóban az vagyok.
Úgy cselekszik, mint akinek hatalma
van. "Ki fedd meg engem a bűnről? 
kérdi bűntelenségének öntudatában.

Az alázatosság neni igazi, nem
erény, ha az igazságot sérti. Valótlant
állítani. a valóságot letaqadni: hazudt
alázat.

Az igazi alázatosság alapja az igaz
ságnak megfelelő ismeret saját ma
gunkról: a helyes önismeret.

Saját magunk helyes megismerésé
nél. a magunkról alkotott értékítéletek
mérleqelésénél három szempontot kell
figyelembe vennünk: az ember helyét
a lét rendjében, saját egyéniségünk
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szabadakaratunktól független képessé
geit és szabad akaratból fakadó tet
teinket.

I. A létezök világában különbözö
kategóriák vannak; minden létező bele
tartozik valamelyikbe. Emberek va
gyunk, tehát reánk is vonatkozik a
felelet arra a kérdésre: mi az ember,
milyen az ember? Hogy emberek va
gyunk és nem más lények, az' sem nem
érdemünk, sem nem hibánk, sem di
csekvésre. sem önvádra nincsen okunk
miatta, Csak nem szabad elfeledkez
nünk arról. hogy sem többek, sem ke
vesebbek nem vagyunk, hanem: embe
rek. Az állatmese szerint a szamár
oroszlánbőrbe bújt, tehát magát rnínt
egy maqasabb létkategóriába akarta
emelni. Az állatvilágban nem fordul
elő ilyen eset, az embereknél azonban
megeshetik.

. A létezők rendjében elfoglalt hely
ellen lázad a kevélyséq, a gög, a bu
kott angyalok vétke. Ez ellen lázado
zik Nietzsche, mídőn azt mondja: ha
volna Isten, hogyan tudnám elviselni,
hogy· én nem vagyok Isten? A qöqös
ember úgy' viselkedik, mintha több
volna, mint ember.

Mi az ernber. milyen az ember? Mí
lyen a rangja a létezők között? A fe
leletnél nem az egyéni külőnbsérv-'-et
kell figyelembe venni, ezek mérhetetle
nül nagyok; hanem az általános embe
rit. A zsoltáros mond]a: Isten az em
bert csak kevéssel' tette kisebbé az an
gyaloknál. dicsöséggel és tisztességgel
koronázta őt. Az ember nagy, mert
nagyra hivatott: a természet ren,djében
uralkodik a földön. csodálatos szelle
mi alkotásokra képes, a természetfe
letti viláqrendben pedig Isten fia és
örök boldogságra hivatott. Viszont
gyenge. esendő lény, aki ugyanolyan
mélyre sültvedhet. mint amilyen ma-

. gasra emelkedhetik. Meghempereghet
a legszörnyűbb erkölcsi fertőben és el
tékozo'harta isteni örökréqét.

Az aszketikus irók általában inkább
hajlandók az ember árnyoldalainak
hangsúlyozására. Egyesek túlzásukban
azt mondották. hogy az ember nyomo
rult féreg. az összes teremtmények kő

zött a lcqutolsó, csak meqvetést, utá-



latot érdemel. Ez a túlzás végül is a
janzenisták eretnekségébe torkollott. A
téves értékelés oka, hógy az ember
mértckéül Istent vették. A végtelen Is
ten rnellett a véges ember valóban
semmi. De az ilyen asszemérés hibás:
a létezők rendjének felforgatása. Isten
az embert véges lénynek, nem isten
nek alkotta. A janzenista felfogás is
éppúgy lázadás a létezők világának
értékrendje ellen. csak ellenkező elő

jellel, mint Nietzscheé. E janzenizmus
és sok aszketikus iró célja mindezzel
az alázatosságra való nevelés volt, az
alázatossághoz azonban nem lehet a
valóság meghamisításával jutni. Az'
ilyen szemlelet. ha öszínte tobbnvire
erkölcsi apátiához vezet: Mit erölköd
[ern, ha ember-voltom következtében
úgyis minden jóra képtelen vagyok,
ha Isten teremtő akarata tett ilyenné?!
Ha meg nem őszinte, akkor .Jiazudt
alázathoz" visz. amely mögül a gőg

kandikál ki: lám, milyen tökéletes va
gyok, ha ilyen alázatos tudok lenni!

2. Az önismeret tárgya saját egyé
niséqünk is: mi a helyünk, mint egyé
neknek. az emberek között, milyen fo
kán állunk az értékeknek. Még pedig
itt azokat az értékeket tekintjük. ame
'Iyek szabadakaratunktól függetlenek, a
különbözö tehetségeket, képességeket.
A helyes önismeret ezeknek tárgyila
gos megállapítását kivánja. Az .önhitt
ember túlértékeli képességeit; de az
alázatosság sem abban áll. hogy leér
tékeljűle ezeket. Aquinói Szent Tamás
sze-int ez nem alázatosság, hanem há
látlanság. mert a tehetséq Isten ado
mánya. és nem tagadhatjuk Ie, hogy
Től., valami értékes ajándékot kap
tunk. Az alázatosság abban áll, hogy
elismerjük Szent Pál szavai szerint:
amink van, azt Istentől ka ntuk .s
honv ne tula idonitsunk magunknak
olyan képesséqeket. amelyek valóban
nincsenek meg.

Saját egyéni értékünk el nem isme
rése szintén lehet őszinte, vagy nem
őszinte. Ez utóbbi az úgynevezett ál
szerénység. Az illető lekicsinyli önma
gát és várja, sőt elvárj? mások élénk
tiltakozását rossz néven venné, ha el
hinnék önmagát becsmérlő állításait,

rnert hiszen ő maga sem hiszi el. sőt
éppen a dicséret kieröszakolásáért
mondja azokat. Az egyéni képességek
nek. tehetséqeknek őszinte leértékelese
az Adler óta. sokat emlegetett alacso
nyabbrendüség, vagy kisebbértékűséq

érzése. Ez azonban nem erény, hanem
lelki betegség. Akí ebben szenved, az
valóban kevesebbnek tartja magát a
valósáqnál, és alkalmatlannak arra,
amit igazában meg tudna tenni. Nem
másokat akar félrevezetni, hanem saját
magát vezeti félre. Ezt a lelki sérülést
rendesen valami bántalom okozza,
amely fölött az illető nem tudott úrrá
lenni. nem tudta magából kiküszöböl
ni. A túlságosan szigorú nevelés, a
gyermek egyéniségének elnyomása, ön
bizalmának lerontása szokta leggyak
rabban előidézni, vagy pedig a felnőtt

korban elszenvedett súlyos sérelem.
A kevésértéküséq nyomasztó érzé

sében szenvedöknél a tudat valóban
őszinte, a tudattalan azonban nem az.
Ezt a nyomasztó érzést azzal kompen
zálja, hogy merész álmokat szö, óriási
igényeket emel az élettel szemben, cso
dálatos sikerekről álmodik, de nem
küzd ezekért, csak várja öket. Szeren
esés esetekben a tudatalatti valóban
nagy teljesítményekre sarkalja az ilyen
embereket, legtöbbször azonban ennek
a . lelki elferdülésnek és téves értéke
lésnek is az az eredménye, mint az
előbb vázolt janzenista álláspontnak:
a tétlen apátia, a küzdelem elől való
meghátrálás. a kötelesség alól való ki
búvás. Nem is más ez, mint a [anze
nizmusnak a saját egyéni értékelésére
való alkalmazása.

Hogy az alacsonyabbrendüség ér
zése mennyire távol áll a valódi alá
zatossáqtól, azt él nagy szentek pél
dája világosan mutatja. Ezek nem tér
nek ki nagy feladatok vállalása elől.

