
SZERKES ZTI

SÍK SÁNDOR

StK SÁNDOR
TűZ TAMÁS

SZöRÉNYI ANDOR
SZÉKELY LÁSZLO

SZIÉNAI SZENT KATALIN
KOCSIS LÁSZLO
RONAY GYöRGY

HENRI DE RÉGNIER
MIHELICS VID

RADO POLIKÁRP
FüZESSÉRY KATALIN

írásai

1~~1 FE~RUÁR



XVI. lilVFOLYAM VIGILIA
TARTALOM

2. SZÁM

Oldal

Sfh Sándor: Keresztény világkép 57
Tib TlUTlás: Mértékem voltál (Vers)... '" &t
SZŐl"ényi Andor: Az ember származása és a tudományok 65
Székely Lészlo: Az én. imám (Vers)... ... ... 72
Sziénat Szerit Katalin (1347-1380) leveleíböl ... 73
Kocsi. László: Loooqö arany nyírfám (Vera)... .., .. . 77
Rónay Gyocgy: A te éveid el nem fogynak [Elbeszélés] 78
Henrick Régnier: Tengerparton (Vers. Szegzárdy-Csen-gery J6uef fordítása] 92

KércU8ek es távlatok (Míhellcs Vid folyöíratsaemléje) . 93

SZEMLE
Radó Polikárp: A tökéletesséqre törekvök római nemzttkö~ konqresszuse
H. A., Henri De Lubac új könyve ... ..."
~-e;: Hogyan lett Hedvig Lengyelország klr~lyn~a? ... .. . . .. '" ...
Pdzessky Katalin: "Te lll. Natanael" - Danlel-Rope itja az EgyhiUhOl

100
106
108
110

Pekl& &tttkedtö és kiadó:

Stk Sándor.

Fömunkatársak: Mihelics Vid é. Rónay GlIőrgll.

Kiadja fl Vigilla munkaközösség. Kéziratokat Budapest -+. postafiók 152. címre
ken kiíldenl. Kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk ViUUl. Kíadöhlvatal:
Budapesr. V., Kossuth Lajos-utca \. A Vigilia postatalcarfkpén.%tArl csekksúmia

szAma; 37.3H.

Megjelenik mínden hónap elel_
~ uám ira; 5 forint. Elöflutés; egy évre +t forint.

A Úlp8flged'/1I sr.fm.a: 7163/1947. T. M.
--_ .._------_ ..~-~_._--

&hl••,.••• Buillal1UI. Jel., "n~k IlM.·it lll. ,,,. 51



Sik Sándor

KERESZTÉNY VILÁGKÉP
"Krisztus teljessége"

Az apostolok írásaiban sururi visszatér egy fogalom, amely központi
jelentőségűnek látszik az egész keresztény gondolkodás és cselekvés szá
mára. Ez a nA~l?w,ua TOV X(l/O'TOV (pléroma), a Krisztus teljességének ío
qalma. Az dezusiakhoz irt levél szerínt a kereszténység tulajdonképpeni ér
telme .Krísztus testének kiépítése, mígnem míndnyájan eljutunk a hít
nek és az Isten fia megismerésének egységére, férfiúi tökéletesséqre,
melynek mértéke Ktisztus teljessége" (Ef. -4, B). Ez a teljesség min
dent magában foglal és voltaképpen nem más, mint magának Istennek
teljessége: "Adja meg nektek (az Atya) dicsőségének gazdagsága sze
rint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krísz
tus a hit által szivetekben lakjék s a szeretetben meggyökerezve és
megalapozva legyetek s fel tudjátok fogni az összes szeritekkel együtt,
mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység és meqísmer
hessétek Krisztusnak szerétetét is, mely meghaladja a megismerést, s be
te/jetek az lsten eqész teljességével" (Ef. 3, 17-19). Ennek a teljesség
nek meg kell lennie az Egyházban is, amely Szent Pál kedves képe sze
rínt a Krísztus teste. "Ö (Krísztus}, a testnek, az .Egyháznak feje, ő a
kezdet ... , mert úgy tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék minden
teliesség" (Kol. l, 18-19). És János szerint "mindnyájan az ő teljessé
géből vettünk" (Ján. 1, 16).

Mí ez a teljesség? Sokféleképpen lehet érteni és többféle szót hasz
nálnak rá: teljesség, ~gyetemesség, katolicitás, univerzalitás; az Eqyház
ban, mióta antiochiai Szent Ignác először használta, a ketolikus szó ho
nosodott meg és a II. századtól kezdve állandó jelzője lett az Eqyház
nak. Olyan jelző ez, amely valami nagyoll' lényegeset mondhat, mert
például Szent Agoston azt írja, hogy ez a jelző egymaga is hozzáköti
őt az Egyházhoz. A kereszténységben megvan az egyetemesség, a nyílt
ság, a fogyhatatlan termékenység, egyszóval: az a pléróma, amelyről Pál
és János beszél: az a teljesség, amely Isten teljessége az emberben. Ezt
a teljességet Isten jelentette ki Krí.sztusban "az Ö Lelke által, mert a
Lélek mindent kikutat, még az Istennek mélységeit is ... mi azonban azt
a Lelket vettük, mely Istentől vagyon, hogy megismerjük, amit Isten ne-

. künk ajándékozott. Ezt' hirdettük is, nem az emberi bölcsesség tudós
igéivel, hanem a Lélek tanítása szerínt, lelkiekhez lelkieket mérve. Ér
zéki ember azonban nem fogja fel, ami az 'Isten Lelkéé, mert oktalanság
az előtte és nem tudja megérteni, mert a lélek szerínt kell mzqítélní.
A lelki 'ember pedig mindent megítél (helyesen tud megítélni), de őt

senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg az Úr.értelmét, hogy öt oktat
hatná? Bennünk pedig Krisztus értelme vagyon" (I. Kor. 2, 10-16).

Krísztus értelme, az Isten teljessége tűnik elénk, akármelyik oldalá-
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ról vesszü', szemügyre a ker zsztenyséqet.! Ha mint vallást nézzük, ak
kor teljességet mutat, tárgyát tekintve, mert mívoltánál fogva valami
észentúlira. emberentúlira. tzrmészetfölöttíre is irányul: transzcendensre,
nurninózumra, misztikumra, istenségre. végtelenségre - mondhatjuk egy~

szerűen igy is: Istenre. A vallásnak az a lényege, hogy ehhez az ész
feletti, természetfeletti világhoz vezet el. De egyetemes a vallás alanyi
lag is. A vallás t. i. magában az emberben valami olyan lelki meqmoz
dulást feltételez, amely fölébe lendül annak a világnak, amelyet puszta
közösségi összetartozás és tudományos gondolkodás elérhet: lendületet
valami felső, a vallás tárgyi tartaimát alkotó Valami felé, a "végtelen",
az Isten felé. Ez a lendület sokféle formát ölthet (hit. gondolat. sejtes,
vágy, akár kétség és lelki küzdzlem is), a lényeges egy: hogy az embert
lelkileg megmozdítja a Felsőbb Világ felé. .

Ez a kettő: a természetfeletti tartalom és a feléje való lendület, egy
beolvad a vallási élményben, az élő hit aktusának teljességében, mert
ebben az aktusban valamiképpen az az objektív, természetfölötti énemtől

független felsőbb világ is cselekvőleg müködík benne. A vallásfilozófus
ezt igy mondja: .mínden tudás Istenről Isten által való tudás" (Scheler},
a Vatikáni Hitvallás így: "A hit erejében az Isten kegyelmétől ihletve és
segítve fogadjuk el igaznak a tőle kinyilatkoztatott tanításokat."

Éppen ezért a kereszténység míndenekfölött vallás, mert lényege
mégis csak: Ordo erestutae retionelis ad Deum (Aqu. Szt. Tamás): az
értelmes teremtmény odarendelése Istenhez, mínt első elvhez és végső

célhoz. Hogy ennek az ordónak mennyíre a teljesség a jellege, Ieqnaqy
szerűbben a Krísztus adta keresztény főparancsolat mutatja, amely ép
pen ezen a leglényegesebb ponton négyszeresen hangsúlyozza a teljessé
get: Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, tel
jes elmédből és minden erődből! Hoqy ennek az élménybelí, tehát első

sorban szubjektív teljességnek tárgyilag is teljes tartalom felel meg, iga
zolja a világkép három legalapvetőbb fogalmának keresztény elemzése.
Ez a három: a valóság keresztény fogalma, az Isten keresztény fogalma,
és az emberről való keresztény fogalom.

Teljes valóság
Hogy nézi a kereszténység a valóságot?
Ha végignézünk az emberi gonáolat történeten, úgy látjuk, hogy a

valóság két formában igézte meg az emberiség lelkét; a filozófia realíz
musnak és idealizmusnak nevezi ezt a két irányzatot. Érzékeinken keresz
tül mérhetetlen gazdagsággal ésenzrgiával ömlik ránk a tapasztalható,
érzékelhető valóság. A legtöbb ember lelkét úgy megtölti ez az érzéki
"világ", az emberiség nagyobb fele --'-- a gondolkozóknak is tekintélyes
része - annyira rá feledkezik, annyira elkáprázfk tőle, hogy eszébe sem

l Vízsqálhatnök a kereszténységet rnínt ideológiát is, azaz mint egy közös
ségnek eszmei vetületét. amelyet azért fogad el az ember, mert azé a közös
séqé, melyhez tartozik, vagy tartozni akar; vízsqálhatnók, mint világnézetet,
vagyis értelemmel kidolgozott egyéni víláqképet, amelyet azért fogad el dZ em
ber, mert belátja igazságát. A kereszténység azonban ídeolöqíán, a víláqnéze
ten túl vallás is és teljesséqét, eqyctemesséqét erről /lZ oldalról világíthatjuk
meg leqcélszerübben.
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jut más ..valóság" -gal is számolni, A:tól a primitív embertől. akit eqé
sz an lefoglal a mindcnnapi élet gondjc. fel egészen az ú, n. termeszet
tudományos gondolkozásig és napjaink szédítő technikai civílizációjáíq,
az emberek megmámorosodnak a látható valóságtól. Ez a mámor rengeteg
naqyszerűs, szepet és.értékeset hozott létre, a nagy techníkaí civilizáció en
nek az érzékelhető valóságban való felolvadásnak a müve, a puszta tech
nikai kultusz azonban máig sem tudta magával emelni az emberi boldog-
ság sztnvonalát, .

Ismét mások Platon és az ő filozófiájának rokonai és utódai - Ke- .
leten inkább, mint Nyugaton - egy más valóságra feledkeznek rá és
attól részegszenek meg. Ezek megéreznek egy nem-látható, eszmei, vagy
titokzatos, természetfeletti, filozófiai vagy vallási valóságot, amely más,
mint a tapasztalható világ. Ebből a felismerésből nagyszerű filozófiák;
mi .ztikák szűletnek. Dz ezeknek az embereknek nincs elég erős érzékük
a tapasztalható valóság, a gyakorlati élet szükséqleteí iránt.

A kereszténység számára a valóság nem ilyen egyszerű; a keresz
tény gondolkodásban a' tapasztalati való:ág bele van ágyazva a szelle
mihe, a természeti valóság belenőtt a természetfölöttibe. A keresztény
seg realista: számára van a tudaton kívül valóság. Mínden formájában
rníndíq elvetette az ismeretelméleti ídealízmust, amely nem ismert el tu
daton kívülí valóságot, hanem az érzéki világot látszatnak, csalódásnak.
vetületnek tartja. A tapasztalható világból kell kiindulnia mínden gon
dolkodásnak. De a keresztény realizmus transzcendens realizmus: túl
mzgy a tapasztalható világon; tudja, hogy vall' egy másik, nem érzékel
hető valóság is, amely mérhetetlenül nagyobb a láthatónál. van egy ter
mészetfölötti világ is. - és az semmivel sem kevésbbé valóság. Ez a
kettő a mi számunkra itt a földön nem is válik ketté, hanem át- meg át
járja egymást. A megtapasztalható valóság belesuqárzík, belernélyül a
lélekbe, a terrnészetfelettíbe, ahol egyre nő, és egyszer majd, a ..meg
díccöülés't-kor, egészen belenő. A természetfölötti valóság pedig bele
nyúl a mi életünkbe, hétköznapi valóságunkba. Belenyúl Isten világfenn
tartó és gondviselő működésében, beleolvadt a meqtestesülésben, amikor
az Isten emberré lett, benne él és dolgozik a kegyelem művében, ame
lyet aSzcntlélck az Egyházban és a lelkekben folytat. Állandóan itt hul
lámzik ez a láthatatlan világ is, benne a Táthatóban, - helyesebben:
rnind a kettőben benne élünk. Bizonyos, hogy ez a másik valóság
nem míndenkíban válik tudatossá. De hát a tapasztalati valóság
nak is sza filoS olyan mozzanata van, amelyről nem mindenkí vesz tudo
mást. Az ibolyántúli sugarakat nem látjuk szernmel, mégis tudjuk, hogy
vannak. Vannak olyan magas hangok, amiket az ember nem hall meg,
de az állat meghallja: vennek. a párisi rendőrség olyan magashangú sip
pal vezényli kutyáit, amelyet emberi fül nem képes meghallani. A teljes
valóságot sem míndenkí látja, de azért van, ha nekem nincs is kellő Iej
lettségi érzékem hozzá.

A valóságnak tágassági fokozatai vannak. Gondoljunk el egy egy
szerű embert, aki egy kis faluban éli a maga mindennapi életét. Mílyen
kicsi, mílyen szűkkörü az a valóság, mely körülveszi: az ő való iáqérzése
ebből a szűkkörű valóságból táplálkozik; sem ideje, sem alkalma nincs,
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hogy túlnézzen rajta. Tegyük fel, hogy az illető földrajzi műveket ol
vas, csillagászatot tanulmányoz; kitágul előtte a valóság, megsejti a föld
nek, a világoknak óriási méreteit. Vagy történelmet tanul; kitágul lelke
a valóság időbeli mérhetetlensége felé. Egyszóval: az ember valóság
atmoszférája más és más, a szerínt, hogy mennyi számára van befogadó
képessége. A kereszténység mindezeknél tágabbra nyitja a látóhatárt; mi
a végtelenség atmoszférájában élünk, ha éppen akkor nem gondolunk is
rá: a végtelenség levegőjét szivjuk.