Sziénai Szent Katalin - az alázatos
apáca - korának politikai, főképpen

egyházpolitikai életében nagy szerepet
iátszik. Pápákkal és fejedelmekkel sűrű

levelezésben van. XI. Gergelyt ő bírja
rá, hogy Avignonból térjen vissza Ró
mába, VI. Orbán pápa meg tanács
adójának hivja és ő Vállalja is ezt a
nagy feladatot. Szent Johanna egy or-
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szág sorsának intézését veszi kezébe.
Önmagukban is bíztak, de főképpen

Isten segitségében. Ez a bizalom adta
az erőt Szent Pálnak is, aki bátran
vallotta: Mindent meg tudok tenni Ab
ban, aki nekem erőt ad. Nagy Szent
Teréz és Szalézi Szerit Ferenc a ha
mis alázatosságnak azt a fajtáját, ame
lyet a modern lélektan az alacsonyabb
rendüség érzésének nevez, nagyon ká
rosnak, veszedelmesnek, a jóban való
előrehaladás legnagyobb akadályának
mondják.

Sem az általános emberi, sem pedig
az egyéni képességek fogyatkozásai
nem lehetnek az önvádnak tárqyaí.
Míndezek tőlünk függetlenek, nem te
hetünk magunknak szemrehányást,
hogy csak emberek vagyunk és hogy
nem kaptunk több tehetséqat, mín.
amennyink van.

3. Önmagunk meqítélésében szere
pelnek végül azok a mozzanatok,
amelyek már szabad akaratunktól
függnek. Itt már nagy szerepe van az
alázatos beismerésnek és az önvádnak
is. Az alázatosság azonban nem köve
teli. hogy olyanról is vádoljuk magun
kat, amit nem követtünk el. sem pedig
azt. hogy ami jót tettünk. ne merjük
magunknak bevallani, Ez ellenkeznék
az iqazsáqqal, él helyes önismerettel. A
lelkiismeretvizsgálélt naqyon jó eszköze
az alázatossáqnak: találhatunk elég sok
hlJát. a:)úöl vádolhatjuk magunkat.
Dc csa', arról vádoljuk. amit véllóban
szabéldakarattal követtünk cl, Nem he
lyes lelkiismeretvizsgálat az, amely
nem vesz tudomást él helvc,,',elckedr·
tekről. nem ismeri el a haladást, javu
lást.

A szabadakarattal elkövetett bűnök

nek töredelmes beismeréséhez. a bün-

bánélthoz és a vezekléshez valóban,
szükség van az alázatosságra. Dávid
király nagy bűnöket követett el, de
tartott is bűnbánatot. Az ő példájára
hivatkozott Szent Ambrus Theodozíus
császárral szemben és a császár alá
vetette maqát a vezeklésnek.

Ami a janzenizmus az általános em
berinek értékelésében és ami az ala
csonyabhrendüség érzése az egyén sa
ját értékelésében, ugyanaz az egyén
saját szabadakarati. tehát erkölcsileg
elbírálható 'cselekedeteinek meqítélésé
ben az aggályoskodó, a skrupulózus
lelkiismeret. Ennek forrása rendesen
ugyanaz, mint az alacsonyabbrendüséq
érzésének: beteges lelki elferdülés. Aki
ebben szcnved, olyan bünökröl vádolja
magát amelyeket sohasem követett el.
állandóan remeg. hogy tudtán kívül,
akaratlanul is vétkezik. Amint az első

két tévedés nem vezet jóra, éppen úgy
ennek is mérges a gyümölcse. Az ag
q:':lyoskod:1s nem erényeket terem. ha
nem reménytelenséget, csüggedést. A
skrupulózus egyén könnyen oda juthat,
hogy beleveti magát a bünbe, ha vé
leménye szerint úgyis hiába akarja
magát visszatartani. vaqy pedig a
gyötrő önvádak dől az élvezetekben
keres me nedéket és vigasztalást.

Jézus példája szerint az alázatoxsáq
alapja a helyes önértékelés és az igaz
ság mcqvallása. Midön kijelenti: Isten
fia vaqyok, én és az Atya egy va
gyunk. a létezők rendjében elfoglalt
isteni rangját hangsúlyozza. Midön
rncsternck vallja, s nagy csodák műve

lőjének mutatia magát. eqvéniséqóriek
képesscqetröl tesz tanuságot. Végül
pedig azzal a kérdésével: ki fedd meg
engem a bűnről? .- cselekedeteinek
tökéletes tisztaságát jelenti ki.

Bognár Cecil

LEHETÜNK-E SZENTEK "ROSSZ TERMÉSZETTEL" IS?

A modern lélektan szcreti hangsú
lyozni pszihikai dcterrnínáltsáqunkat: ez
nem egy lélekben azt a nvuqtalanitó
kérdést kelti, vajjon meqszcntelödé
sünk is nem a végeredményben tö
lünk független lélektaní adottságokon
múlík-e?
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Vannak nem éppen szerenesés lé
lektani adottsáqú emberek, akikben ke
ves a természetes hajlandóság az er
kölcsös élet iránt; van, aki egyik em
beri gyengeségből a másikba bukdá
csolva rója le egész életét: van, aki
mindvégig száraz racionalista marad



és sohasem fogja igazán megizlelni a
misztérium édesséqét: van, aki infan
tilis természetű és a vallásban is el
sősorban támaszt és biztonságot keres;
van, aki önbüntetö ösztönből gyako
rolja az aszkézist; és hány ember kép
telen világos értékalkotásra vagy aka
rati elhatározásra! Ezek valóban hát
rányban volnának a rneqszentelödés
szempontjából?

Régebben a szentek életrajzírói bi
zonyos naiv tetszelgéssel irták le hő

seik kitünő természetét. "Szentünk már
kora gyermekkorától kezdve az erény
felé hajlott... Kortársaival ellentétben
különös hajlandóságot mutatott min
denféle erénygyakorlat iránt ... " vagy:
"Semmi gyermekes nem volt benne,
szórakozásaihan is az erényt kereste
és a jámborság, amely másokban a
kcqyelem kécöi qvümölcse. nála már
a;,kor jelentkezett, amikor eszével jó
formán nem is udott élni. " stb., stb.
A mult századbeli jámbor könyvek
szerzöí a legtöbbször úgy írnak a
szentséqröl, mintha az az ember ter
mészetében előre meglévő adottság
lenne. De vajjon az ember mcqszcn
telödése függhet-e attól a véletlentől,

hogy jó vagy rossz képesséqekkel szü
let.k, vagy lelki élete szerenesés vagy
szcrencsétlcn körülmények közt fejlő

dik-c?

Míndcnekelött szögezzük le, hogy a
mcqszcntelődés nem azonos az erkölcsi
tökéletesség meqvalósításával. A meg
szentelödés természefeletti jelenség. is
teni aktus, amelyhez azonban az em
ber beleegyezése szükséqes. Nos. ter
mészetfeletti szempontból a lélektani
adottságok mit sem számítanak. Az,
hcgy az ember meghaljon saját maga
.oz""I"?r<1 és maradéktalanul belecqyez
z'."; Isten akaratába. éppen olyan ne
héz erényre' hajló, szerenesés természet.
mint hibás pszichikai alkat esekben.
Ebben a küzdelemben körülbelül min
den ember egyforma esélyekkel indul.
lIa előnyről egyáltalán szó lehet. azt
még leginkább a pszichikailag ke
véc.bbé szerencsések oldalán találjuk.
mert azok legalább nem dicsekedhet
nek saját tökéletesséqükkel. De azért
őket se tekintsük kiváltsáqosaknak,

mert lelki javakban bármennyire sze-
gény is valaki, nehezen ismeri el sa
ját nyomorúságát, és ha elismeri, eb
ben is sok a burkolt öntetszelgés vagy
gőg. A szerenesés pszichikai adottsá
gokkaI bírók mindig hajlamosak, hogy
lelki qazdaqsáqukban qyönyörködje
nek, a lelkileg szegények pedig arra,
hogy lázadjanak vagy tetszelegve mu
tassák nyomorúságukat. Mindkét fajta
embernek meg kell halnia önmaga szá
mára és ez a halál míndenkínek egy
aránt kínos és fájdalmas. mert ahhoz a
feltételhez van kötve, hOiJY végleg le
mondjunk gőgünkről és önszeretetünk
röl.