"Isten egész teljessége"

A kétféle valóságfogalomnak, illetőleg a valóság kétféle igéző hatá
sának nagyjából megfelelően az emberiség sokféleLstenfoqalma is két fő

típusba foglalható. Annak, amit nagy általánosságban realizmusnak mond
tam, megfelel egy olyan isten-fogalom, amely - mínt mondani szokás-
immenens, bennünk-marado, világon-belüli. A tapasztalati valóságban
felolvadó ember az -Istent, - vagy ha nem nevezi Istennek, azt, ami a
legfőbb, a döntő, ami míndennek az oka, értelme - a világon bzlül.
mégpedig a tapasztalható világon belül gondolja el. Ilyen istent "él át"
a panteizmus, amely különbözö árnyalatokban a világot, természetet azo
nosítja Istennel. Ilyen minden bálványimádás, akár egy dugóhúzó, vagy
egy szörny-álarc a bálványa, akár a tudomány, vagy a művészet. De
van egy másik, transzcendens, a valóságontúlí, a tapasztalati világtól
egészen elszakadó istenfogalom is. Ez az Istennek egészen-más voltát,
titokza:tosságát fogja meg. Ezt az istent nem lehet emberi nyelven emle
getni, olyan nagyon távol van, hogy nincs is hozzá kapcsolatunk. A régi
aqnosztikusok és modern utódaik, meg a XVIII. századi deisták látták
ilyenképpen az Istent: egyszer valamiképpen megteremtette a világot, de
többé nincs köze hozzánk," a magunk dolgát magunknak kell intéznünk.
Voltaképpen minden vallási közönyösseq, tehát a közömbös kereszté
nyek is ilyen csak-transzcendens istent vallanak; valójában életük olyan,
hogy kívánnának olyan Istent, aki valamiképpen közönyösen venné a
világot, nem kérné számon cselekedeteiket, - és "a vágy a gondolat
atyja" . (Schopenhauer).

A kereszténység itt is "az Isten. egész teljesséqét' vallja, vagyis
olyan Istent, aki trenszcendene is, immanens is. A keresztény Isten, hogy
a Vatikáni Hitvallást idézzem. "mindenható, örök, mérhetetlen és meg
fcghatatlan, végtelen bölcszséqű, akaratú és tökéletességű; mint egye~

dülálló szellemi Lény, amely tökéletesen egyszerű és változatlan, a víláq
tól valósáqosan és legbensőbb lényege szerínt elütő és fölötte áll mind
annak, ami létezik és ami csak rajta kívül elképzelhető." Fölötte áll mín
dennek. amit meqísmerhztűnk: amit mondani tudunk Róla, az csak ha-
sonlat, antropomorfizmus, analogia [eneloqie entis ), A nemrég. meghalt
nagy francia bíborosnak; Suhardnak gyönyörű platoní képével: "Az I~

tent voltaképpen nem látjuk, csak az árnyékát, amelyet a világra vet".
Szerit Agoston egyenesen azt mondja; "Isten távolról sem az, aminek el
gondolod; ha megérted, akkor már nem ő az." Ugyanakkor azonban
Szent Pál az athéni főtéren azt prédikálja a görögöknek, hogy mínd
nyájunkhoz közel van az Isten. kitapogathatjuk, hiszen "óbenne élünk,
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mozgunk és vagyunk" (Csel. 17,23--25). Tehát az atávoli Isten itt van,
őbenne élünk. Aquinói Szent Tamás külön fejezetet ír "Isten létezéséről

a dolgokban". Az apostoli levelek egyre hangsúlyozzák, hogy különösen
ott van az igazak szívében (Ján. 14,23 - L Kor. 3,16). Valamiképpen
itt van Isten közöttünk. egyszerre immanens és transzcendens is. Ezeket
a nagyszerű ellentéteket Szent Ágoston és Nazianzi Szent Gergdy gon
dolatai nyomán pompás versekbe foglalja a nagy középkorí himnusz
költő, Lavardini Hildebert. Az Istenhez szól:

" .Fent is fennl vagy, ient ls lenn vagy, Ingót állatsz inqatatlan,
Kívül-belül rníndenben vagy. Mozqatsz rníndent, mozdulatlan,
Mindenben, be mégse zárva, Tér be nem fog, úr ateren,
Míndenen kül, ki nem zárva, Időt múlatsz, időtelen.

Minden fölött, nem kivonva, Külsö erők, avagy kények,
Mínden alatt, nem lenyomva. Sem változás meg .nem férnek.
Fölül: minden felett trónolsz. Hajdan, majdan, holnap, tegnap:
Alul: mindent erőd hordoz. Teelőtted örök egy-nap.
Kint: a mindent átöleled. A Te mád és a Te mostod
Bent: a minden színiq veled. Örökös és meg nem osztott.
Belül: soha beszorítva. Látsz előre míndent ebben
Kívül: ki inem tágasítva. S valósitasz azcn-eqyben.
Fölül: nem tart semmi téged, Mintájára tenmagadnak
Alul: nincsen nehezéked. Formát adsz: az ösanyagnak.

Mít jelent a mi számunkra ez a transzcendens-immanens Isten? Hi
szen a keresztény világkép az életb, n, a gyakorlatban, a keresztény ma
gatartásban mutatkozík meg. Jelenti azt a tudatot. hogy az az Isten. aki
egészen-más, akit meg nem érthetek. aki fölötte áll míndennek, de aki
től mindenestűl minden függ, az itt van..Itt, most, velem. bennem. itt a
szobámban, itt a mühelyemben, az utcán, a villamoson, az erdőben. a
viharban. Bennem van: nem mehetek előle sehova. Itt van bennem! 
milyen nagyszerű! Itt van bennem! - mílyen félelmetes! Ebben az Isten
atmoszférában él a keresztény ember. Ebben él a nem-keresztény iSI, csak
nem tud róla. Mi ezt az eqészen-más Istent ebben az egészen-nekünk
való atmoszférájában tudjuk és éljük - "realizáljuk" - és ez hasonlít
hatatlan mélységű és gazdagságú életérzést ad.

"Az ember valahogyan mínden"

Az alapvető keresztény gondolat az emberről: testben élő lélek, 
.vszerves testnek és egyedi szellemi. léleknek szubsztanciás egysége" 
mondja az aristotelesi-szenttamási nyelven fogalmazott hittétel. Ennek
a kis elmélkedésnek nem célja vizsgálat alá fogni azokat a bonyolult
lélektani problémákat, amelyek ezzel a tétellel elénk meredeznek. Hiszen
akik valljék a test és lélek kettősséqét, azok közt sincs eqyértelműen és
véglegesen tisztázva ennek a kettőnek egymáshoz való viszonya. Még
kevésbbé nyúlhatunk hozzá az anyag és szellem mívoltának súlyos filo
zófiai kérdéseihez, hiszen az anyag fogalma az új fizika világánál való
sággal cseppfolyóssá vált. De a katolíkus (9ondolat nem szorul rá feltét
lenül a tudományos Formulázásra. elég neki a test-lélek:' kettőségének
30Z a mindnyájunk tudatában milliószor megtapasztalt ténye, hogy ez a
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kettő van, és kettő, nem ~gy. Legjobban akkor éljük ezt mes.. amikor a
kettő ellene mond egymásnak. A legnagyobb, kiáltó szímbolum erre a
getszemáni Jézus, aki vérrel verejtékezve mondja: "A lélek kész. de a
test erőtlen". Valamilyen formában, kicsiben, melyik ember nem élte
meg ezt? Amikor a legáltalánosabb tapasztalatnak ebből a tényéből in
dulunk ki, megmaradhatunk az egyszerű ember általános nyelvénél - és
annál a míndenkínek érthető képnyelvnél. amelyen a Szeritírás keleti böl
csesége beszél.

Mí az ember a Biblia szerint? Míndenekelött: az Isten az embernek,
ennek a kis-világnak megteremtése előtt már két más világot hozott
létre. A Genezis a Hatnap történetében elbeszéli az ernberalatti víláq
teremtését, a "tohuvabohu"-tól míndazokra, "amikben élő pára vagyon".
De már előbb mzqtererntette a "láthatatlanokat" is, "a trónusok, az ural
mak, a fejedelemségek és hatalmassáqok" karait [Kol. 1, 16). vagyis az
angyalok, a tiszta szellemek világát. Csak ez után alkotja meg Isten az
embert, és pedig a "föld anyagából" és "lelket lehel belé". íme: a két
világ, amely az ernberben egyesül. Az ember egy külön kis világ: mikro
kozmosz, amelyben a Iét mínden formája egységbe olvad; testében együtt
van az élettelen világ is, a növényi, is, az állati is --- ezekbe ojtatott bele
a felsőbb szellemiség ojtóága. Az embzr bizonyos értelemben minden:
homo est quodarn modo omnia, mint Szent Tamás mondja." "Az ember
ben közvetlenűl tapasztaljuk meg mindazokat a tulajdonságokat, amelye
ket a kozmológia általában a testek tulajdonságainak tanít. A tapaszta
latból megismerjük. hogy az emberi test nemcsak az ásványokkal rokon,
hanem a növényekkel és az állatokkal is, de míndizzeket mcssze íelül
múlja" - kezdi antropológiai részét egy moderrr skolasztikus bölcseleti
kézikönyv (S. Reinstadia ). SChütz Antal bölcseleti összefoglalásának
Antrapologia fejezete pedig: "Az ember az összes Iétrendek csomópontja.
~~te és tevékenysége közvétlenül a tapasztalati létrendbe állitja bele.
sőt testével egyenest a fizikai világba tartozik; viszont tudat-életével al
kotja a pszichikai léttartományt. De éppen tudat-életével ki is utal az
észleleti világból. Közvetlen érínkezésbe lép az értékrenddel. megisme
rése által a gondolatok világával és ennek közvetítésével a metafízíkaí
és az eszmei renddel. Ha még hozzávesszük. hogy az ember lényegesen
közösséqban van állítva, és a közösséqben fejti ki értékvalló tevékeny
ségének nagy részét, kultúrtevékeny.ségét, előttünk áll. h09Y a létnek
hányféle útja találkozik az embelfbenés ágazik ki belőle."

De a keresztény emberfogalom . még ennél is tágabb. Még egy har
madik dolgot is megtudunk a Szentírásból: Isten az embert a maga ké
pére teremtette. Isten képe van bannünk. Miben áll ez az Isten-kép?
Nyilvánvaló, hogy elsősorban a szellemiségben. - a szellem azonban a
testen is kíverödík. Aki igazán szellemi. annak valamiképpen a~estén

keresztül is meg lehet sejteni a szellemet. a szellemben Istent. Amint az
Úr Jézu> mondo.ta: ..Aki enqz m lát. látja az Atyát" (Ján. 14, 19), -

2 Szerit Tamás (Aristoteles nyomán) egyenesen úqy tanítja. hogy az em
berben foqantatása után növényi (veqetabílis}, majd állati (scnsíbtlís) lélek él.
és ezeket iváltja fel a fejlődés során a tulajdonképpeni .crnberi. az eszes lélek
(? rrima rationalis).
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.az igazi, az Isten gondolata szerint való embert is; aki látja.ínegsejtiáz
Istent. A Boldogságos Szűznek képében látja ezt Ieqtökéletetesebben az
emberiség. De ez még nem elég. Hacsak a szellem volna bennünk az
Isten képe. ez az angyalokban is megvan. és azokról nem tanítja a Szent
írás. hogy az Istennek képére vannak teremtve. A szeritatyák nagyszerű

gondolatmeneteket dolgoztak ki erre nézve. Az Isten míndenen ural
kodó. mindent szervezö, létbentartó. mozgató tevékenységének mását
adja belénk. amikor azt parancsolja az embernek, hogy uralkodjék a
természeten, hajtsa uralma alá. lsten. mint az Or Jézus mondja, ..szűn

telen munkálkodík" (Ján. 5. 17). Az ember is munkára van hivatva: a
munka Isten képe bennünk - már a Szentírás első lapján ott van. S hogy
a nagy Newmannek egy kedves gondolatára ísrámutassak, ő nagy ben...
sőséggel magyarázza. hogy az lsten képe bennünk mindenekelőtt a lelki
ismerd. amely "visszhangja" az Istennek.

De még itt sincs vége az emberi teljességnek. Isten nemcsak azt
akarja, hogy képét. hasonlósáqát viseljük. Egyenesen arra hív bennün
ket. hogy részünk ís legyen benne. Az ember ad Deum creetus: Isten
számára van teremtve. "Magadnak tererntettél minket Uram és nyugta
lan a mi lelkünk. míg meg nem nyugszik Benned" [Szenr Agoston). Ter
mészetfölötti célra hív bennünket, belészáll lelkünkbe erejével és azt akarja,
hogy ha követjük az utat. melyet elénk ad. valamikor valósággal miénk
legyen. lássuk és -bírjuk is Öt.fme az emberről való keresztény fogalom
csodálatos tzljesséqe. fgy értjük meg Pascal híres mondatát: .L'homme
passe ínfinement l'homme": az ernber végtelenül több. mínt ember. Tőle

veszik át az emberfeletti embernek. az Übermenschnek fogalmát későbbi

gondoikozók. ha többnyire szánalmas tartalmat adnak is neki. Igen. az
.embernek tul kell jutnia ember-mivoltán - "meg kell ístenülníe".

A keresztény gondolat nem ismeri a nyárspolgári önmegelégedést.
A keresztény ember soha sincs "készen"; amig él, fejlődnie kell, nőnie.

táqulnia, - "mígnem eljut a hitnek és az Isten Fia megismerésének egy
ségére. Iérfiúí tökéletességre. olyan életkorra, melynek mértéke Krisztus
teljessége" (Ef. 4, 13). Ez a teljesség persze végleges3é majd csak a
végnél lesz, a Krisztus ..második eljövetelekor". Addíg haladni, fejlődní.

tágulni kell. Ezérr, nyilt, lezáratlan. táguló a keresztény ember világ
képe is, - nyitva áll mínden igazság számára. Nyitva áll minden filozó
fia. minden rendszer. minden világot építő gondolat igazság-tartalma ré
szére. nyitva a tudomány mínden fejlődese számára, mert minden igaz
ság a miénk, mind a mi régi nagy igazságunkat világítja meq." Nyitva
áll míndennel szemben. ami tény, ami valóság. "Minden a tiétek, ti pe
dig Krísztuséí vagytok" - tanítja Szent Pál (I. Kor. 3, 23). Aki a ke
reszténységet kötöttnek vélí, annak sejtelme sincs róla, mi a keresztény-

3 Lactantius' írja a IV. században: "Könnyű volna kimutatni. hogy. az
egész igazság megtalálható megosztva a különbözö bölcseleti rendszerek és
szekták között. Ami bennünket illet. mi nem akarunk úgy harcolni a különböző

filozófiák ellen, mínt azt az akadémikusok iskolája teszi. Az ő céljuk míndenbe
belekötní, mi éppen ellenkezőleg azt tanítjuk. hogy nincs az a kisiklott szekta
vagy filozófia, amelyben ne lenne' az igazságnak egy morzsá]a."
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ség. A csillagászok egy része ma azt tanítja. hogya világmindenség
egyre tágul. Még egy kozmosz van. amely egyre tágul; a kereszténység.
A kerresztény világkép szűntelen tágul. mínden új igazság. mínden új ta
lálmány. az emberélet mínden új színe belétartozik. tágítja, mélyíti.t Így
tágul kifelé és befelé nagyságban. szélességben és intenzitásban is. mig
egyszer majd beletágul a Végtelenségbe és Örökkévalóságba. az Istenbe.

MÉRTÉKEM VOLTÁL
Mértékem voltál s most is az vagy:

reád' seabom magam.
Bensőmben is téged faraglak

minduntalan.

Kakukfüves szelek sodornak.
hadd fogódzzam beléd.

add meg ma szárnyaló dalomnak
friss ütemet.

A katicabogár is repked,
vígan libeg körül.

a zsongó dallamú szeleknek
s neked örül.

Hiába. benned testesül meg
az álom és a vágy

s szelíd hálódba gyűlnek

az éjszakák.

Hát álmodom terólad! Építsd
tornyos légváramat!

Köröskörül lebeqjerr négy híd
s te is magad.

Mert mértékem v,agy. újra kérlek.
te mindig légy velem,

Tied vagyok, belőled élek
mértéktelen,

Tűz Tamas

• Talán nem árt itt rámutatni. hogyatomizmust is. amelyet páratlan sza
hatossága és világossága miatt - és többek kőzött éppen ezért pótolhatatlan
elmefegyelmező és pedagógiai értéke miatt is - az Egyház ma is használ. ép
pen legkülönb mai képviselői ugyancsak a keresztény eqyeremesséq szellemé
ben értelmezik. Egy kiváló teológiai iró ezt igy forrnulézza: ..Tamás filozófiáját
maqunkénak vallani annyit tesz. mint - úgy. rnínt Ő, - a kor mínden problé
máját felölelni, mínden valóságot átfoqni, mínden ismeretet és értéket íqenelní,
és addig a kiegyenlitőegységig vinni, amelyet az az ismeret vagy érték és a
kinyilatkoztatás megkövetel. A tomizmus igy egy roppant követcléssé válik;
katolikus-egyetemes világ.-tágasságot, a, világgal szemben való teljes nyi
tottságot és uBya.tWkkor szintét'ikus egységet követel (T. P. Steffer).



Szörényi Andor

AZ EMBER SZÁRMAZÁSA
ÉS A TUDOMÁNYOK*

Az ősember lelki képessége i az őstőrténelem alapÍán.

A ma is élő primitív népek tagjai "egész emberek", lelkileg, szelle
mileg élő és érző, gondolkodó, hittel, erkölccsel. történelemmel. társa
dalmi életformákkal. beszéddel és bizonyos anyagi kultúrával is rendel
kező emberek. Ezeket tehát semmiképpen sem lehet "vad" népeknek,
"állati" népeknek tekinteni. Kérdés ellenben az, hogy a már rég kihalt
primitív ősnépek, az ősemberek is teljesértékű emberek voltak-e, míként
a ma élő legrégibb népek, vagy pedig ezekre áll a fejlődéselmélet meg
állapítása és az ősember ténylegállatí jegyeket viselt magán?

Az ethnologia erre határozott nemmel felel. Ugyanezt tanitja a prae
historia, az östörténcle m is. A praehistoriku-ok rámutatnak arra, hogy
a középső jégkorszakban fellépő ember- a középsö jégkorszak előtt

ugyanis semmiféle emberi leletre nem bukkantak a k'utatók - mínt tel
jes értékű ember jelenik meg, aki gondolkodik. spekulál. szerszámokat
gyárt és beszél. Már pedig a szerszámkészítés annyit jelent, hogy az
ősembernek, a legrégibb embernek volt oksági megismerése és voltak ál
talános fogalmai. Az oksági megismerés és az általános elvont fogalom
képzése viszont alapja és lényege míndzn tudománynak é, haladásnak:
Az ember-készítette szerszámokat -- ha kezdetleges formában is - meg
találják a praehistorikusok mínde nütt, ahol egyáltalában emberi életnek
nyoma van. Ha ezek a technikailag egyszerű és kezdetleges eszközök
messze vannak i; a maiaktól. egy tény áll: hogy oksági megismerés nél
kül. mellyel az ember egy bizonyos cél érdekeben eszközt készít, s tudja,
hogy az illető eszköz mílyen hatást, eredmény, ér el. valamint anélkül.
hogy általános fogalom segítségével meg ne-alkotna magának az elérendő

célt és annak lehetőségi körülményett. semilyen eszközt sem lehet készí
teni. Helyesen állapítja meg a praehistoria kghíresebb művelöje, G. Kraft:
"Amióta szerszámok, tűz és közös munka van, azóta van ember, éppen
azért lehetetlen "előemberröl" beszélni!" (Der Llrrnensch als Schöpfer.
Die geistige Welt de, Eiszeitmenschen. 1942. 200.) Ebben a meqállapí
tásban megegyeznek vele a ll:,gtekintélyesebb östörténészek, akik vele
együtt kiemelik, hogy az ősember fizikai alkata teljesen mellékes a szel
lemi képességek meqítélesenél: egy a lényeg: hogy a szerszámokkal, a tűz

használatával. a közös élettel é, annak előfeltételével. a beszéddel kul
túrát teremtett, a kultúra megalkotásához pedig szellem kell. A praehis
torikusok megvizsgálták a neandervölgyi ember által teremtett kultúrát
és megállapítják, hogy ez az állítólag átmeneti, állati jegyeket felmutató
ősember magasabb szellemi képességekkel rendelkezett. mint a mai pri
mitív népek leqtöbbje. annak ellenére, hogy testíleg fejletlenebb volt
azoknál.

* V. Ö. szcrzönck il Vigilia 1950. évi 12. számában megjelent tanulmányát.
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Egyes evolucionista tudósok az ebből támadó problémákat azzal
próbának meqoldani. hogy azt állították: a különbözö ősember-marad

ványok mellett talált szerszámok, melyzk kőből, csontból vagy szarvból
készültek, nem az illető ősember tulajdonai voltak (például a sínanthro
pus pekinensis mellett talált eszközök}, a tüzet sem ő használta, hanem
egy előző korban ugyanazon a helyen élő fejlettebb embertípus. Csak
hogy ezeknek a jóval előbbi "fejkttebb" embereknek semmi nyomuk sincs
az illető ősember-maradványok mellett. Boule (L'Anthropologie XLVII.
1937). viszont azt állítja, hogy ilyen fejlettebb emberek j , lenlétére szük
ségszerűen következtetni kell, mert például a sinamhropus pzkínensis
agyveleje, a megtalált koponyacsontok alapján ítélve, olyan kicsi volt,
hogy ily fejletlen agyvelővel nem készíthetett szerszámokac. Éppen ezért
biologusok és anthropologusok különleges kutatásokat végeztek az utóbbi
évtizedekben annak megállapítására, vane-e összefüqqés és milyen az agy
velő nagysága és a szellemi képességek között.

E kutatások között alapvető fontosságúak azok, melyeket Fr. Wei-.
den re ich végzett. Megállapításait .a többi tudósok eredményei megerősí

tik. * Az első probléma, amit Weídenreích, aki a mécsékelt fejlődéselmé

let híve és a maga részéről nem "hívő", vizsgálat tárgyává tesz, az,
hogy vajjon a modero ember valóban intelligensebb-e, mint amilyen a
jávai, pekingi és többi ember volt, s ez az intelligencia onnan ered-e,
hogy agyvelejének nagyobb a tömege. A felelet: semmiképpen sem.
Az agyvelőnek sem abszolút, sem relatív nagyságából nem lehet a szel
lemi képességekre következtetést vonni. Acethalnál 8 yz kg testsúlyra
esik egy gramm agyvelő, az embernél 44 gramm testsúlyra 1 gramm agy
velő, tehát relatíve sokkal több, mint a cetnél. Viszont a délamerikai
törpe majomnak 27 gramm testsúlyára esik 1 gr. agyvelő, sőt a kapuci
nus-majomnál az arány 17 yz : 1. A történelem nagy alakjai közül Ana
tole France-nak és Garabettá-nak agyveleje 1100 köbeeriti volt (körül
belül ugyanennyi lehetett a pekingi emberé is), mig Lord Byron, Swíft,
Turgenyev agyveleje majdnem mégegyszer annyi. Lehet-e azt állítani,
hogy az illetők emiatt mégegyszer olyan intelligensek is voltak? A nean
dervölgyi ember agyveleje viszont aránylag nagyobb, mint a mai emberé.
A koponya űrtartalmából tehát nem lehet következtetni az egyén szel
lemi képességeire.

A második probléma: az agyvelő bonyolultságából. az agytekervé
nyekből lehet-e következtetni a szellemi képesséqekre? A felelet itt is
negatív. Az ősemberekre vonatkozólag ugyan csak korlátozott következ
tetést vonhatunk le annak seqítséqével, hogy a koponyacsont belseje az
agyvelőnek mintegy negatív lemeze. Weidenreich megállapítja azt, hogy
például a kapucinus-majom agyveleje majdnem teljesen sima, tekervény
mentes, viszont a világ legdifferenciáltabb és leqtekervényesebb aqyve
leje a cethalé. .

* Weidenreích tanulmánya a The Scíentífíc Monthley 1948 augusztusi szá
mában jelent meg; v. ö. Prof. J. q. Andersen: Researches ínto the Prehistory of
the Chínese, Stockholm, 1943; N. Lahovary: Les origines humaines ct la diminu
tion du volume du cerveau ehez l'homme depuís le paléolíthíque. Anthropos
XLI-XLIV. 1946-49.
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A harmadik lehetőség, mely még fennmarad: hogy talán az agyvelő

egyes részeinek fejlettebb vagy fejletlenebb volta dönti el a szellemi tu
lajdonságokat. (Mintha tudniillik a szellemi képesség az agyvelő egyes
részeiben, különösképpen a homloknyúlványban lakoznék.] Erre is nem
mel kell' felelnünk, mert a moderrn sebészet bizonyos betegségek esetén
szántszándékkal szétrombolja az agyvelő homloknyúlványának tekervé
nyeit és ily módon sokszor teljes gyógyulást ér el olyan beteqeknél, aki
ket eddig gyógyíthatatlan elmebajosoknak tartottak.

Míndezek alapján Weidenreich kimondja a végkövetkeztetést, hogy
az ősember szellemi képességeire vonatkozólag a bio!ogia semmit s,em
mondhat, hanem a kérdést egyedül az ősember által termelt kultúrának
a víz sqálata, tehát az ethnoloqía és a praehistoria világíthatja meg. Ez
utóbbi tudományok pedig rámutatnak' arra, hogy a legrégibb embernek
tartott Homo Heídelberqensís kimutathatóan tudott már beszélni, közös
munkát végzett társaival, tehát történelmet és kultúrát formált. A kö
zépső jégkorszak Acheuléen-emberének bányászkalapácsa formailag ts ma
gas technikát árul el és rendkívül fejlett érzéket a művészi szép iránt.

Az őstörténelem tehát ellentmond a fejlődés ama feltételezett vona-'
Iának, melyet az evolucionizmus egyes szélsőséges képviselői vallanak.
s mely az ember szellemi képesséqét is a bíoloqíaí fejlődésből akarja le
vezetni. .

A biologia és az ember: testi származása.

Az ember testi származásának kérdése "szabad" a katolikus hit
szempontjából. mert erre vonatkozólag a Biblia elbeszélése, mely az em
ber testét a földből, a porból eredezteti, nem mond sem többet, sem ke
vesebbet, mint hogy az ember testileg az anyagvilágból származik. De
az anyagi test származhatott szerves és szervetlen anyagból egyaránt s a
teremtés történhetett közvetve vagy közvetlenül is. A Biblia csak annyit
mond, hogy az ember, az eqész ember, a testte! és lélekkel megáldott
ember az Isten teremtői mühelyéből került ki. Az ember testének megfor
málásához felhasználhatta Isten az állatvilágot és így az ember testileg
származhatík az állatviláqból. De ezt a lehetőséget ténnyé csak a tudo
mánynak, még pedig több tudományágnak kutatásai és igazságai tehetik.
Mert az ember testi származása nem csupán biologiai kérdés, hanem tör
ténelmi tény lévén, a történelemtudománynak. az őslénytannak is van
beleszólása, az ethnologiának éppenúgy, mint az átörökléstannak. s csak
mindezeknek a tudományoknak együttműködése és eredményeiknek ösz
szevetése adhat kielégitő választ erre a kérdésre. Ezek a tudományok
azonban eddig véglegeset és biztosat nem tudtak megállapítani az ember
testi származására vonakozólag.

Kélin professzor (Zum Problem der Menschwerdung, Schweiz.
Rundschau 1946, 610 kk. o.) összegezvén saját és egyéb kutatások anya
gát, arra a következtetésre jut, hogy az ember annyira különleges típus,
oly sok bioloqiai sajátossággal rendelkezik. hogy az állatvilágból való
testi származása csak annak az újabb hipotézisnek -- mert az evolúció
is csak hipotézis - a feltevésével lehetséqes. hoa'! az ernber előtti lé-
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nyek, a "praehominidák" természetükben eredetileg is az emberrelevésre
voltak irányítva, azaz az "emberrélevés" összes tehetségeit. csiráit és
képességeit magukban hordozták, mínt ahogya magzat magában hor
dozza a későbbi ember minden meghatározó tényezőjét. A jelenleg élő

állatok közül egyik sem lehet az ember őse testileg S'2m; legalább ötven
millió évre kell visszamenni, amikor olyan állatok létezhettek. melyek
ből a mai emberszabású majmok is és az ember is származhatott. Viszont
mindmáig egyetlen egy leletet. a feltételezett állati vagy félállati fok
egyetlen csontrészét sem sikerült megtalálni. Amit eddig a kiásott marad
ványok napfényre hoztak, az mind v.agy embernek, vagy állatnak a
csontja. de "ember-állaté" nincsen. Eddig tehát nincs "missing link".
összekötő kapocs az állatvilág é s embervilág között, Pertmean svájci
biologus azonban továbbmz nven azt állit ja. hogy ilyen átmeneti forma
nem Is létezhetett. .,Mert emberi test ernbéri lélek nélkül nem létezhe
tett; az ember testileg egyszerűen alkalmatlan az életre, ha nincs benne
szellem; eszközök. szrszámok, gondolkodás nélkül menthetetlenül el kel
lene pusztulnia, s az állati test a lélek beköltözésével tisztán testi vi
szonylatban is olyan óriási változásokon ment volna át, hogy már egé
szen más test lett volna!" (Vom Ursprung des Menschen, Basel 1944. 45.)