Ezért tulajdonképpen nem is lehet
megmondani. hogy a meqszentelödéshez
melvík fajta embernek van több lélek
tani kéoesséqe. hiszen itt nem pszichi
kai. ha~em természetfeletti jelenségről
van szó. Helyesen irja Van der
Meersch: "Merjük kimondani, hoqy eb
ben a züllött emberben. ebben a házas
sáqtöröben, ebben a homoszexuálisban
ís megtalálható egy szent anyaga. még
ha túl késő is lenne ahhoz. hogy más
legyen belőle, mint züllött. házasság
törő vagy homoszexuális. Mindnvájan
eljuthatunk a ':3entséghez. méqha a ki
indulási pont az erkölcsi züllés legalsó
foka lenne is."

Ez igaz; de amit általában szcntséq
nek hívunk, nincs-e olyan feltételekhez

'kötve. mclyek bizonyos emberekből hiá
nyoznak? A meqszcntelödésnek arnzi.
chikai alkattól való Iüqqctlenséqét túl
ságosan hangsúlyoznunk nem helyes.
mcrt könnyen eljutunk a psziché és a
lélek rnestcrscqcs szétvalasztásához. Ez
a dualizmus ppek] hiba lenne. mert a
lélek a pszichóto! elválaszthatatlan.

Igen. ahhoz. hoqv a mcqszentelödés
az időben is bckövctkczzr-k. szükséq
van bizonyos lélektani adottságokra. Az
elmebajos péld,;,,] psz ichikailaq nincs
abban a helyzetben. hogy lemondjon II

bűnről és bclccqvczzck a keqyelembe.
márpedig ez a spirituális élet elenqed
hetetlen feltétele J\.hcgy biológiai sikon
az ídcqrcndszer bizonyosfokú épsége
nélkül nem juthatunk el a teljes öntu
dathoz. úgy lelki síkon is a psziché bi
zonyosfokú egészsége kell ahhoz. hogy
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ráeszméljünk a bűn és a megváltó Sze
rétet kettős misztériumára. A minimális
pszichikai épség ismertető jegyeit bajo"
pontosan meghatározni. annyit azonban
mindenesetré leszögezhetünk, hogy van
egy határ, amelyen innen az embernek
nem is lehetnek spirituális problémái.

A meqszentelödés természetfölötti
esemény, szintere azonban mégis csak
az emberi psziché. Amikor valaki lel
kébe befogadja vagy pedig visszauta
sítja a kegyelmet, talán éppen nagy
szerelmet él át, vagy a 'szorongás ál
lapotában van, esetleg éppen sikerte
lenség érte, A melankólikus depresz
sziója vagy a szenvedélyes ember
nagylelkű gesztusa egyaránt az Isten
nek hozott áldozat jellegét öltheti fel.
A kegyelmi élet a pszichikai élet bel
sejében játszódik le, ezért a neuro
tikus indokolás lehetősége még nem
zárja ki azt, hogy spirituális motivu
mok is közrejátszottak, Ugyanaz a
megérés éppenúgy indokolható az in
fantilis ember bíztonsáqkeresésével.
mint a kegyelembe való hiteles bele
egyezéssel.

De még másra is fel kell hivnunk a
figyelmet. A lélek legmagasabbc csú
csán kivirágzó új élet arra törekszik,
hogy hatalmába keritse az egész sze
rnélyiséqet. A Lélek arra ihleti a meg
szentelödött embert, hogy másképpen
érezzen. itéljen és szeressen. mint addig
tette. Ezért kéri Szent Pál a meqtér
teket, hogy ezentúl úgy viselkedjenek,
.ahoqyan szentekhez illik. Ahhoz, hogy
"a lélek qyümölcse", melyröl az apos
tol beszél, valóban megérhessen, normá
lis pszichére van szükséq. A kegyelem
mel nyert lelki szabadság, mely a sza
badakaratban jut kifejezésre, igyekszik
érvényre juttatni a Lélek sugallta lelki
mozzanaokat és e!fojtani azokat, ame
lyek a Lélek ellen törnek. Nos, kétség
telenül vannak bizonyos pszichikai tu
lajdonságok, amelyek ezt megkönnyítik
és ezzel lehetövé teszik az irgalmasság
konkrét gyakorlását. E tulajdonságok
azonban nem azonosak sem az erény
nyel. sem a tökéletességgel. csak elöse
gitik, hogy ezek a pszichében gyökeret
hajtsanak.

Ha e tulajdonságok hiányoznak, a
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Lélek sugallataihoz való hűség esetleg
csak folytonos harcban és vesztett csa
tákban nyilatkozik meg. A meqszentelö
dés lényege ugyan ilyenkor is megvan
a lélekben, de nem vésődik be. vagy
legalább is gyakorlatilag nem fog eré
nyekben megnyilvánulni. és az erények,
melyeket ilyen ember gyakorol, az em
bertársak szempontjából nem sok ha
szonnal járnak. Egyébként még a leq
szerencsétlenebb adottsáqok esetéri is
ritka, hogy a megszentelődés semmi
nyomot ne hagyjon a pszichében. A
külsőleg sokszor nyomorúságos és dö
cögős lelki életből sem fognak hiányoz
ni a szerétet bizonyos nagylelkü gc~z

tusai. A vámosok talán megelőznek

minket Isten országában, de nunden
esetre lelepleznek számunkra valamit
Krísztus szeretetének kimondhatatlan
titkából. Gondoljunk a Hatalom és Di
csöség iszákos papjára. akiből végül
mártir lesz. És vajjon ki nem ismerne
olyan neurotíkusokat, akik -psztchéjük
sötét éjszaka-jában egy vértanu hűségé

vel fogják Isten kezét, melynek meleg
szoritását nem is képesek érezni? Ezek
erénye Isten szemében semmivel sem
kevésbbé ragyogó. mint Páli Szent Vin
céé vagy más szerenesés természetű

szenté.

A szentség szempontjából tehát csak
a kegyelemhez való hüség szárnit, de
pszichikai szempontból beszélhetünk két
féle szentről. Vannak .mehéztermé
szetű", vagyis nem szerenesés pszichéjü
szentek, amilyenek a szoronqók, az ag
resszivek.az érzékiek, míndazok, akik
a determináltság sz ínte elviselhetetlen
sulyát viselik. Vannak, akik sohasem
bűvöltek madarat. sohasem simogattak
farkast, olyanok, akik elestek és újra
csak bukdácsolnak, akik életük végéig
sírnak, mert újra és újra elkövetik rút
bűnüket. Ide tarozik azoknak népes cso
portja is; akiknek szentsége nem ragyog
át pszichéjükön és nem válik nyilván
valóvá a földön, csa" az utolsó napon,
Ezek a névtelen szentek. A másik ol
dalon ott látjuk a szerenesés alkatú szen
teket, az erőseket. tisztákat és szelide
ket, akiket az oltáron tisztelünk; ők az
elismert szcntek, akik tündöklő, fény-



csóvát hagynak maguk után a történe
lem egén.