Rámutat arra is, hogy ~ mint mondottuk - kétféle fejlődéselmé

leti fogalom van: a) az általános evolúciós elmélet hatalmas ténykom
plexumok szellemes magyarázata, azonban a maga egészében túlmegy a
tudományosan megfoghatón és bebizonyíthatón és "a hit világába tarto
zik"; b) a másik fogalom, a szervzs világ keletkezését igyekszik meg
magyarázni pár egyszerű alapformából és legvégső alakjában az élő vilá
got is az élettelenből. ösnemzödés útján. Az első az ernber lelkét és an
nak termékeit is belevonja a biologiai fejlődés manetébe. Pedig még ha
a második evolúcíóselmeler igaznak is bizonyul [egydöI'e ugyanis még
csak feltételezés, melyröl a már idézett Kalín professzor azt mond]a: "Tu
dományosan a származáselmélet sem nem igaz, sem nem hamis, hanem
alapjában. lehetŐSég, melynek tudományos jelentöséqét nem szabad túl
becsülni" (i. m. 611. old.) ], meg kell állnia abban a pillanatban. amikor
megjelenik az "ember", mert akkor már a puszta biologiának vége s
olyan lénnyel állunk szemben, akinek lelke, nyelve. hagyománya, kultú
rája, történelme van, s ezeket nem lehet a biologiaeszközeivel megköze
líteni és felmérni. Mert a kultúra Izjlődése és az emberi test föltételezett
fejlődése nem egy, s az előbbi nem folytatása az utóbbinak, a szellem
története nem tcemeszettudomány. (L m. 14-19.)

A biologiai fejlődés mellett szólnak kétségkívül rendkivüli és feltűnő

hasonlóságok az emberi és az állati test között, de ilyen hasonlóságok
nincsenek meg az emberi cselekvés és az állati cselekvés, az emberi szel
lem világa és az állati élet között. Azonkivül a fejlődéselméletnek meg kel
lene magyaráznia az eltéréseket is, amiről az evolúció gondolatának képvise
lői általában nem szoktak beszélni. Úgy állitják be a fejlődéselmélet hipo
téziseit - mondja Portmann, - mint bebizonyított igaZSágokat, részlet
hasonlóságokból lényegi eqyczöséqre következtetnek, mellőzík az emberi
egyéniségnek egészen kűlönleqes megnyilvánulásait s rníndazokat a bíolo-
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glai, történelmi és egyéb adatokat, melyek nem illenek bele elméletükbe.
Portmann professzor nem dogmatikus megkötöttségből ellensége az

evolúció elméletének; sőt, szerinte sem a bibliai "teremtésmitoszt" , sem
az evolúció tanát nem lehet elfogadni (i. m. 129. old.}. Természetesen
az már más kérdés, lehet-e egyáltalában biologiai alapon a teremtés té
nyét tagadni, mert -- ez utóbbi hit dolga lévén - nem esik a biologia
tárgykörébe ... Amit Portmann is, Kalín is és velük számos nagyhirű bio
logus elismer: a szélsöséqes származáselmélet biologiailag nem állhat
helyt, az ember testi származásának kérdése pedig legalábbis kétség es és
korántsem bebizonyítort igazság.

A peleeoruoloqiei leletek tanu-sága.

A fejlödé.xlmélet képviselői kezdettől fogva kutatnak "missing link".
azaz olyan átmeneti lény után, melyet az ember és az állat közé lehetne
besorolni, hogy így a lassú fejlődés elméletét tényekkel bizonyíthassák.
Arra az ellenvetésre, hogy rniért nincsenek ma ilyen középlények, miért
nincs semmi nyoma a mai élők világában ennek az állítólagos fejlődés

nek; azzal felelnek, hogy a fejlődés sok millió éy lassú eredménye és ma
már hiányzanak azok a külsö kedvező körűlmények, melyek között egy
általában végbemehetett. De ha már az állatnak emberré levesi folya
mata ma nem leh; tséges és nem észlelhető, legalább a föld ösréqí köze
teiben kell olyan maradványoknak lenniök, melyek az evolúciót támogat
ják. Az ember a mai tudományos megállapítások szerínt a neqyzdkorban.
a [éqkorszakban jelenik meg a földön, a harmadkorban vannak már em
lősök, de ember még nem él. A jégkorszakban is több korszakot külön
boztetnek meg a tudósok (általában: plíocaen, pleístocaen és helocaen
korról szoktak beszélni), de az elsőt a harmadkor utolsó korszakától. a
miocaen korszaktól sokszor nehéz meqkűlönböztetní, azért is vannak itt
ott eltérések az egyes leletek értékelése körül. hogya harmadkor végére,
vagy a negyedkor elejére helyezendök-e. Az utóbbi évtizedekben számos
lelet került napvilágra a kűlönböző rétegekből, a heídelberqí és neander
völgyi emberhez hozzájárult a Jávában talált pithecenthropus etectus, .a
kinai sinenthropus peleinensis. a Pilclownban talált eoenthtopus Deiosont.
s a Swanscombe, Steinhein, Deníse, Kármelhegy, Sterkfontain stb. helye
ken talált embermaradványok (a meqanthropus, paranthropus, plesian
thropus stb.). A Délafrikában talált australopithecus-t egyesek a har
madkor végére helyezik, így még Portmann is 1947-ben. De azóta to
vábbfolyt a szakkörök vizsgálata és ma már sok tudós, igy Weiden
reich, Wenínqer, Kajin tagadja azt, hogy az australopithecus ősember

maradvány volna (v. ö. R. Broom, Commemorativ Volume, Special
Pubblícatton, R. Soc. South Afr. Cape Town 1948, 153-158. old.).
Azonkivül azt is megállapitották" hogy az australopithecus nem régibb.
mint a Piltdown-ember, sőt az sincs eldöntve, hogy két- vagy négylábú
lény volt-e. (Willíam L. Straus: The HumeIUS of Paranthropus
Robustus.) .

A kérdés már most az, hogy az eddig talált nagyszámú maradvá
nyok között van-e átmeneti lény, tehát olyan lény, mely az állat és az
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ember között állva bizonyitaná a fejlődés tényét. Az egyes maradványok
kal kapcsolatosan általában a tudósok túLágos gyorsan igyekccztek végső

és döntő következtetéseket levonni, sokszor egy-egy csont elegendő volt,
hogy köteteker írjanak az állítóaqos "félember" tes.alkatáról, sőt olya
nOK sem hiányoztak, akik szinte iefenyképeztek, pontosan megrajzolták
az ..állatember" alakját. Hogy az ilyen: megállapításoknak tudományos
alapjuk nincs és nem is lehetett, azt nemcsak a szaktudósok. hanem a
laikusok is megállapithatták. Azonkivül a tudósok egy része nem szá
molt azzal a lehelőséggel, hogy az egyes változatokat az ősembermarad

ványokban nem lehet minden további nélkül genetikai sorrendbe helyezni.
mintha különböző fejlődési fokokat képviselnének az állat és az ember
között, hanem van több más magyarázati lehetőség is. Ilyen például az.
melyet igen sok bíoloqus tart, hogy tudniillik ezek .a változatok ;egy és
ugyanazon tipusnak, embernek küiönbözö fajai, esetleg szélsőséges ..el
Iajulásaí", amelyek egyidőben és nem egymásból fejlődve jöttek létre,
mint ahogy ma is szamos emberfajta él, a legkülönbözőbb koponya- é~

testalkattal. Viszont ez a magyarázat is csak biologiai síkon mozog és
ebben a kérdésben nem lehet a biologiának egyedüli és döntő szava.
Nem lehet pedig azért., mert mínden eddigi embermaradványnál. a leg
régíbbbnél is megtaláljuk a kultúra nyomait, a tüz, a szerszámok, .a be
széd használatát. mindegyik társas, szociális életet élt, és ez már szel
lem és történelem. És éppen ezen a ponton jzlentkezlk az a megoldási
Lehetőség, melyet biologusok is elísmernek: hogy a leletek különbözö
sége fajkeveredésböl származik. Az állat keveredését és szaporodását ki
zárólag az ösztönök irányítják és az ösztönök megszabta szük kört sem
miképpen sem lépheti át, de az embernél a biologia is kénytelen szá
molni a Iormateremtés, az irányitott formaalkotás lehetőségével és té
nyével. Az ember mint szellemi lény nem áll az ösztönök uralma alatt,
tudatosan irányítja és fejleszti életét, s igy az ember szellemisége, törté...
nelme formameghatározó tényezöként áll be az élet folyamába. Érthe
tőbben és egyszerűbben ez annyit jelent, hogy az ernber fejlődését és
egyes alakjait nem csak a bíoloqia törvényei határozzák meg, hanem az
emberi szellem törvényei, - az ernber akarata is, amint erre a történe
lem számtalan bízonyítékot szeigáltat a különbözö népek keveredéseben
és kialakulásának leírásában.

Az ethnologíának ma már bebizonyított és. elismert igazsága az is,
hogy a primitívség nem mindíg elsődleges tulajdonság, hanem lehet má ...
sodlaqos, szekundér jelenség is. Téved tehát az az elmélet, mely a kj ...
lödés elejére teszi az úgynevezett primitív vonásokat. A biologusok is
elismerik Portmannal: ..Az az eszme, mely a magasabbrendűt az alacso
nyabbrendűböl származtatja, tévedésbe visz!" (Biologísche Fragmente
zu einer Lehre vom Menschen. Basel. 19·44. 10. 1.). Hogy ez mennyíre
igy van, annak jellemző példáját Iátjuksa már többször idézett Weíden...
reích esetében. Ö nagy munkával összeállította, időrendi sorrendbe he
lyezte az összes eddíq feltárt embermaradványokat s meqállapította,
hogy a legősíbb maradvány a Píltdown-ember, mely pedig a mainak, a
homo S6píensnek, a szellemí embernek a jelleget viseli magán. Ugyan...
'ezt vallják meg Arthur Keith, M. F. Ashley...Montagu, Dawson, Wood...

70



ward és mások is. Viszont ha ez igy van, akkor a legrégibb ember nem
az állathoz állott közel, hanem a mai emberhez. Azok az "állati voná
sok", melyeket az evolúciónisták a különbözö egyéb Ideteken felfedez
nek, ezek szerínt nem ősi, hanem másodlaqos és későbbi jelenségek. Ép
pm ezért Weídenreích munkájábauegy külön fejezetben tárgyalja a
különböző embermaradványok "morfologiai" sorrendjét. azaz fejlődés

tani egymásutánját, s abban az evolucionizmus dogmája szerint a Pílt
down-embert a legutolsó fejlődési fokra helyezi, lévén az teljesen "ki
fejlődött" mai ember; s azt állitja. hogy a legrégibb ernberleletek mö
gött - (a Píltdown-ernberrel ugyanis egykorúan a Swanscombe, Stein
heim, Daníse "tb. helyeken talált embermaradványok is) - kell lennie
egy ősibb, primitivebb formának, habár ennek semmi nyoma és bizonyi
téka sincsen (American Anthropologist 49. 1947. 191. l.). Ez viszont
már inkább hít. mint tudomány.

A jelenlegi kutatások azoban ennél továbbmenve azt keresik, van-e
arra vonatkozólag valami jel és bizonyíték, hogy az úgynevezett "állati"
formához hasonló emberleletek nem ősi, nem primitiv. hanem másodla
gos, eldurvult formák. Kalín, W. Gleseler, S. Sergi é s mások ugyanis
egybehangzóan: tanítják és bizonyítják, hogy a neandervölgyi ernber hosz
szú specíalízálódási folyamat, fejlödésí - illetve "elfejlődési" - soro
zat vége, mely mögött a homo sapiens, a mai ember áll mint sokkal ke
vésbbé specializált és mínt történelmileg primitívebb, 'tehát régibb forma.
Szeríntük a neandervölgyi ember eqyeldurvulásí folyamat egyik tagja
(de a tudósok megállapitása szerint mb] f:: a neandervölgyi ember is
rendelkezett olyan kultúrával, ha nem nug).obbal, mint a ma élő primi
tív népek) - sez az eldurvulásí folyamat csak az utolsó jégkorszak
ban, a helocaenben lesz teljes. A legrégibb ember a Piltdown-ember,
mely az elsö jéqkorszakból, a plíocaenböl származik. A neande.rvölgyi
és az azzal megegyező egyéb maradványok a középső jégkonzakból va
lók (pleisztocean) és az előző homo sapiens-szel szemben "állatias" for
mákat tüntetnek föl. Dz az eldurvulásí folyamat itt nem áll meg. hanem
folytatódik az utolsó jéqkorszakban, a holocaenben, melynek ember
maradványai - La Chapelle aux Saints, Le Moustíer, La Quina, La
Ferassié stb. - még ·"állatiasabbak". A fölvetatr kérdésre tehát a tör
ténelem adja meg a választ: a legősibb emberleletek teljesen a mai em
ber jegyeit viselik magukon és csak a hosszú évezredekkel később meg
jelenő embereken találhatók meg az állati vonások.

A legújabb kutatások alapján az anthropo!ogia a következőkben

festi mzg az ősember életének alakulását: Amikor az ember fellép a vi
lág színpadán, nemcsak teljes értékű szellemi lény. hanem egyszersmind
tes.íleq is a mai homo sopiens tulajdonsáqaíval és jegyeivd rendelkezik.
Az állati jellegűeknek tartott emberformák nem a legrégibb embermarad
ványok, hanem rnásodlaqos, későbbi specíalízálódási formák, esetleg bi
zonyos fokig véqlatformák. Ezeket az egyes helyeken később bekövet
kezett különösképpen kemény é3 egyoldalú életkörülmények: a középső

és az utolsó jégkorszak rendkivül ellenséges. zord éghajlata. az állandó
küzdelem a természet erőivel, a táplálkozás és a munka egyre nagyobb
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egyhangúsága és fokozott nehézsége idézték elő. Ezért van az, hog,r a
középsö jégkorszak neandervölgyi embere közelebb áll a homo sepiéns
hez, mint az utolsó jéqkorszaké. Azonkívül pontosan megállapítható az
is, hogya neandervölgyi emberrel ,egykorú keleti emberek kevésbbé el
durvultak. mint il nyuqatíak, amiből azt a. következtetést lehet levonni.
hogy mínél mcsszebb kellett vonulnia az ősemberek feltételezett öshazá
jától, Keletről, mennél ismeretlenebb és számára éppen ezért nehezeb
ben művelhetö területre kényszerült, annál jobban eldurvult.

De ezek az eldurvult, "állat1as" formát mutató emberek is teljes
értékű, kultúrát teremtő emberek voltak, s külsejük spzcíális jellege nem
egy fejlődési· folyamatnak első, hanem ellenkezően, egy visszafejlődési

folyamat utolsó állomása. A mai ember a palaentoloqia szerint nem a
jávai vagy neandervölqyí ember újból való kífínomodásából alakult ki,
hanem ezek a típusok kihaltak, sa holocean korban jön Keletről egy
újabb népvándorlás Európába, s Indián keresztül Afrikába, s ezek az
emberek a mai európai és egyéb emberfajok ősei.

Négy tudományág: ethnoloqía, östörténelem, biologia és palaeonto
logia kutatási eredményét ismertettük az ember származásával kapcsolat
ban. Végeredményben leszúrhetjük a következtetést: az ember, a teljes.
testtel és lélekkel megáldott ember nem szárrnazhatík az állatvíláqból. Az
ember testi származására vonatkozólag a kinyilatkoztatás semmi döntöt,
véglegeset nem rnond, így a Szentírásból nem lehet érvelni sem az állati
leszármazás rnellett, sem ellene. A tudomány mindeddig semmi -bíztosat
és véqleqeszt nem tudott felhozni az állati származás mellett: s a fejlő

déselméletellen felhozott tudományos érvek, legalább annyit érnek és
nyomnak a latban, mint a mellette szólök. A kérdés tehát nyílt és el
döntetlen. Lesz-e ídö, amikor a tudomány erre a problémára megfelel
het, azt ma nem tudhat juk. Egy azonban bízonyo i: a vallásnak és az
Egyháznak nincs mit félnie a tudomány felfedezéseitől és ered
ményeitől. Akármit is hoz a jövő Iejlödése, örök igazság marad Szent
Pál tanítása, melyet a legtekintélyesebb akkori gyülekezet előtt mondott
el Athénben: "Az Isten, aki alkotta a világot s benne mindent ... Az ó
műve, hogy .az egytől származó egész emberi nem lakja az eqész föld
színét; megszabta ittlakásuknak meghatározott idejét és határait, hogy
keressék az Istent ... habár nincs mcssze ,egyikünktől sem: mert őbenne

élünk, mozgunk és vagyunk!" (Ap. Csel. 17, 24-28.)

AZ ÉN IMÁM
Az én imám nem boldog bírás:
Zárt kapuk alatt heves sírás.

Nem édes szíven hallgatódzás:
Vak, imbolygó tapogatódzás.

Nem hallelujáS meqtalálás:
Mezítlábas Canossa-járás,

Hívom, keresem, bár nem értem,
S egyszer az Qr majd lenyúl értem.
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SZ I t: NAI SZ ENT KATA LI N (1347-1380)
LEVELEIBŐl

o FELIX CULPA!

Április elsején, különösen éjszaka, Isten feltárta előttem titkait és
oly rendkivüli módon nyilvánitotta ki csodatetteit. hogy úgy éreztem,
lelkem elhagyta te..temet és olyan örömnek és teljességnek lett részese,
hogy nyelv ki nem beszélhe.I. Mert fokról-fokra megvilágosodott és ért
hetővé vált előttem az Egyház mcstaní megpróbáltatásának és a jövő

ben reá váró meqújuiásnax és felemelkedésnek titka, s hogy Isten a je
Ient azért engedte meg, hogy igazi állapotára vezesse Öt." .. , És a tűz

nőtt bennem és láttam a keresztény népeket, amint a hitetlenekkel együtt
bevonulnak a megfeszített Krísztus oldalába. É3 a vágytól és szerétettől

űzve csatlakoztam hozzájuk és velük együtt beleptem [ézus Krisztusba
szüleim, Szent Domonkos és valamennyi fiam kíséretében, És Ö vál
laimra tette a keresztet és olajágat adott kezembe,' ahogy kértem, és azt
mondta, hogy vigyem oda egytől-egyig valamcnnyíhez: "Mondd nekik,
hogy nagy örömet hirdetek nektek!" .. Ekkor lelkem egyre jobban eltelt
éj egy lett az egyesülés és a szeretet kényszereben az örök bölcseség
igaz részeseivel. Es olyan nagy lett lelkem őrÖl11K, hogy az Istent ért
sérelmek fölött való fájdalom eltűnt tudatomból és így szóltam: ,,0 bol
dog, üdvöthozó bűn!"... Mert a bűnből, melyet az álkzresztények el
követnek, rníkor Krisz.us Jegyesét üldözik, felemelkedés, megdicsőülés

és az erények jó illata származik a J~gyejben ... És így örültem és így
ujjongtam és bizalom töltött ela jövendő iránt. .. és felkiáltottam
Simeonnal: "Most bocsásd d, Uram, szolqádat a Te igéd szerint békés
séqben!" (Gyóntatójához, Capuai R,aymund domonkos testvérhez.)

EGYETLEN OR,VOSSAG.

Mélységes vágyakozással a saját üdvöm, a szent Egyház mequju
lása és az egész világ java iránt, egyedül térdel a lelkem Isten előtt; de
úgy látom, Isten nzm mutat más orvosságot és éin sem látok mást, mint
a békét. (XI. Gergely pepehoz.)

A SZENT TüRELEM ISKOLA/A.

Ismerje meg önmnagát és ismerje meg az Isten jÓ3ágát Ön iránt;
mert enélkül az ígaz ismeret nélkül nem vehet részt a' kegyelem életében.

Ezért rnerűljön el igazán szerit buzgósággal abba az ismeretbe, hogy
Ön 'semmi, hogy léte Istenből ered és hogy mínden kegyelmi ajándékot
Töle kapott és kap most is naponként.

* Az Egyház megpróbáltatása: a pápaság avignoni "fogsága", amelynek
meqszüntetéséért s a pápa Rómába való visszatéréséért Szent Katalin fáradha
tatlanul munkálkodott s bárki másnál többet tett.



Akkor tele lesz hálás elismeréssel és eljut az igazán szent türelemre;
és~ nem fogjá a kicsinységeket naqyra tartani, sőt a nagy bajokat inkább
kicsinyeknek fogja érezni, ha valóban a megfeszitett Krisztus kedvéért
viseli öket.

Az igazi hősneki a csatatéren kell megmutatkoznia: igy lelkének a
balsorssal vívott harcokban kell a próbát megállnia; és csak akkor ör
vendhet és ujjonghat és várhatja tökéletes vidámsággal az örök életet.
ha türelme megállta a próbát és ha nem sandít türelmetlenül visszafelé
és nem zaklatja Jel semmi, amit Isten rábocsát.

Mert akkor a lélek a kereszten megnyugszik és erőt nyer a meg
feszített Krísztus: fájdalmából; és joggal remélheti Isten örök színelátá
sát, hiszen Krísztus igérte meg neki.

Ha tehátebben az életben üldözést és szorongatást szenvedünk is.
odaát majd eléqedettcn, meqviqa iztalódva és megvilágosítva Isten örök
színelátásán kőzvetlenűl élvezhetjük édességének bőségét. (Sdesany;ához,
M onna Lepéhoz. )

A VSGTELEN SZERETET.

Ó, a szelid, makulátlan Bárány dicsőséges és drága vére! Ki olyan
tudatlan és kérqaslelkű, hogy nem tartja oda szíve kelyhét a megfeszi
tett Krisztus oldalához, mely őrzi és ontja a vérböségét? Benne meg
találjuk Istent, az is.eni természetet szoros egységben az emberível. Meg
találjuk a szeretet tüzét, rnely oldalának nyílásán keresztül elénk tárja a
sz ív titkát ~ kinyilvánítja, hogy véges szenvedésével nem bizonyíthatta
be szereteténzk mertékét: akarata sokkal nagyobbra vágyódott. Mert
véges szenvedését nem lehet összehasonlítani végtelen szer.stetével.

(D. Vilmoshoz)

A SZENT VSR VALTSAGA.

Ha azt kérdezitek tölem, drága fiaim,miért a Vérben ismerjük fel
bűneinket és az Isten irgalmát, én azt válaszolom; mert az Istenfiú vére
a mi bűneinkért ömlött. A bűn az oka Krisztus halálának, mzrt Isten
Fiának nem kellett volna a kereszt útját járnia, hogy megdicsöülését el
nyerje. Benne nem volt meg a bűn mérqe: örökiéqe volt az örök élet.
De mí, boldogtalanok elkeseredett harcban éltünk Istennel és bűneink

által elvesztettük az Életet. Az ember, aki fellázadt Teremtője ellen,
gyenge volt és nyomorult. Egyedül nem tudta az elkövetett bűnt leve
zekeiru. Istennek kellett egyszülött Fiát adnia érettünk. Felbecsülhetet
len szeretetében egyesítette az isteni természetet az emberivel. a végte
lent a mi nyomorúságos testünkkel. Nyavalyánkat magára vette és
orvosunk és eqybz n hösünk-Jett. Vérével meggyógyította bűnös voltun
kat és testét ételül és vérét italul adta nekünk. Vére oly édes, oly sze
líd és oly erős, hogy minden betegséget meggyógyit. A halálból az életbe
vezet, szetoszlatja a homályt és fénybe borit mindent.

A halálos bűn döntötte lelkünket mínd: bbe a szcrencsétlenséqbe.
A bűn meqío.zt a kegyelemtől és az élettől és martalékul vet a halál
nak. Elhomályosítja az értelem fényét és az ördög szolqájává és rabj ává



teszi. Elveszi tőlünk az igazi békességet és rendetlen félelembe taszit.
Mert a bűnös állandó szóronqásban él. Aki .a bűn szolgája lett, elvesz
tette uraságát 0, mennyi nyomorúság származik ebből! Mennyi szomo
rúsáqot, re.teqést és lnséq. t bocsát ránk lsten a bűn míattl De míndez
a ro.sz, míndez a baj eltünik a megfeszitett Krisztus vérében. Mert a
Vér a lelket meqtísztítja és szent bűnbánatra vezz ti. A Vérben a lélek
türelemre tesz szert, mert igaz türelemre jutunk, ha megemlékezünk a
sértesekről. "melyeket lsten e llen és az üdvösség eszköze ellen elkövet
tünk, az üdvösség eszköze ellen, amit azért adott, hogy a kegyelem ék
tét újra elnyerhessük. Így igazán orvosunk, mert vérét adta nekünk
orvosságul. ..

De Ö betegségeinket magára vállalta. felvette halandóságunkat és
nyomorult testünket. És drága testében bűnhődött.a mí bűneinkért. Mint
a dajka, aki a csecsernőt szoptatja, maga veszi be az orvossáqot, ha a
gyermek beteg, - hisz az még kicsi és gyenge és a keserűséget nem
viselheti el és csak tejjel táplálkozik. Mint a dajka, bevetted, Jézus édes
szerelme, helyettünk a keserű orvosságo: és kínokat, megvettetést visel
tél értünk. Megkötöztek. vertek, oszlophoz kötve megkorbácsoltak. ke
resztre szegeztek, gyalázattal halmoztak el, mélységesen meqszomorítot
tak, szornjúsáq emészt, tt és nem üdítettek fel. csak ecetet és epét kínál
tak gúny és gyalázkodás közt. De míndezt türelemmel viselted, s közben
megfeszítőidért imádkoztál. .

o mérhetetlen sze retetl Te nemcsak imádkoztál megfeszítőidért, ha
nem színte meatesitetted őket a bűntől e szavaiddal: "Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!" 0, mínden türelemnél
nagyobb türelem! Ki imádkozott akkor azokért, akik ütötték, gúnyolták
és megölték? Egyedül Te, Uram. Te bevetted a keserű orvoisáqot ér
tünk, gymge, beteg kisdedekért és haláloddal a Életet adtad nekünk.
A Te keserüséged édességet hoz számunkra. Kebledre öleltél. mint egy
dajka é, az isteni kegyelem tejét adtad nekünk és bevetted értünk' a
keserű orvossáqot. Így lettünk egészségesek; Ő pedig magára vállalta a
mi nyavalyáínkat.

Mínt hősünk jöttél erre a .csatatérre, megtámadtad és lzqyözted a
sátánt. Mint Szent Ágos:on mondía. a szent kereszt harci paripáján fegy
vertelen kézzel győzte le a mi hősünk ellen ieqünket. Sisakja a tövis
koszorú volt. páncélja a korbác-októl meqszaqqatoct test, vaskesztyűje

szöqektöl átlvuqqatott kezei. A lándzsa az oldalában a kard. amivel az
embert lIlegszabadi'otta a haláltól és átvert lábii a sarkantyúk. Mílv cso
dálatos a mi hősünk fegyverzete! Kövessük Őt, tele viqaszta'ással mín
den viszontagságban é, szomorúsáqban. (A sziénei foglyokhoz.)

AZ IGAZSÁG JEGYESSEGE.

Jegyezze el magát az Igazsággal és kövesse intéseit szeretetben. De
önismeret nélkül nem látom lehetségesnek, hogy az Igazságot megízlelje
és vele lakjék. Mert az igazi önismeretben eszmélünk rá, hogy nem va
gyunk, hanem létünk Ltentöl van és látjuk. hogy saját képére és hason
latosságára teremtett mínket. És az önisernervt vezet rá arra is, hogy

75



lsten saját egyszülött Fiának vérében szült mínkct a kegyelem új éle
tére. Ez a Vér kinyilatkoztatja előttünk az Atyaisten igazságát: hogy Ö
nevének dícsöséqére, örök szépséqében való része.edésre és a Benne
való meqszentelődésre ter.zn.ctt nunket. És ki mutatja m~g nekünk, hogy
mindez igaz? A feláldozott Bárány vére. . .

Hol találjuk ezt a Vért? Az önismeretben. Mi voltunk az a föld,
mely a kereszt lobogóját hordoz a: mint edények álltunk ott, hogy be
fogadjuk a Báránynak kereszten lecsorduló Vérét. Míért mi vagyunk az
a föld? Mert a föld - gyenge ahhoz, hogy a keresztet cgyen:sm
tartsa - ennyi igazSágtalan ágo: visszautasított volna és egy szög sem
lett volna eléq erős, hogy Öt szilárdan a kr.resztre szögezze, ha
irántunk érzett kdmondhata.Ian szeretete oda nem erősítette volna. Igy
sztlárdan tartotta Öt i.zzó szeret ; te az A~ya dicsősége és a mi üdvössé
günk iránt. Ezért voltunk mi az a föld, mert mí egyenesen tartottuk a
kere-ztet és az edény, mert rni felfogtuk a Vérét. .

Aki ezt az igazságot fclísmerí s jegyesévé teszi, a Vérben megkapja
a kegyelmet, a kegyelem gazdagságát é3 életét; és mezttclcnséqét lepel
takarja és ráborul a tüzes sz iretet menyegzős köntöse, melyet az Isten
ség szerétettől tüzes Vére egészen átitatott, melyen elömlött a szere
tet és valójában cgy volt az Is.enséqqel.