De azért testvérek ők mind. Nagy
Szent Teréz és Loyolai Szent Ignác re
mek kiegyensúlyozottságukkal közelebb
állnak a Hatalom és Dicsőség iszákos
papjához. mint egy esetleg duzzadöan
egészséges pszichéjű nyárspolgári ke
resztény. ki soha sem rendült meg hité
ben és sohasem dadogott kétségbeesve
Isten felé. A szent, kinek pszichéjét dé
mosok lakják és a szent, aki angya
lokkal társalog. végeredményben ugyan
azt élték át: Istenről és önmagukról
ugyanazt mondják nekünk. Ugyanegy
víláqból valók: abból, ahol csak egyet
len szomorúságot ismernek: azt, hogy
az ember annyira méltatlan az Istenre.
és egyetlen örömet, azt. hogy Isten sze
ret minket és mi az ő szerétetét sze
rétettel viszonozhatjuk. A szentek két
kategóriája csak a mi szemünkben kü
lönbözík, Isten elött mind egyfor
mák ők.

Kijelenthetjük tehát, hogy semmi
szükséq pszichoterápiára és pszicho
analízísre, minthogy örök hivatásunk
szempontjából a jellemnek és a lélek
tani helyzetnek úgy sincs jelentősége?

Semmiképpen sem. Mert ha a meg szen
telödés spirituális titka végeredményben
a kegyelemtől függ. még sem állíthat
juk, hogy egészséges pszichére nincs
szükséq.• amely alkalmas arra, hogy a

A VIRUSOKRÓl

Középkorí magyarázat szerint a fer
tözö betegségeket széthullott égitestek
földre szállö pora okozna. Athanazius
Kireher olasz jezsuita vetette fel elő

ször azt a gondolatot I656-ban, hogy
a betegségeket "apró élő férgek" ter
jesztik. Felfogását - a "contagium
animatum" (élő fertőző) elméletet 
azzal támasztotta alá. hogy saját ké
sz itésű, egysze~ mikroszkópján ke
resztül a pestises betegek vérében
"férgeket" látott. Nagyon valószinű.

hogy a derék kutató férgei vörös vér
sejtek voltak. Sem Kireher. sem An
toni van Leeuwenhoek 1676-ban tett
hasonló jellegű megfigyelése nem kel-

Lélek engedelmes eszköze legyen. A
keresztényt nemcsak humanizmusa kész
teti arra, hogya modern pszichoterá
pia eszközeivel éljen. hanem hite is,
mert a meqszentelödés nem csupán esz
katologikus titok, amely nyilvánvalóvá
lesz az uolsó napon, hanem a Lélek
jelenléte is a történelemben és a Lélek
arra törekszik. hogy az embert saját
képére alakitsa át. Ahhoz azonban,
hogy aLélek gyümölcsei már ma, itt
a földön meqérhessenek, elő kell készí
tenünk a talajt.

Hány szorongó lélek él közöttünk.
akinek csak egy kis lelki egyensúlyra
és pszichikai kibontakozásra volna szük
séqe, hogy az eqyszerü emberi örömök
ben megérezze lsten szerétetét és a ke
resztény erényeket valóban gyakorolni
tudja. Ha talán meg is adatott nekik,
hogy pszichéjük éjszakájában és a lá
zadás viharában igent rebegjenek a
megváltó Szerétet felé, mégis köteles
ségünk meqszabadítani őket terhüktől.

nehogy a Krisztus vérével megváltott
és a Husvét fényével beragyogott vi
lágot pokolnak lássák.

A szeretet törvénye szerint járunk el.
amikor lehetövé tesszük számukra,
hogy szerencsétlen pszichéjükön belül
is megpillantsák a Feltámadás hajnalát
és leqalább részben meqtapasztalják, mi
d. reményséq.

Louis Beirnsert

tett korában komoly érdeklödést. Csak
mintegy kétszáz esztendő mulva, 1849
ben fedezte fel Pollender a lépfene
baktérturnát. majd 1878-ban Koch szá
mos baktériumot írt el és oltott álla
tokba.

A XIX.. század veqen, illetőleg a
XX. század elején a bakteriológia
roppant haladást tett. de a legnagyobb
erőfeszítések mellett sem sikerült né
hány betegség "baktériumát" felfedez
ni. Himlő. sárgaláz. gyermekbénulás.
epidémiás influenza és szamos igen el
terjedt betegség esetében kénytelenek
voltak a kutatők feltenni. hogy ezek
kórokozót olyan aprók, hogy mikro-
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szköppal nem láthatók, és hogy a bak
tériumok elkülönítésére használt külön
leges agyag-, illetőleg porcellán-szűrök

likacsain keresztülhaladnak.
Ivanovszky orosz botanikus 1892

ben közölte megfigyelését, mely szerint
a dohány-mozaík-beteqséqét okozó bak
térium az aqyaqoszlopszürön keresztül
megy ugyan, de fertőzőképes marad.
Pár esztendővel később, 1898-ban.
Loeffler és Frosch a száj- és köröm
fájás kórokozójáról ugyanezt állapí
totta meg. Sein Ivanovszky, sem a
másik két kutató nem gondolt arra,
hogy századunk egyik Ieqíz.qalmasabb
biológiai kérdésének, a víruskutatás
nak alapjait rakták le akkor, mídön
azon Iáradoztak, hogy az apró bakté
riumnak hitt kórokozót elkülönitsék.
Ma már tudjuk, hogy kísérleteik azért
nem járhattak sikerrel, mivel a kere
sett virusok a bakteriológia szokásos
módszereível nem kutathatók.

A Xx. század technikai haladása
lehetövé tette, hogy olyan szüröket
készítsenek, melyek csatornázása lé
nyegesen finomabb az addig használ
taknál. Az ilyen úgynevezett qrado
koll szűrők pórusnagyságát igen egy
szerű fizikai összefüggéssel lehet meg
állapítani, ha ismerjük a szűrölernez

vastagságát. az átszűrendő tiszta, desz
tillált víz rnennvíséqét, továbbá azt
az idöt, mely. ahhoz szükséqes, hogy
adott vízmennyiséq meghatározott szű

röfelületen áthaladion. Természetes
ugyanis, hogy különbözö csatornázású
szürök esetén ugyanazt a vízrnennyí
séqet más és más idő alatt lehet át
szúrni.

A fenti ismeretek birtokában sike
rült olyan pórusnagyságú szűröket ké
szitenl. melveken a virusok nem men
tek keresztül. Sőt e mödszer segitsé
gével - bár sok elvi hibával járt 
sikerült megállapítani a virusok mére
teít is. A tudományos közvélemény
meqlenetés-el vette tudomásul, hoqy a
víf11SOK között akadnak olyan nagyok,
meIyekmeqközplitik a baktéríurnok
méretr-it. unyanakkor azonban találha
tók akl<orák is. melyek alig valamível
nagyobhak, mínt a Fehérje-molekulák.
Ez utóbbi tény - mínt arra még visz-
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sza fogunk térní - azért .keltett meg
döbbenést, rnivel itt már olyan mére
tekről van szö, melyeken belül aligha
lehet az eddig ismert élőlényekhez ha
sonló szerkezetet elképzelni. A kuta
tokra még néhány meglepetés várt.
ÉSpedig az; hogy a szüréssel tisztított
virusok semmiféle szokásos baktérium
táptalajon nem voltak tenyészthetök,
továbbá, hogy bármilyen mennyiségű

virust használtak is a kisérletekhez.
nem sikerült kimutatni, hogy a viru
sok Iélekeznének, holott ez eddig min
den élőlénven egyértelműenés könnyen
rneqállapitható volt.