Az irgalmas Vérben meqtalá'ja az Élet életét. A Vérben áttöri a
sötétséget és meglátja a fényt; mert a Vé-ben eloszlatja az érzéki önsze
retet felhőjét és a gyötrelmes szolgai félelmet és szene Iélelcm -zállja
meg é1 biztonság az isteni szeretetben, amit a Vérben talált fel. De aki
nem szeretí az Igazságot, az nm ismerí meg Öt sem az önísmcrctben,
sem a V érben. Mert csak a hű sze-etö jár kitárt szívvel. hazugság nél
kül, tettetés és szolgai félelem nélkül; és övé az igaz hit fénye, namcsak
szavakban, hanem mindíg - szereneseben és szerencsétlenséqben, az ül
döztetés napjaiban és a vigasztalá-ok id, jén: semmi sem csökkenti hitét
és világosságát. Mert az Igazságot nem érzelmeivel, hanem akaratának
erejével ragadja meg.

Ám ha ez a világosság és igazság hiányzik li> a lélekből, mégiscsak
edény, me ly felfogta a Vért, de az igazságtétel szégyent é s ítéletet hoz
rá, sötétségben, megfosztva a kegyelem köntösétől. mert nem becsülte
meg a Vért s önszeretete vakságában nem ismerte fel a Vérben az Igaz
,ágot. Mert kárhozatára fogadta magába; s naqy keserűségben meg van
fosztva a V ér derűjétől. édességétöl és gyümölcsei' ől. mert sem magát,
som a Vért nem ismerte fel magában s igy nem is jegyezte d magát
hűséeben az Iqazsár-qal.

Tehát előbb fd kell ismernie az Igazságot annak, aki el akarja ma
gát jegyezni vele. De hol? Az önismer zt hajlékában, ahol belája. hogy
lsten kegyelemből é' nemkötelességböl adta letét. És felismeri magában
az újjászületést, melvben részesítet-e, hoqv tudniillik újjászüHett a ke
ovelemre a Bá"ány vprében és megfürdött be,.,n~ és b-Iémz rítette és belé
ölte saját akaraát. Másként nem hűséges. hari-m hűtlen vö'eqénvz az
Igazságnak. És ezért mondtam: Legyen igaz vőlegénye az Igazságnak.
Merüljön el a mepfr-szttett Kri iztus vé"';b"n. fürödjön meo a Vérben,
részegedjék meg a Vérben. teljen el a Vérrel, öltözzék a Vérbe. És ha
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Fordította Dioold István

elbukott, merüljön el újra a V érben; ha az ördög meqzavarta értelmé
nek szemét, mo.isa meg a vérben; ha hálátlan volt és nem ismerte fel a
kegyelmi ajándékot, legyen hálás a Vórbz n: ha rossz pásztor volt az
igazságosság vesszeje nélkül, g03zdagit:a magát okossággal és irgalmas
sággal a V érből, é s nézzen az értelem szemével a Vérbe és ragadja
meg a szzre.et kezével és ringassa forró vággyal. A Vér tüzén felizzik
langyossága; és a Vélt fényezséqe elűzi a sötétséget; hogy mint völe
gény, adja át magát egészen az Igazságnak és legyen a rábízott juhok
nak igaz pásztora s veze.ője, és a lélek és a test cellájanak szerelmcse.
amennyire az Ön helyzetében lehetséges. Ha a Vérben marad, meg tudja
te nni: másként nem. É; ezért kérem minderre a megfeszített Krisztus
iránti szeretetböl, .

Tegye magát szabaddá rninden teremtménytől (s ezt kezdje rajtam);
és öltözzék a vágyba, hogy szeretni kívánja Istent s Isten kedvéért vala
mennyi teremtményét; szeretni öket, anélkül. hogy sokat érintkezne ve
lük, szeremi azért, hogya lzlküket üdvöcítse. Én is így akarok tenni, ha
Isten meqadja hozzá kegyelmét. Újra és újra a Vérbe akarok öltözni és
megszabadítani magam a burkokcól, melyeket eddig viseltem. A Vért
akarom; és a Vérben lecsillapítom lelkemet egyszersmindenkorra. Csalód
nék, ha békességemet a teremtményekben keresném. Ezért akarok a gon
dok napjaiban a Vérben egyesülni Önnel: így megtalálom a Vért és a
teremtményeket és a V érből iszom rokon izenvet és szerétetet irántuk.
És igy békességem le.iz a harcok napjaiban és édességem a keserűség

ben; s azáltal, hogy megfosztottam magam minden teremtménytől s az
atyai gyöngédségtől, megtalálom a terz mtöt és a legfőbb örök Atyát.
(Capuai Raymundhoz.)

LOBOGÓ AR<\NY NYIRFAM

Templomgyertya a kigyúlt nyírfa,
Lobogó lánggal inteqet,
Ahogy a szél mcq-meqborzolja
Koronáján a levelet.
Alatta bokrok, pirosruhás
Csöpp unínístrán iok serege,
Aguk már őszi csengetyűt ráz
A pázsit oltárszőnyegre.

Lobogó arany nyírfám, oly.an
A lángod, mint a lelkemé.
Égberohanó aranyfolyam
Aranyként szállasz ég .Ielé,
Nem ÍJ vagyok már e világban.
Legyőztem véres szörnyeket
S mint a mínístráns bokrok ága
Öszi csengőmmel csöngetek. Kocsis László
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A TE ÉVEID EL NEM FOGYNAK
I r r a Rónay György

l.

Szabályosan, glédában, mint a katonák, sorakoztak a domboldalon
a házak. Piros cseréptetős, egyforma épületek. Húsz-huszonöt esztendeje
csak pár csenevész akác síny.ödött itt a gyarló homokon; háznak, élet
nek nyoma se volt. Akkor csődbe került a csahoji uradalom és parcel
lázni kezdték a földeket, ezt a sivár partot is. Elzinte nehezerr ment,
később szaporábban. Elsőnek néhány nyugdíjas merészkedett ki a város
ból. Hogy se a kemény téli szelek nem söpörték el, se a nyári melegek
nem pörkölték ki őket, lassacskán má Jok is nekibátorodtak: altisztek.
kisebbrendű tisztviselők a meqyeházáról. egy-két tanárember. Míkor
végül "állomást is kapott. Csahoj semmiben sem különbözött többé azok
tól a családíházas, cementjárdá s telepektöl, amelyek a nagyobb városok
övezetében szinte egyik napról a másikra bújnak elő a földből.

A házak előtt többnyire gyepszőnyeg, viráqok, itt-ott rózsa vagy
szőlőluqas: hátrább kis konyhakert, gyümölcsös. A dombra kapaszkodó
főutca két partján betonárok az esők után lezúduló víznek. Fönt a tetőn

a templom, eqyszerű. szűrke betonépület. A templomtér sarkán a paró
kia. Mellette üres telek, benőve míndeníéle bokorral. bodzával, elvadult
orqonával. Azon túl tekintélyes ház, utcára néző hat zöldredőnyös abla
kával: az elnök háza.

Ha valaki fölmegy a nyolc lépcsőn. mely a tér színtjéről arra a föl
töltött, mellvédes kis térségre vezet, amelyen a templom áll, aztán meg
kerüli a templomot s a szentély mögött kitekint a vidékre: meredeken
alázuhanó lejtőt lát, melynek vadon zöldjéből csak elvetve ütközik ki
egy-egy háztető pirosa vagy palaizürké]e, a lejtő aljában szük völqyet,
közr pen a nagy ívben kanyarodó vasúttal, a völgyön túl fenyves hegy
oldalt s rajta is túl, a látóhatáron még nagyobb. egyre halványodó hegy
gerincek csípkézetét.

Balkéz felől, ahol a vasút befut a völgybe s ahol egy lomha, kövér
hegy bivalyháta kezd kiemelkedni a síksáqból, kémények füstölnek, félig
még körülállványozva nagy fehér épületek derengenek a vastagon ter
jengő koromfelhök alatt s a fcketesalakkupacok és salakgátak közt
négyszögletes tavak poshadnak. melyekbe egy-egy kerek betonszáj
okádia időnkint a tajtékzó vizet.

Az ott Csahej-bánya.
2.

A parókiát a tér felől magas kőkerítés, az üres telek felől eqyszerű.

korhadozó Iakerítés övezi. Néhány időmarta szál ki is fordult már be
lőle.· A résen nyilván ki- é3 bejártak, mert a paplak tornácától valósá
gos kis gyalogösvény ve7et· odáig, s a résen túl, az üres telken át az
elnök háza felé, ahhoz a kisajtóhoz. amely a tekintélyes épületet és ter
jedelmes kertjét őrző drótkerítésben nyílik.

Hanem az ösvényt kezdi föl verni a gyom s befonni a tarack, mintha
régóta nem ha iználnák.
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3.

Amig élt, az öreg plébános míndennapos vendég volt az elnök há:
zanál. Együtt kezdték itt a telepen, az elnök meg a plébános. Együtt
nagyobbítottak meg a templomot s épitették fel utóbb a- kultúrházat,
együtt vezették az esztendők folyamán egyre gyarapodó' egyházközsé
get. A pap nem sokat értett a pénzüqyekhez,: az elnök viszont annál in
kább otthon volt az ilyesmiben; mínt vállalkozónak. építőmesternek félig.
meddig hivatásához tartozott a számolás, kalkulálás, A pap ráhaqytá:
örült, hogy nem kell törödnie vele. Akárcsak a háztartással.

Magányos ember volt, se anyja, se lányrokona. aki' gondozta' volna;
egyetlen húga messze a Dunántúlra ment férjhez s épp 'elég veszödsé
get adott neki a hat gyereke. Ahqgy Csahojra került. a pap házvezető

nőt fogadott, hirdetés után, plébánosi ajánlással, s meg 'is volt vele békes
ségben két kerek esztendőn át. A harmadíknak az elején történt. hogy
az esti alsós nál az elnök egyszerre csak letette a kártyát.

- Lajoskám. ha nem haragszol meg, mondanék én neked valamit.
A pap megijedt, hogy utóbb még az építkezessel van baj. Azon a

tavaszon kezdtek neki a templomnak. már folyt a tetőn a planírozás;
úgy tervezték, az új szentegyházban ünneplik a karácsonyt. Csak nem
akar visszalépni a vállalkozástól az elnök?

Nem, egészen másról volt szó, a házvezetőnőről.

- Ez a boszorkány valósággal kifoszt téged. Lajoskám. Az egész
telep erről beszél, ezen háborog. Mert tudod, itt aztán nincs titok. ilyen
kis helyen egymás veséjébe is belelátnakaz emberek. nemhogy a kosa
raba. Egyszóval rendszeresen meglop. fizetett tolvajt tartasz a házadban:
Nem igaz. Emmácskám?

Az elnökné fölnézett a kézimunkajából és rábólíntott.
Míntha nehezére esett volna a szó és nem akarna többét mondaní:

Aztán egyszerre fölállt. Odament a kártyaasztalhoz es harciasan meq
állt az elképedt plébános előtt.

- Úgy bizony, főtisztelendő úr. Én ugyan rneqfoqadtam, hogy hall
gatok nem kenyerem beleszólni a más dolgába, meg aztán még azt gon
delnák. akarok vele valamit, hiszen tudja, milyenek az emberek.

- Ó, kérem - tiltakozott zavartan a pap.
- Hát akkor tudja meg, főtisztelendő úr. hogy az a nőszemély á

szemét is kilopja. A liszttel, a zsírral, a cukorral.v. Háta jó Isten áldja
meg, minck maguknak kettejüknek öt kiló zsír egy hónapra? Fürdenek
maguk a zsírban? Ó dehogy, kérem. A csomagokba kell, amiket a fiának
kűldöz. Úgy bizony; mert a fiával persze nem dícsekedettel magának.
No hát azt eteti a maga lisztjével. zsírjával, annak küldözqetí doboz
számra a maga cukrát. Fölsüti süteménynek. Ha nem hi'szi. kérdezze
csak meg az Ilonkát apóstán.

- De. mit csináljak? - dadogta a pap.
-- Mít? - kiáltotta kipirulva az asszony. - Ki kell rúgni'
~ Szepen fölmondasz nekielsejére - lépett közbe az elnök.

Magyarázkodnod sem kell, utóvégre jogod van hozzá, hoqyelküldd.
Aztán többet ne is töröd] a dologgal, majd mí elintézzük. Ezek a gya~

korlati ügyek, nem valók nektek. szellemi embereknek.
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S mert a plébános megkockáztatta a kérdést, ki fogja rendben tar
tand a házat, ha elküldi az asszonyt. az elnök ösazeráncolta a homlokát.
mintha erősen gondolkodnék, aztán mintegy helyeslest várva a felesége
felé fordult s úgy felelte:

- Hát főzni mi is főzhetünk rád, ha éppen arról van szó, amig
egyenzsbe kerül a dolgod ... Meg az; án -- tette hozzá kis szűnet után 
ott a Lenke néni. .. Tudod, van nekem egy özvegyasszony rokonom Pes
ten. derék. dolgos. igénytelen nő, ráadásul volt is már papi háznál, még
pedig jó helyen. a nagybátyám őeminenciájánál, esperes korában, Ha
akarod. akár reíerádát is kérhetsz tőle - mondta nevetve. Mivel pedig
a plébáno} tíltakozva forditotta ki két tenyer ét a képtelen tréfára, hogy
ilyesmivel háborgassa a püspököt. az elnök fölvette a kártyát.
~ No, akkor hát a holnapi postával írunk Pestre Lenke nénémnek.

- mondta s oly keményen hívta ki a makk királyt, hogy az asztalon
megrezzent a halványzöld búrás petróleumlámpa.

4.

Igy került az elnök állástalan özvegyasszony naqynenje házvezető

nőnek a csahojí plébániára. Oszre elkészült a templom is. Télen ugyan be
ázott egy kicsit s a tavaszi olvadások idején jó fél méternyire fölfutott
a falakban a víz. de az elnök még azon a nyáron kivezényelt néhány
kömüvest, javíttatott valamit rajta s azóta úgy-ahogy állja az esőket,

havakat. A telep nőtt, terebélyesedett; új arcok tüntek föl. új házak
épültek; a fiatalok fölnőttek, lakodalmat ültek, kieresztelőt tartot.ak: az
öregek fejét lassan belepte a hó s volt, aki lefeküdt és nem kelt föl többé;
sír sír mellé sorakozott a jeg,wyék szegte csahojí temetőben. A pap vé
gezte a teendőit. mísézett, prédikált. összeadta a fiatal párokat. meg
keresztelte a visító kis újszűlőttekz t, ellátta a végső útravalóval a hal
doklókat, eltemette a halottakat, esténkint meg alsózgatott kílencíq, féi
tízig is olykor a szemszedban az elnökéknél. Igy teltek csöndben. békes
ségben az évek,

Változni nem változott semmi, legalább is nem igen vették észre.
A gyerekek, akiket csak az imént készített elő első áldozásra, egy szép
napon szárnyrakaptak, mint a vándormadarak s beköltöztek a városba.
iskolába; hanem vakácíókra vissza-visszatértek, mutáló kamaszhangjuk
fölverte a telep csöndjét. S ettől fogva ebben a ritmusbani folyt tovább
az egyszerű élet.

Mi történt? A kamaszok legényekké serdűltek. bajuszt növesztettek
q udvarolni kezdtek a lányoknak. akik egyik vakációról a másikra meg
nyúltak. levágták a varkocsukat és a szemük megtelt nyugtalan lobogás
sal. Mi történt? A postás Ilonkát epével operálták; bérmálás volt; kultúr
házat avattak; a doktorék szolqálója a vonat elé vetette magát. És a:
esti alsósok átalakultak kemény tarokkpartikká.

Eleinte csak a pap járt az elnökékhez. Egy este aztán bekopogta
tott a főtanácsos. leült gíbicelni; harmadnap magával hozta a doktort
9 így most már együtt volt a négyes a tarokkhoz. Kevertek. osztottak:
huszonegyfoqás. ultimóbuktatás közben megbeszélték a világ folyását



· - Míccoda derék társaság! -'- jegyezte meg időnkint a doktor és
elégedetten píllanto.t a töltöttgalamb feleségére. aki a hangulatlámpa
melegbarna tényében horgolt és pletykált az asszonyokkal. Régóta be
vea.tték a telepre a villanyt; mint az őskort, emlegették azokat az éve
ket. mikor még petróleum mellett vakoskodtak.

- Skíz 03Zt nem oszt - mond.a a pap, mikor a falióra elütötte a
·kilencet. Lejárt a kör. Szedelödzködtck, búcsúzkodtakt az asszonyok
férj ükbe karoltak s még sokáig hallatszott 'a lejtős főúton távolodó
hangjuk.

- No. eitesszük magunkat holnapra ~ mormolta a plébános, ki
lökte a drótkerítés kiskapuját s átvágott a cserjék közt az üres telken,
rnelyre némi gyér világos..ágot vetett az utcai lámpa. Megszokta a korai
Iekvé.t, kivánta már ilyenkor az ágyat.

Néha azonban, kűlönösen ha az elnőkék Ieketekévéval kínálták a
társasáqot, a plébános érezte, hiába feküdnék: le, nem jönne álom a sze
mére, A szívaríüstös meleg szoba után jól is esett néki a szabad levegő.

Fölbaktatott a lépcsőn a templom térfokára. megkerülte a sötét épületet
s a szentély mögött amelIvédre könyökölve alátekintett a völgybe.

A fekete hegyek alatt száz-és száz lámpa hunyorgott; itt-ott alvadt
vizű kis tócsákba futott össze a fény. Látta az állomáson a szétáqazó,
majd megint egybesikló sineket s a vágányokat. m. lyek. megkerülve az
állomást. a bányatelep felé kanyarodtak. Örökös volt odalent a mozqás:
apró mozdonyok futkostak össze-vissza. vagónókat vonszoltak meg taszí
gáltak; két tűzszem gyúlt kí. a salakhegyek közt s egy mozdony lihegve
vontatott be egy hosszú, szénnel rakott teherszerelvényt az állomásra.
A kiírtök és kémények szakadatlanul ontották éi füstöt. mely vastagon,
mozdulatlanul ült meg a bánya fölött. mint egy kárhozott mennyboltozat.

Időnkint fölhallatszott egy-egy síp izó s az ütközök csattogása.
A pap beletartotta arcát a szélbe, mely ezeken az őszi, téli, kora

tavaszi éjszakákon egyenletesen. szünet nélkül zúdult Ie a hegyekből a
síkság. a város felé. Elnézte sokáíq odalent azt a nyugtalan. Ismeretlen
világot. Csahoj-bánya. Az is Csahoj: azok is az ő hívei ott: akik: a korom
lepte kis bányászházakban alusznak és akik a föld alatt dolgoznak. Az a
telep a völqybzn talán tizszerIs akkora már, mínt az övék itt fönt a lej
tőn. Eszébe jutott a szöke kis hítokta.ónő a bányatelépí iskolából. ahogy
a karácsonyestéjükre hívja. könyörög neki. még a kezét is összeteszi
hozzá. .

- Meg kell tennie. főtisztelendő úr; úgy örülnének neki, olyan meg.o
tíszteltetének éreznék. Hát még ha ott mondaná nálunk az éjféli misét ...

- Nem lehet. Esztike. értse meg. nem lehet.
Az elnökékhez volt hivatalos a gyertyagyujtásra; lehetetlen tett

volna megsértenie öket. hiszen annyi jót tettek vele. Egy napon vacsora
után azért megpendítette náluk a dolgot: az éjféli misét. Persze nem most,
hanem majd egyszer, valamikor jövőre.

Az elnöknének megállt a kö' őtű a kezében.
- Megörült az az Eszter? Még ilyet. Éjféli misét a telepen! Nem

árulná el, hogy akkor nekünk ki misézik? Vagy talán kutyagoljunt< loe a
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telepre, sétáljunk be az ellenségeink torkába? Igazán kedves. Nem is ér
tem, Lajos, hogy egyáltalán foglalkozik ilyen képtelen gondolattal.

- Ez mind azért van - lépett közbe szokása szerint csitítóan az
elnök -, mert az illetékesek nem válogatják meg eléggé az embereiket.
Az én időmben egy fiatalembernek meqvoltak a maga inasévei; míg azo
kat le nem szolqálta, hallgass volt a neve. Ezeket a mai fiatalokat Illeg.
jóformán ki se bújtak a tojásból, márís anyakunkra szabadítják. Csupa
zöldfülű világmegváltót. Itt van ez az Eszter, hát kell ennél jellemzőbb
eset? Ahdyett, hogy valami komoly helyre küldték volna, ahol lehiggad.
kícsiszolódík, ídeültetík a pereputtya kellős közepébe. Persze aztán apja
anyja, sógora-komája mind c iak ellenünk uszítja. Átvinni az éjféli misét
a telepre! Méltóztassanak talán fölfáradni a templomba, ha olyan nagy
az igényük arra az éjféli mísére. De ördöqöt van rá igényük. Ez az eHész
nem más, mint újabb kísérlet a mi jogaink csorbítására. Újabb próbalko
zás a hagyományok ellen. Meg í s mondorn alkalomadtán a nagybátyám
nak,' nem jó vége lesz ennek az intelligencia-ellenes politikának.

- De hiszen úgy tudom, éppen őeminenciája kívánta, hogy Eszter
a telepre kerüljön - jegyz zte meg ártatlanul a pap.

- Őeminenciája öreg és az aulistái az orránál fogva vezetik - csat
tant föl ingerülten az elnökné. __o Igazán .ideje volna már. hogy egy ki
csit tájékoztasd - vetette oda az urának. Aztán békülékenyen' a pap felé
tolta a borospoharát. -- Legyen szíves. Lajos, egy ujjnyit abból a
vörösből.

... Er1'2, ilyesmikre gondolt a plébános álmatlan estein. fönt a tetőn.

a mellvédre könyökölve. Szomorú lett, maga se tudta, mi sajdul meg
váratlanul a szívében. Az elmaradt éiféli míse talán? Az elmaradr szere
tet, ami odalent várta? Kabátja alá bdurakodott él szél. Megborzongott,
tőle; hazabandukolt a parókiára,

5.

Ahogy az idő múlt, egyre magányosabbnak érezte magát, Teste el
nehezült, szelleme is megfáradt. Néha lehívták a bányatelepre egy-egy
haldoklóhoz. s amíg megkente a szentclt olajjal a szíkár, szíjas, munká
ban elnyúzott tagokat, komor, bizalmatlan tekinteteket érzett a hátában.
Föllélekzett, mikor véqre kiléphetett a szabadba, a csenevész akácokkal
szegett salakos gyalogútra.

- Derék nép ez -- mondta a sckrestyé s, rnintha a gondolataiban
olvasott volna -, csak a sorsa nchcz. Aki ritkán kap jó szót. előbb

utóbb rosszat gyanít a jóban is. Meg aztán, tetszik tudni, aki azzal keresi
a kenyerét. hogy naponta ?zembenéz a halállal. ..

így fecsegett. így bölcselk. dett az öreg, így tartotta szeval a hall
qataq plébánost. Olykor negyedórát is várniuk kellett a sorompónál. mig
befut a gyors, vagy nagy sípolással. pöföqéssel, zászló- és lámpalengctés
sel eqybctolnak egy szerelvényt. Sokszor cqész csoport torlódott egybe
Kerékpáros férfiak, bányá-zok, akiknek letelt az aznapi munkájuk s most
hazafelé tartottak valamelyik szomszcd falub. Kendös asszonyok, karju
kon kosárral: egyik-másik halk dícsértesséket rebegett feléje. És gyere-
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kek; félénk falkába verődve bámulták s riadtan kapták el a tekintetiiket
róla. ha megpróbált rájuk mosolyogni. .

Végre fölemelkedett a sorompó. A pap elgondolkozva kerülgette a
tócsakat. Mennyi munka volna itt. Megismerni ezeket az embereket,
megbarátkozni velük, föloJdani a gyanakvásukat. Törődni egy kicsit az'
életükkel. Megtanulni a nyelvükön beszélni.

Lassitaniuk kellett: a kaptató tövébe értek s hegynek föl mindket
tejüknek nehezére esett már a járás. A leveqöböl Ia.isacskán eltünt a
koromszag. Barátságos, meghitt fény sugárzott az ablakokból. Egy-egy
árnyék köszönt felé az utcán, s a bolt előtt a főtanácsos öblös hangja:
~ Honnan, honnan, szentatyám? Ma este visszaadjuk ám a tegnapi

volátot'
Mert estéről estére folyt a játék s egyikük se tudta volna megmon

dani, hány hosszú esztendeje már. Verték. egyre csak verték a blattot
a savanyú siller mellett s a Iötanáczos mennydöröqve sujtott le néha a
doktor pagátjára. .

- Elszámoltam magam -- hebegte a doktor, s az elnök félig dühö-
sen. féliq tréfálkozva szapulta: .

--- Hogy is ülhetek le ilyen pancser alakkal. ..
~ Skíz oszt nem oszt - mondta a plébános és megkeverte a

kártyát.
Otthon aztán, mert az utolsó években rossz .alvó lett, leemelte pol

cáról ezt vagy amazt a kön yvét, ceruzát, papírt tett maga elé és készült
a vasárnapi prédikációra. .sok minden megfakult, ő maga is megkopott
az esztendők során, de ez a: egy megmaradt: a prédikáció. Soha ké~zü~

letlcnül él szószékre nem lépett, soha a rögtönző képességére nem bízta
maqát: lelkiismeretesen készült hétről-hétre s hovatovább ez lett az egyet
len öröme;. áh ogy az úntig ismert szöveg egyszerre megvilágosodik az
értelme előtt s megtelik valami új jelentessel. amire addig soha nem gon
dolt. Ezen a téren művelte is magát, meghozatta a friss könyveket s
újabban néha éjfélig is elolvasgatott.

- Tegnap megint nagy dorbézolást napott - incselkedett vele oly
kor 82 elnökné -, háromnegyed tizenkettőkormég világos volt az ablaka:

-- Vaksi mulatság az! -- legyintett á plébános. - Romlik a sze
mem. összefutnak a sorbk előttem...

Pápaszemet csináltatott, de alig hordta pár hétig, máris erősebb

kellett.
Akkor aztán egy délután, ahogy a templom körül sétálgatott, meg

megállva s próbálgatva, vajjon ki tudja-e még venni azt a néhány szét
szórt házikót a szemközti hegyen, csatlakozott hozzá s belékarolt az el
nök. Furcsa pár voltak, a pap, kissé pocakosan. májbeteq színével, dér
lepte hajával, s mellette dús szöke bajusszal piros-pozsqásan, vállasan,
majd kicsattanva az élettől, az elnök.

-- Rovszkedvünek látszol az utóbbi időben, Lajoskám. Csak nincs
valami baj?

A .papot hirtelen idegenkedés fogta CI a bizalmaskodó hangra.
- Nem, dehogy - próbált védekezni -. Csak tudod, a kor ... Nem

nundenkit faragtak olyan kemény fából, minr téged. - Igyekezett ne-
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vetni hozzá, de egyszerre olyan erővel szakadt rá a magányosság érzéser

hogy elesuklett tőle a hangja. - A szemern is - mondta küszködve
a szemem is, tudod ...

- Éppen ez .az -' csapott le az elnök -. Ha tovább strapálod,
sose fog helyrejönni. Pihentetni kell, kimélni.

- Kimélni ---'- legyintett bágyadtan a pap, de az elnök nem hagyta
szóhoz jutni.

- Jó, jó, tudom, vannak dolgok, ahol nem kímélheted. utóvégre
misézni például mégse misézhetik más helyetted. De ne haragudj, az ad
mínisztralív munkával aztán igazán fölösleges:n gyötröd magad.

- De hát mit c .ináljak? - kérdezte a plébános, mint már annyiszor.
-- Fogadni kell rá valakit. Egy olyan jól szituált egyházközség,

mint a míénk, ennyit igazán megengedhet magának. Főként haa papja
egészségéről van szó. .

- Igen, igm; csakhogy nem lesz az túl nagy megterhelés? - aggá
lyoskodott a plébános.

:- Attól függ - mondta óvatosan az elnök --o Attól függ, kit al,
kalmazunk.

A pap megállt, hunyorogva tekintett le a völgybe, melynek kocso
nyás zöldjében hol meqjelr nt, hol újra eltűnt il vasútiörház fehér foltja

- Attól függ, kit alkalmazunk -- ismételte elgondolkozva.
- Nézd, Lajoskám - mondta az elnök --, én ezt az egész dolgot

megbeszéltem már a pénztárosunkkal. meg egyik-másik tanácstaggal. Egy
idegennek minimálisan kétszázat kellene adnunk. No. ne jjedj meg, 01
csóbban meqússzuk. Tudod, az én Jutka lányom mo st végezte el Pesten
a tanárit, de ezekben a háborús időkben, mikor sose tudni, hocvan for
dul a szerencse. nem akarom, hogy távol legyen a háztól. Ilyenkor csak
tartson össze szepen a család. Szóval Jutka szívesen elvállalja. Legalább
nem únja magát itthon és neked is meglesz a segítséged. Fizetünk vala
mit neki, hogy pofája legyen a dolognak, ne mondhassa senki, hogy amo
lyan kéz kezet mos alapon megy. Százat, százötvenet. majd ezt még fixí
rozom apénztárossal. A következő ülésre már be is vihetjük az ügyet:
garantálom, nem lesz ellenzéke.