Ezen a ponton kezdett a víruskuta
tás a jelen század biológiai érdeklődé

sének homlokterébe kerülni. Egyre
többen és többen foglalkoztak a kér
déssel, s az utóbbi húsz esztendőmeg
állap'tásai révén azzal dicsekedhet a
biológia, hogy számos kérdést tisztá
zott már, ha nem is jutott el a pro
bléma teljes meqoldásához.

Igen nagy lépést jelentett a virusok
alakjának és nagyságának pontos meg
határozása. Takahashi tisztított '"viru
sokat hajszálcsövön préselt keresztül.
Feltevése az volt. hoqy amennyiben a
virusok pálcíkaalakúak, a kis átmé
rőjű csövön csak úgy tudnak keresz
tül haladni. ha a cső hosszirányába
párhuzamosan rendeződnek. Ez vi
szont rendezett kristályhoz hasonló
szerkezetet jelent. tehát az áramló pál
cikaalakú virusoknak kettősen kell a
fényt törnlök. Takahashi sikeres ki
sérletét alátámasztották az elektron
míkroszköpos - elektronsugarakra vá
cuumhan máqneses mezök, .máqneses
lencsék" hatnak - fényképfelvételek,
melveken jól látszanak a pálcikaalakú
viru<ok.

Sikerült a virusok tenyésztését is
megoldani. Kiderült ugyanis. hogy ki
zárólag élő seithen szaporodnak. Szá
mos állati betegséget okozó vírust
tudnak' tenvévztenl vérszérumban mes
terséne-en élethen tartott madárvesé
ken.. Ha a vesedarabkát meqfaqvasz
tották s az igy elölt sejteket oltották
he vlrnseal, a vírnsok nem szapórod
tak. Mem'il1apitották ezenkivül fertő
zési médjukat. ellenállöképesséqüket, és



szamos más tulajdonságukat. Kiderült,
hogy eqyes virusok több hónapon ke
resztül tarthatók alkoholban, anélkül.
hogyelpusztulnának. Azt is megmér
ték, hogy ultraibolya sugarakkal szem
beni ellenállásuk mintegy kétszázszor
meghaladja a baktériumokét.

A pontosabb vizsgálatokat nagyon
gátolta az a körülmény, hogy elkülö
nítésűkre és tisztitásukra nem sikerült
a szűrésnél jobb módszert találni.
Winson és Stanley arra gondolt, vaj
jon a virusok nem egynemű anya
gok-e, tehát a bakteriológiai médsze
rek nem cserélhetők-e fel kémiai me
todikával? A két kutatö elgondolása
az egész tudományos világ roppant
meglepetésére helyesnek bizonyult. Ma
már a virusokat hem szűrik, hanem
oldatukból kémiai rnödszerekkel ki
csapják. tisztítják. sőt megfelelő mód
szerekkel kíkrístálvosltják. Az első

kristályos virust 1935-ben Stanley ál
lította elő.

Ez az óriási elméleti és gyakorlati
jelentőségű tény a művelt nagyközön
ség figyeimét is felkeltette. Megma
gyarázhatatlan ellentmondásnak tartot
ták. hogy egységes fehérjéből álló, sej
tes szerkezet nélküli anyag szaporod
jék; egyesek pedig kitörő lelkesedéssel
fogadták az eredményeket. mert néze
tük szerínt a viruskutatás nem kisebb
dolgot igazolt, mint az élettelen krís
tályok élővé válásának lehetőségét.

..Már csak a fehérjék szervetlenből

való keletkezését kell igazolni, hogy
megfejtést nyerjen az élet titka." Ilyen
és hasonló, elnagyolt feltevéseken
nyugvó, csekély alappal biró kijelen
tések hangzottak el.

A szakemberek természetesen tar
tózkodtak efféle megnyilatkozásoktóI.
Többen arra az álláspontra helyezked
tek, hogy az emberi fogalmak túlságo
san merevek és szűkek a valóság je
lölésére a jelen esetben. Nézetük sze
rint .a virus nem élő, nem élettelen,
sőt még csak nem is átmeneti lény,
Kenneth M. Smith, a cambridgei ví
ruskutató intézet igazgatója például
igy ír; "Olyan kérdés ez, rnelyre nem
tudunk kielégítő választ adni, mivel
semmiféle pontos definíciót. semmiféle

tiszta kritériumot nem ismerünk, mely
az életre vonatkozik."

A szkeptíkus vélemények túlnyomó
többsége ellenére kialakult a kutatök
között két vélemény, melyek egymás
sal némileg szembenállnak ugyan,
mégis megkísérlik az ellentmondások
feloldását.

Laidlaw véleménye szerint a virus
a legszélsőségesebben specializálódott
élősködő volna. Az élő sejtről alkotott
mai felfogásunk szerint a sejtmag ren
delkezik azzal a tulajdonsáqqal, hogy
a sejtplazmát létre hozza. A sejtplaz
ma a mag számára az eqzlsztencíához
szükséqes környezetet biztosítja. (Ter
mészetesen a mag-plazma viszony lé
nyegesen komplikáltabb, de ez a kér
dés megvilágítása szempontjából nem
fontos.) A virus olyan parazita volna,
mely a sejtplazma-képzés képesséqét
elveszttette. Illetve minden életképes
ségét elveszítette, csak szaporodni tud,
ha megfelelő élő sejtbe kerülve a szük
séges sejtplazma rendelkezésére áll.
Laídlaw elméletét magyarázza, mikor
kijelenti. hogyavirusnak elsősorban

a gazdasejt enzimáira van szüksége
(az enzimák olyan anyagok, melyek
puszta jelenlétükkel' lehetövé teszik bi
zonyos biokémiai folyamatok lejátszó
dását}, ezeket mintegy elvonja. ami a
gazdasejt részére súlyos károsodást
jelent.

Laidlaw elméletét két ponton szok
ták támadni. Szeríntük ugyanis a leg
kisebb virus volna a legerősebben spe
cializált. Ebből az következnék, hogy
a legkisebb virus okozza a legnagyobb
kárt. amit viszont ezideig nem sikerült
igazolni. A másik ellenvetés öröklés-
tani jellegű. A viru s tudniillik mínden
sajátságát átörökíti, jóllehet egységes
fehérje. Ebből az következnék, hogy
a fehérjék kémiai elemzése révén az
átöröklés kérdései megoldhatók. Ezzel
kapcsolatban Laidlaw kijelentette: ..A
kérdés eldöntése a jövő feladaa" .

A kutatók nagyobb csoportja nem
teszi magáévá a fentiekben vázlatosan
közlt elméletet. hanem más úton kere
sik a megoldást. Nézetük szerint a vi
rus tulajdonképpen nem szaporodik,
hanem mintegy ingerli a sejtet, amely
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ez inger hatására a vírussal megegyező

fehérjét termeli. Stanley a VIrUS sza
porodását túlhűtött vízbe dobott jég
darabka "szaporodásához" , helyeseb
ben növekedéséhez hasonlítja. Az el
mélet alapján érthetövé válik, hogy a
virus miért nem lélekzik, miért nem
..szaporodik", csak élő sejtben, miért
nincs sejtes szerkezete stb. Egyszerűen

azért, mivel nem élő lény, hanem a
gazda produktuma, hasonlóan a jég.
kristálvhoz, mely a folyadékból válik
ki. Támogatják az elméletet szerolo
gial vizsqálatok, melyek révén sikerült
megállapítani, hogy a vírus fehérjék a
gazdasejt fehérjélvel nem rokonok.

Stanley elmélete ellen fel szokás
hozni, hogy nem magyarázza a virus

, fehérjék keletkezését, nem helyezi el
ezeket a fehérjéket az élők sorában', te-

hát utat nyit az ösnemzödés gondola
tának. Smith ezzel kapcsolatban igy ir:
..Bár a virusok egységes kémiai anyag
nak bizonyultak, ez nem jogosit fej
bennünket arra, hogy az ösnernzödés
gondolatát felújítsuk, Pasteur szelle
mét megzavarjuk. Ezideig semmiféle
bizonyíték nincs a kezünkben a viru
sok spontán képződésére vonatko
zóan." Ezzel szemben felvetik ellen
oldairól a kérdést, vajjon hogy lehet
magyarázni ezzel az elmélettel, hogy
a virusébetegségek egymástól elszige
telt helyeken hirtelen nagy tömegben
lépnek fel. E jelenség magyarázatát
abban keresik, hogyavirusokat ter
jesztő rovarok éghajlati viszonyoktól
függően, illetőleg ismeretlen okokból
hirtelen elszaporodnak (gondoljunk
például a sáskajárásra ).

Sz. M.

ANGLlKAN IZMUS ÉS KATOLICIZMUS

Az angol sziget katolikusai centená
riumot ünnepelnek: az angol katoliciz
mus renaissance-át. Szeprember 25-töl
október lO-ig bensőséges hangulatú ün
nepségeket tartottak és tartanak, visz
sza emlékezve arra, hogy IX. Pius pápa
éppen száz évvel ezelőt, 1850 szeptem
ber l2-én kelt bullájában ismét rendes
hierarchiát szervezhetett Angliában és
Walesben. Három keserű és gyötrel
mes évszázadot szenvedtek át az an
gol katolikusok a brit szigeteken s
csak e három század multán nyilt meg
ismét a tér az angliai katoli cizmus
számára. A százados évforduló ünnep
ségeire bejelentették magukat Gerlier,
Preysing és Frings bíborosok és más
egyházfejedelmek, hogy a maguk ré
széről is osztozzanak az angol katoli
kusok örömében. Az ünnepségek be
fejeztével Anglia katolikus püspökei
római zarándoklatra készülnek.

Az Egyház történeti útjának kevés
érdekesebb fejezete van, mint az an
gol katolicizmus négyszáz évének tör
ténete. Még ma is tele van kérdőjelek

kel ez a mult, s még ma sem tárható
fel a történelem eszközeivel és magya
rázataival az a bonyolult kérdésszöve-
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vény, hogy milyen okok, milyen tár
sadalmi, lelki és politikai mozgalmak
idézték elő az angol hitszakadást. Vaj
jon VIII. Henrik botrányos válópere
megmagyarázhatja-e a Rómával tör
tént szakítást? Aligha. Bármilyen fék
telenek voltak is ennek az angol
renaissance uralkodónak szenvedélyeí.
ezek még nem lettek volna elég erősek

évszázados vallási kötelékek szétszaq
qatására. Elfordult-e a katolikus hit
től az a VIII. Henrik, aki válása előtt

12 évvel még a defensor fidei címet
kapta a pápától. Luther tételeinek
meqcáfolásáért, Kétségtelen, hogy a
teológiailag művelt uralkodó hitt a ka
tolikus dogmákban, de király öntudata
és hatalmi ösztöne mégis lázongott a
pápa szellemi fősége ellen, akárcsak
népének ébredező nemzeti érzése. Néha
a hálöszobák titkain törnek át olyan
vágyak és törekvések, amelyeknek ér
telmét csak századok multán lehet
megmagyarázni. Talán akkor is csak
a post hoc, ergo propter hoc hamis
okoskodásával. Az angol hitszakadás
nak és a parlament által kihirdetett
anglikán államvallásnak benső célja és
értelme - ilyen utólagos maqyarázat-



tal élve - csakis az egységes nemzeti
és lelki hatalom kiformálása lehetett.
Ám épp ez az utóbbi nem sikerült. Az
angol nemzeti állam kialakult. de az
angol nép közös hitét a legvéresebb
eszközökkel sem sikerült egységes. új
hitrendszerbe kovácsolni. A katolícíz
musból nem sikerült nemzeti vallást
alakítani. az állam vallása pedig nem
hódíthatta meg a lelkek összeséqét.
Pedig mindez olyan korszakban tör
tént. amikor az angol nemzet elindult
a világhatalom felé és a római kato
likus 'egyháznál mérhetetlenül nagyobb
gazdasági és hatalmi eszközökkel ren
delkezett. VIII. Henrik mégis hiába vé
geztetett ki főnemeseket. nemes embe
reket. bíborosokat. püspököket. apáto
kat és papokat: a vérpad sem olthatta
ki a katolikusok lángoló hitét. Hiába
osztott ki kegyencei közott 1500 ko
lestort a hozzájuk tartozó földekkel.
hiába sujtotta a köziqazqatás, és az
adóztatás leqkülönfélébb eszközeivel
az angol katolikusokat; hiába lobog
tak a máglyák lángjai: alattuk égő pa
rázsktént továbbra is ott izzott a ka
tolikusok hite. De ugyanilyen remény
telen kisérletek maradtak Henrik után
száz évvel Laud anglikán püspöknek
azok az erőszakoskodásai is. amelyek
kel az angol államegyház védelmében
akarta elnyomni a szabad protestan
tizmus szellemét s kiirtani a presbite
ríanusokat, a puritánokat. Az állam
egyház egységesítő törekvései nem
akadályozhatták meg. hogy az angol
vallási élet szét ne szivárogjon kis kö
zösséqek és szekták megszámlálhatatlan
csatornáiba.

Az angol ál1amegyháznak a lelkek
felett való uralma magában a sziqet
országban sem vált maradandóvá.
Míndez iqazolódik, ha néhány pillan
tást vetünk a "Keresztény Évkönyv"
(S. C. M. Press) adataiba. Ezek sze
rint Anglia és Wales 14 éven felüli
lakosainak száma 32.265.878. Ebből a
kereken 32 míllíóböl azonban mindősz

sze 6.675.878 tartozik valamely egy
házi szervezet keretébe. A 14 éven fe
lüil összlakosságnak mindössze tízen
eqyedrésze, tehát mintegy 2.930.000
ember vallja magát az angol állameqy-

ház hivének. de közülük is csak rnin
den tizenkettedik járul a husvéti szerit
séqekhez, amint azt Hughes írja a
Tablet 1950 március 25-i számában.
Az anglikán egyház tehát a gyermek
kel együtt sem igen számlálhat
3,700.000-nél több hívet Angliában és
Walesben s még ez a párrnillíös, alig
tizedrészében hitéletet élő sereg is egy
mással ellentétes irányzatok között
oszlik meg. Az egymással szemben álló
teológiai irányzatok több pártra sza
kítják magát az állameqyházat, s a
pártok kölcsönösen megtagadják egy
mástól az anglikán egyházhoz való
tartozandösáqot. Közülük a High
Church (a magas egyházi párt) hit.
tételeiben és szertartásaiban a leqkö
zelebb áll a katolicizmushoz; a Low
Church vagy Evangelical party (alsó
egyházi. evangéliumi párt) a kül- és
belmtsszíöt hangsúlyozza s belőle vált
ki az Evangéliumi Szövetséq: végül a
Broad Church party. a latitudináriu
sok. a doqrnalaz ító, szabadelvű irány
zat képviselői.

Ezt az irányzatokra bomlott egyhá
zat 43 megyéspüspök igazgatja. 60 más
piispök és 15.000 lelkész segitségével,
akiknek utánpótlása az anglikán püs
pöki kar egyik legnagyobb gondja. A
századfordulón még 23.000 anglikán
lelkészt számláltak. tehát fél évszázad
alatt mintegy harmadával csökkent a
számuk. A második genfi katolikus
nemzetközi héten N. F. Sheed rámu
tatott arra. hogyezidőszerint 4000
anglikán lelkészi állás betöltetlen és
semmi kilátás sincs arra. hogy valaha
is be fogják tudni tölteni. A kispapok
létszáma is csökkenőben van. Számuk
az utóbbi 30 év alatt 10.000-rel fo
gyott. Ezzel a jelenséggel párhuzamos
a gyakorló hivők számának vissza
esése is. 1940 óta számuk 400.000-rel
fogyatkozott meg. tehát évente 10.000
gyakorló hivő morzsolódik le az ang
likán államegyház testéről. •.Ezek a
száz és százezrek - írja Huqhes a
Tabletben. - akiket az államegyház
elveszit, nem jelentenek nyereséget a
többi egyházak számára. csak azt a
nagy hadsereget erősítik. amelynek
semmiféle egyházra és semmiféle val-
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lásra nincs többé Igénye." Most rnu
tatkozík meg --- teszi hozzá - a XVl.
századbeli reformátoroknak az a ve
zérelve, hogy kinek-kinek a magán
véleménye az egyetlen hitbeli Iösza
bály.

Erre a szellemtörténeti következ
ményre elsősorban éppen az anglikán
körök mutatnak rá. Igy mindenekelőtt

a neves anglikán püspök, Gurbett Cy
rill yorki érc ek, aki nemrégiben nagy
feltűnést keltő könyvet jelentetett meg
"EgyháZ és állam Angliában" eimmel.
A magasrangú egyházfejedelem azon
ban nem csupán az egyoldalú protes
táns individualizmus kérdését vizsgál
ja, hanem belemártja ujját az anglikán
egyház legfájóbb sebébe is: az egy
háznak az államtól való függőségi vi
szonyába. "Az egyház - mondja -
a" Szentírás szerint elevenen élő szel
lemi közösséq minden külső kényszer
nélkül", a Churh of England azonban
"olyan eqvház, amelynek lcqföbb
pásztorait a miniszterelnök nevezi ki,
aki maga nem is szükségképpen tagja
ennek az eg yháznak. Az istentiszteleti
rendet nem szabad semmivel sem gaz
dagitani s nem szabad rajta semmiféle
változtatást sem Végrehajtani egy
olyan gyülekezet engedélye nélkül.
amelynek taqjai esetleg nem is keresz
tények. A kc-ona engedélye nélkül ez
az egyház ncru irhat elő irányelveket,
amelyeknek jobb egyházkormányzat
meqvalósitása volna a céljuk. Az
egyes tantételekre vagy istentiszteleti
szabályokra vonatkozó nézeteltérések
esetéri pedig világi törvényszék dön
tése az irányadó." (314. old.)

Jellemző példákat sorol fel az érsek
ebben a könyvében arra nézve, hogy
mílyen visszás helyzetbe került az ál
lammal összenőtt ang1,U m egyház.
Talán elég, ha példaképpen csak a
Gorham-esetet ragadjuk ki, amely
száz évvel ezelőtt igen nagy feltűnést

keltett. Gorham a keresztség szentsé
gére vonatkozólag olyan elveket val
lott, amelyeket az anglikán püspökök
eretnek tanoknak tartottak, viszont
Víktoria királyné a titkos tanáccsal
(a titkos tanács lord-elnöke a minisz
terelnök. tagjai a külülgyminiszter,
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belügyminiszter stb.) végső fokon
Gorham javára döntött. Garbett érsek
küzd ugyan egyházának szabadsáqáért,
azonban az anglikán gondolkodástól
mégsem tud szabadulni. Azt követeli,
hogy egyházának is szava legyen a
püspökök kínevezésénél. hogy szabad
ságában legyen istentiszteleti változta
tásokat végrehajtani anélkül, hogy eh
hez parlamenti vitára legyen szükséq,
végül pedig azt kivánja, hogya titkos
tanács helyére állítsanak új egyházjogi
testületet és legtőbb feIlebviteli bírósá
got. Szeretné függetleniteni egyháZát,
de a király egyházföségét mégis meg
akarja őrizni, tehát éppen azt óhajtja
meghagyni, amit "Upas treei-nek. az
anglikán egyház elátkozott fájának
neveznek.

Ezzel szemben az angol katoliciz
mus, amely a XVIII. század végén
alig százezer hívör tartott nyilván,
1850-ben olyan váratlan viráqzásba
borult, amely méltán meglephette a
viktoriánus korszak természettudomá
nyos elvekre támaszkodó racionalistáit.
Valóban, még csak remélni sem Iehe
tett, hogy az alig százezer fönyí el
nyomott katolicizmus éppen abban a
korszakban terebélyesedjék ki, amikor
a polgári Anglia a béke, a fokozódó
jólét és a technikai civilizáció, felé ha
lad és csaknem vallásos hévvel hisz a
technika mindent meg váltó erejében.
E korszak Angliája úgy vélte, hogy
Lyell geológiája és Darwin elmélete
az értelem számára tulhaladotta tették
a bibllát. Spencer pedig a társadalom
és az erkölcs fejlődését is az anyag
általános evolúciójára vezette vissza.
A katolicizmus jelentéktelen képzöd
ménynek tűnt fel ebben a légkörben.

A Gondviselés útjai azonban kiszá
míthatatlanok. Angliában már ismeret
len volt a háromszáz évvel azelőtti

antiklerikalizmus, amely ott is a hit
szakadás egyik motívuma volt s a 1I:a
tolikusellenességet lassacskán már csu
pán ősi törvények holt betűi őrizték.

Ezzel szemben a kontinensen a francia
forradalom nyomán hol itt, holott lán
goltak fel a katolikusellenesség tüzei.
És jöttek Angliába, Francia- és más
crszáqbclt nicnekültek. akik ott felépí-



tették a maguk szentélyeit. "Jöttek ez
rével - írja Griffin bíboros szenthá
romságvasárnapi körIevelében - szent
Patrick fiai (az írek). akiket az éhín
ség üldözött ki hazájukból s jött az
Oxford-mozqalom (a régi. I 833-ban
megindult mozgalomra céloz a bíboros] •
amely az államegyházból sok megtérőt

hozott. akik mint az egyre fejlődőben
lévő katolikus egyházközségek szikrázó
szellemei ragyogó és messze sugárzó
fényt kölcsönöztek az egyháznak."

A katolíkus hit gyakorlását büntető

Testact (ez a törvény 1672-től 1828-ig
volt érvényben) kárhozatosnak és bál
ványimádónak mondotta ki a katolikus
hitet s e törvény ellen a legkiválóbb
katolikus és protestáns szellemek váll
vetve küzdöttek. Gratten Henrik. a
lángoló ajkú protestáns ír követ és
O'Connel, a lángeszü katolikus ír po
litikus.' Lloyd anglikán püspök és a
később katolizált Spencer György fel
lépése jelzi. hogy Angliában megtört a
jég. s hogy a katolikusokat elismerik
a haza egyenjogú polgárainak. hitüket
pedig már nem tartják üldözendőnek és
átkozottnak. A,z oxfordi mozgalomban
Spencer. Froude Hurrel, Newman 
a későbbi katolikus kardinális. Keble.
Palmer. Percival. Purey és Rosse. köl
tők és vallásos gondolkodók akarják
visszaadni az anglikán hit vallásos
mélyséqét, mert érzik. hogy kifogyott
belőle a szentség ereje. a természet
fölötti kegyelem árama s hiányzik be
lőle a katolikus vallás metafizikaí
mélysége. A mozgalom tagjai közül
többen vísszatértek a katolíkus eqy
házba. még pedig hallatlan feltűnést

keltő és ragyogó irodalmi működés

után s magukkal sodorták az anqlíka
nízmusból kíábrándult ezreket. IX.
Pius ekkor elérkezettnek látta az Időt.

hogy Angliában visszaállitsa a katolí
kus hierarchiát. 1850 szeptember 29-én
kihirdetett bullájában Anglia és Wales
számára érsekséget és tizenkét püspök
séget szervezett, s ezeket az anglikán
egyház iránti udvariasságból olyan vá
rosokban állitotta fel. ahol nem volt
anglikán főpásztor.

Most, amikor az angol katolikusok

az "Universalis Ecclesiae" kezdetu
bulla kibocsátásának százéves fordu
lóját ünneplik. visszatekintenek arra
az időre. amikor már a katolikusok
száma egymillióra rúgott. Azóta ez a
szám is megháromszorozódott. Griffin
bíboros pásztorlevele örömét fejezi ki
a százév óta történt örvendetes hala
dás felett. "I850-ben - állapíjta meg.
- ezernél kevesebb volt a papok szá
ma; ma hatszor annyian vannak.
1850-ben a katolikusoknak csak 694
templomuk volt; most csaknem 2900
templommal rendelkezünk. A katoliku
soknak 1850-ben 200 iskolájuk volt,
ezeknek a száma jelenleg kétezer fölé
emelkedett. S még 1850-ben csak két
férfi és 53 női szerzetesházuk volt. ad
dig ma már 477 férfi és nem kevesebb
mint 1075 női szerzetesház müködík."
A bíboros végül megemlékezik a tevé
keny plébániai és jótékonysági életről.

valamint arról a kimagasló helyzettől,

amelyet a katolikusok Anglia szellemi
életében elfoglalnak. Chesterton. a szl
porkazó elméjű angol író. Hilaire Bel
loe. a kiváló történetíró. akinek 80-ik
szűletésnapját mcstanában ünneplik.
Graham Green, akinek regényei az
emberi lélek mélységeit tárják fel. a
kultúrtörénet írás egyik víláqhírü alak
ja. Dawson, Evelyn Waugh éq Bronce
Marshall irók. Martíndale, Knox és
Noger nevei tündökölnek az angol ka
tolicizmus egén. Az angliai katolikusok
történetére visszapillantva. Garbett
anglikán püspök idézett könyvében
Becket Szent Tamás vértanunak.
II. Henrik király áldozatának emlékér
idézve ezt írja: "Hogy csodálkoznék
egy Canterbury Szent Tamás, ha visz
szarérne Angliába s szorosan az ang
likán templomok mellett, katolikus
templomokat és kápolnákat találna.
amelyekben most istentiszteleteket tar
tanak anélkül. hogya papoknak vagy
a hivőknek félníők kellene akár a· tör
vénytől. akár a csőcseléktől." Igaza
van az -anglikán . püspöknek, hiszen
Becket Szent Tamás a XII. században
a katolikus egyház lelki függetlenségé
nek védelmében vállalta a vértanusá
qot; azért a Iüqqetlenséqért és szabad
ságért. arnelvre Garbett könyve szerint
ma az anglikánok is vágyakoznak.
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A KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

A műcsarnoki kiállítás: anyagának
összességével müvészí fogalmazásban
dokumentálja társadalmi és gazdasági
átalakulásunk új szellemét. A képző

művészeti értékmeqállapitáson túl erre
a szempontra különös figyelemmel kell
lennie annak. aki q kiállításról beszá
molót akar adni. E kiállítás sz ínekkel,
vonalakkal. sikokkal fejezi ki termelé
sünk megváltozott módját, a dolqozók
nak a munkához, embertársaihoz s az
államhoz való új viszonyát. Számot
adnak ezek az alkotások arról a len
dületröl, amellyel dolgozó népünk sa
ját államát építi. Rajtuk mérhetí meg
a kritíkus, hogy az alkotó művész

mennyire lépett ki az individuális áb
rázolás zártságából s a művész életér
zése hogyan izmosodott meg a kollek
tívumban. Milyen módon nyilatkozik
meg a felsorakoztatott müvekben a kö
zös föld. a termelési eszközök s a
munka szeretete. Vannak közös eszmé
nyeik és vonatkozásaik. Lelki egységre
talált-e a közössép e művekben s ha
igen. mí az az állandósult forma. rnely
ezekben félreérthetetlenül kikristályo
sodott? Felelhetünk rá s vele a tárla
ton .résztvevő művészek felfogását is
fémjelezhetjük: a szocialista realizmus..
Feladatuk volt: az események marxista
szemlelete. A közjóért való küzdelem
kifejezése. a társadalmi erők ábrázo
lása. a termelés kérdéseinek szövetke
zetekben. pártszervezetekben történő

megvitatása a tevékeny szocíalísta em
ber által, aki a kiállitott müvekben de
rűvel és bizalommal nyilatkozik a szo
cialista társadalomért vívott állandó
harcáról. Ez a kiállítás már egy új
életformát fejez ki. annak minden moz
zanatával. A témák kiválasztása. a
problémák megoldása mínd arról vall,
hogy képzőművészeink benne élnek a
kialakuló új társadalmi rendben. ennek
dolgozó. épitő részesei.

Azonban a valóság elferditése lenne
azt hínnünk. hogya tárlat valameny
nyi alkotása megfelel az új társadal-

mi szemleletnek. az új életformának, s
hogy magán viseli a szocialista realiz
mus döntő jegyeit. A kiállított művek

egy részével kapcsolatban meg kell ál
lapítanunk. hogy alkotóik nem élmény
szerűen találkoztak műveik témájával.
Ezért némelyikből hiányzik az elmé
lyülés. sőt élettelenséqük és túlságos
anyagszerűségük következtében nem
tükröznek lelki megnyilatkozásokat.
Némelyikük képzeletből fest műhelv

részleteket. szakszerütlenül beállítort
munkamozdulatokat torz és valószínűt

len színezéssel. Valóban Rilke mon
dása kivánkozik ide: ..A költészethez
nem elégséges az érzelem. Felkészült
ség. tapasztalatok qyüjtése. emlékké
pek is szükséqesek." Viszont éppen
Rilkét igazolják az üzemekben dolgozó
fiatal müvészek, akik ha nem is ren
delkeznek az ábrázolás kimunkált kész
ségével. az anyaqot. a mozzanatokat
élethíven ábrázolják.

Az új szobrászok nagyobb sikerrel
és eredménnyel szerepeinek a kiállita
son, Új szellemben fogalmazott alkotá.
saikkal közvetlenebbül élték bele ma
gukat a szocíalísta képzőművész gon
dolatvilágába és feladatkörébe. E szoh
rok sokoldalú rnesterséqbelí tudásról
vallanak, de művészi kivitelezés dol
gában több-kevesebb kívánni valót tá
masztanak. A plasztikailag hatásos és
előnyös beállítás javára gyakran el
síkkad bennük a valóság: az alakokon
kevésbbé figyelhet jük meg a munka
végzésével járó erőkifejtést.

. Az első Maqyar Képzőművészeti

Kiál1ítás - nagyszámú és változatos
anyagát tekintve végső fokon
méqís betölti hivatását. Bebizonyítja,
hogy művészeink szervesen kapcsolód
nak dolgozóínk problémáihoz. Igyeke
zet s a cél szolgálatának készsége jel
lemzi alkotásaikat. Ez a döntő és ez a
lényeges. Kétségtelenül ebben a tény
ben muatkozík- meg a tárlat legfonto
sabb eredménye.

g. v.

Felelős szerkeszeö és kiadó: Sík Sándor.
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