Fürkészve nézett a plébános arcába. Az megérezte, visszanézett rá.
de nem látta, csak elmosódó körvonalát, rnert s~eme csupa könny volt
a megerőltetéstől. Egy pillanatig úgy érezte, mintha bekötötték volna él

szemét s magára hagyták volna egy kör közepen. mínt a gyermekjáték
ban. Honnét fog fölcsattanní valami hang, valami taps vagy csúfolódó
kacagás? ..

- Szóval ebben maradunk - mondta az elnök és karjánál fogva
vonni kezdte a lépcső felé -. Holnaputánra összehívjuk a tanácsot.
És talán az lenne a formája a dolognak, hogy tekintettel egészségi álla
potodra. te kérnéd irodai segéderő alkalmazását. Akár most is meqírhat
juk a beadványt...

6.

Aztán átrohant Csaho] fölött is a háború. A visszavonuló csapatok
fölrobbantották a patak fölött az országút hídját s egy-két háztetőt akna
szílánk ért. egyébként azonban nem esett komolyabb kár. Lent a bánya-



telepzn megindult a munka, fönt a tetŐIlJ kitárta kapuját a templom. Soha
annyi embert nem látott még, mint akkor az évvégí hálaadásen. A papot,
ahogy a szeszékre lépett, meglepte ez a sokaság, ez a sok ismeretlen arc
a félhomálybart. Az izgalmak megviselték. fáradt volt s időnkint szédü
lés foqtael. Mig beszélt, egyre az ídcqen arcokat nézte, de azok zártak
voltak, kőkemények, nem árultak el semmit. Hanem egyszerre, az oltá
ron égő gyertyák sápadtan rángatódzó visszfényében míntha megmozdul
tak volna. Míntha egybefolytak volna, egyetlen óriási, árkokkal tele
vésett Krísztus-arccá.

A pap megdöbbent. A mondat közepéri elakadt a hangja. Az intel
ligencia padjaiból, érezte, kiváncsi, gúnyos, rosszalló pillantások fordul
nak feléje. Még egy pillanat s ö ;,zeomlik, leborul a szószéken s arcát
tenyerébe temetve följajdul a rémülettől. Görcsösr n belekapaszkodott a
korlatba. Lehunyta. aztán lassan, rettegve fölnyítot a a szemét. Mint
ahogy függönyt húznak sz ét, úgy oszlott el a lá.omás. Mintha két fekete
szárny lebbent volna a falak felé. É3 most már ismét csak a bányászok
merev szíklaarcát látta. '

-- Kissé indiszponált voltál - jegyezte meg az elnök a sekrestyé
ben, amint boldog újesztcndöt kívánt a tanácstagok élén -. No majd
helyreütjük valami jóféle szíverösítövel.

A pap még imádkozott egy keveset, aztán ikíkémlelt a sekrestye
ajtón. A templom ürzs volt. Fölvette a kabátját, kalapját, kilépett a hí
deg estébe.

Nem mcssze a lépcsőtől. a fogadalmi kereszt alatt, kissé félrehú
zódva negyven-ötven főnyi csoportot vett észre. Tüstént meqí imerte
őket s önkéntelenül hátrahökölt. Az a gondolata támadt, hogy őrá vár
nak, tőle akarnak valamit, De már nem vonulhatott vissza: nyomában
ott toporgott a sekrestyés. és különben is kilépett már a tzmplom árnyé
kából egy lámpa fénykörébe.

- Meg kell adni, kivágták a rezet - motyogta mögötte az öreg -.
Tán újévet jöttek köszönteni ilyen szép processzióval.

A pap mely lélekzetet vett és nekivágott a térnek. A csoportban
félszeg mozgás támadt. A plébános egy pillanatra megtorpant; már-már
odalépett hozzájuk; de hírtelm elfogta a szorongás. Leszegte a fejét;
megemelte a kalapját és tovább sietett. Érezte, amint arcát elönti a pír,
mínt egy ves-zöfutáson.

Nz m az üres telken át ment, hanem a főutcán s ott csöngetett be
az elnőkék kapuján. Hozzájuk volt hivatalos szílveszterí vacsorára.

7.

A háború végetért, de a megbolygatott embertömeg még sokáig hul
lámzott. Voltak csahojiak, akiket valami hirtelen ösztön cqyszerre az
Alföld vagy a Dunántúl felé szólított, és voltak, akik itt vagy amott a
világban mintha csak arra vártak volna, hoqy valamelyik meqüreszdett
csaboji házban üssenek tanyát. Március derekán például az öreg kántor
nak levelet hoztak Szegedről a menyétöl, N <ID is volt többé nyugta, míg
őssze nem rakta a motyóját s föl nem kéredzkedett e9Y délnek tartó
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tehetatuóra. Így kavargott az ország népe; elfelejtett rokonok jöttek láto
gatóba. elveszettnek hitt fiúk toppantak be; egy szép tavaszvégi délután

. megérkezett, csak úgy gyalogosan, az elnök unokaöccse is. Apját-anyját
megölte, lakásukat szétdúlta a bomba; nem volt senkije Pesten. össze
szedte hát, ami a pusztulásból megmaradt s elindult Csahoj felé, ahol kis
diák korában a vakációkat töltötte a jó magaslati levegőn. Az-elnök szive
sen látta. különö.ien mikor kiderült, hogy Jóska a romok közül némi kis
aranyat is hozott magával a hátizsákjában.

Húsz éves fiatalember volt s nem sok vizet zavart. Hálából, amiért
befogadták, igyekezett hasznossá tenni magát a ház körül, fát Vágott.
vizet hordott. gondozta a konyhakertet. délutánonkint meg fölment a
kórusra s próbáigatta a gyermekkorában ráragadt gyér zonqoratudomá
nyát, Lassankint egész tűrhetően eljátszotta félkézzel a Zeng a harangot.
meg a Nyujtsd ki mennybőIt.

Egy nyári vasárnap nekifohászkodott s. végigkisérte az éneker a
nagymisén.

- No, van már kántorunk -- lelkendezett a doktor a templom
előtt, de az elnök leintette.

- Ez csak olyan kocakántorság.
A gondolatot azonban jónak találta. Fonyeremeny ez az állás egy

húsz éves kamasznak. Széper» eltarthat ja magát belöle. s az ő válláról Li
leesnék ez a váratlanul rászakadt teher.

Óvatosan fogott hozzá, kerülgetve a dolgot; gyanakvóvá tc tte az;
idők változása.

- No, mégiscsak lecsendesedik lassan a világ, visszazökkenünk a
kerékvágásba, hála Istennek. Most aztán már ezt a kántorkérdést is
előbb-utóbb meg hl! oldanunk.

A tanácstagok, a hangadók azonban mos; is csak a régi jó cimbo
rák voltak, ismerték a gondolatát is. Az egyszerübbje pedig ment szepen
a kolomposok után.

- Mit kell azon megoldani? - hangzott itt is, ott is a válasz. -
Meqoldódott az magától. Megérdemli az a lapa] Jóska gY'~rek. eleget
fáradozo.t eddig ingyért. - S mcrt az.elnök .egy kícsit szabódott: ~.

Csak sose tíltakozz: Tokon ide, rokon oda, neked semmi dolgod vele,
majd mí m'gválasztjuk. Itt nőtt föl. szinte a mi fiunk; s csak nem enge':
dünk be magunk közé idegent? Különben is. össze kell tartani a nehéz
időkben.

A pap nem emelt kifoqá it. Kedvelte ezt a szolqálatkész, hallgatag
fiút, aki esténkint fölolvasott neki a könyveiből s beszámolt a telepi hí
rekröl, mende mondákról. A háború szétugrasztotta a tarokkpartit s az
emberek kűlőnben is víaszahúzódtak, maguknak éltek; a plébános is több
nyire otthon üldögélt, legföljebb e:ténkint sétált egy keveset a templom
körül az újdonsült kántor karján. Valami furcsa, félszeg bizalom nyila
dozott benne a· fiú iránt. A szentély möqött, ahogy megcsapta arcát a
szél. megállt olykor s elnézett a völgy felé.

- Hiába - mondta -. nem látom. Csak egy kis vibrálást látok.
annyi az egész.

Pedig hogy szerette volna látni. Nem a szeme miatt, nem az alant
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csillámló száz és száz kicsi fényért. Hanem csak hogy lássa, hogy any
nyíval is több köze legyen hozzá. Mert ahogya templom körül bakta
tott a kántorral. ahogy otthon üldögélt a szobájában, ahogy vaksíri a bre
viáriummal küszködött, egyre a telepre gondolt, a bányászokra. a gyere7
kékre, akik ijedten rebbentek szét az útjából, a füstmarta akácokra. me
lyeken mint rongyolt tüdő a csenevész lomb, a piros téglaházakra, me
lyeknek falát vastagon bekpi a korom; egy boldog napról ábrándozott
egyre, sztkrázó téli délelöttröl, vagy szelid nyári alkonyatról. litánia után.
amikor a füstfelhőket olvadtarany fénnyel ragyogja be a leáldozó nap;
elképzelte, hogy lent van a telepen, egy új templom előtt a bányászok
közt s már nem fél tőlük többé, legyőzte magában ezt a riadtságot, meg
találta hozzájuk az utat, szívükhöz a szót, s ki tudja mondaní végre, amit
napról-napra jobban érez, úgy, hogv szinte fojtogatja már, itt ül a rnel
lén, a torkán. mint egy asztmás görcs, mínt egy duzzadt seb: hogy SZ'?

retí öket.
- De hát mit csináljak? - motyogta magában tehetetlenül. Késő

volt; fáradt volt és meqtört. Ahogy az ablakhoz húzott karosszékben
kuporqott, számbavette magában az életét. Ccöndes, szürke, egyszerű

élet. Kereste, hol rontotta el. De nem akadt benne semmi zökkenő. semmi
kisiklás. Szmmí harc, semmi merészség. S most itt van ezen a szíqeten,
itt fönt a tetőn, kívül a világon.

- Befontak:, behálóztak - mormolta -. Befontak. behálóztak...
Feje lelankadt, elnyomta az álom. Hogyan is tudná széttépni ezt a

hálót, öregen, vakon, kimerülten? A Jóska szép gyöngédzn begöngyöl
gette a lábát a teveszőr takaróba.

8.

Szemközt, a zöldredőnyös házban az elnök is nekiült olykor a
számadásnak. . Szivarra gYUjtDtt, még békebeli trabukóra, hátravetette
magát a karosszékben s nézte a bodorodó kék füstöt. Elégedett volt;
úgy érezte, megtette a dolgát. A lánya állá .ban. Árván maradt unoka
öccsének kenyeret adott a kezébe. Vagyonát úgy-ahogy megmentette.
Nem tört meg se a teste, se a lelke. S itt áll a vártán. harcra készen
A pap kidőlt mellöle s magában. a Izlke mélyén el is árulta őt. Őt. őket.

mindnyájukat. Az elnöknek finom szima.ja volt, meqsejtette, mi megy
végbe az öreg plébános lelkében. Rokkant lélek, nem bírja az idők ter
hét. Nem baj; ő résen áll, megvédi ezt a várat a pap ellenere is.

Ha ezeken a dolgokon tünődött, mindíg egy rajz jutott eszébe az
iskolás történelemkönyvéből.Az egri vár. Vastagfalú erőd egy hegy te
tején, s lent a völgyben sátor sátor hátán, a véqelá.hatatlan török, tábor.
Ez a tető. ez a templom. ez a főutca: ez az ő váruk. A csahojíak vára.
Az egyház vára. Az Isten vára.

S ott lent a bányatelep. a rohamra készülő pogányok. Az elnök néha
azon kapta magát. hogy türelmetlenül várja, sürqetné, ha lehetne, a plé
bános halálát.

- Nzm ilyen ember kell ide a mai időkben - mondta olykor a fe
leségének -. Erö, bátor.iáq, fiatalság. Egy új Kapisztrán ...
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· - Olyan pap, aki hozzánk húz s nem cimborál a hátunk mögött a
prolikkal - szállította le a történelmi képzelgéseket a valóság sikjára
az asszony -. Szegény Lajos, egy kicsit meghibbant vénségére.

így aztán szinte meqkönny. bbültek. amikor egy e ;te beállított a
Jóska a hírrel. hogy az öreg plébános békesséqqel elaludt az Úrban.

9.

Rövidesen megérkezett helyébe az új pap. Szíkár, szűkszavú fiatal
ember volt, kicsit érdes modorú.

- Neveletlen paraszt - mondta az elnökné, mikor nyak nap is
eltelt s hiába várta vízítre.

- Nem ér rá - jEgyezte meg bosszúsan az elnök -. Lent udvarol
a bányászoknak. No csak udvaroljon, majd megüti a bokáját.

S vár.ák izgalottan, hogy mcqüsse. Csakhogy hiába várták. A fiatal
pap nem sokat beszélt. annál többet dolgozott. A tetőről gyanakvó sze
.a1'.k kísértek minden lépé .ét, Mit mond, mí, művel, kivel beszél. Míkor
botlik meg. mikor jelenthetik föl a püspöknél. .

- Jegyezni fogom a prédikációit - füstölgött a főtanácsos s evan
gélium u.án valóban kitett a térdére egy iskolai irkát. De a pap csak a
szeritírást magyarázta, hol a leckét, hol az evanqéliumot, végig az egész
ádventen. Egy sztvvel, E.gy ajakkal tizteljétek Istent, a mi Urunk Jézus
Krisz.us Atyját. Isten békessége, mely mind, n érzelmet meghalad, oltal
mazza meg sziveteket és elméteket Jézus Krícztu.ban. S a negyedik vasár
napon: ne ítélj. tek idő előtt, míq el nem jön az ur. ki majd a :;ötétség
rej.ekeit is megviíágítja és a szívek szándékát napfényre hozza.

- Ez a Iickó egyre vakmeröbb lesz - jegyezte m. g mise után a
Iötanáccos -. Ideje volna az orrára koppintani. Nem szeretern az ilyen
célozqatasokat,

- Ugyan - hessentett egyet az elnökné -. Csak nem képzeU,
hogy célozgatni mer? Nézze kérem, ne lásson mindenütt rémeket. Primi
tív kis papccska. azt kárá.ja. amit a -szemínáríumban bemagolt. S ilyen
embert küldenek ide' manapság!

- Ilyen exponált' helyre - tódította meg a doktor -. Ahol minden
szónak sú.ya van.

Betértek egy kupica pálinkára az elnökekhez. Ott aztán. ahogy föl
hajtották a szilvóríumot s Emn.ácska kínálni kezdte a sós süteményt, az
elnök azt mondta:

- Nagyon tévedtek, ha az hiszitek, hogy ez az ember afféle ár
tatlan, naív ki; szent. Hetek ó.a figyeltetem; utóvégre ha az aula nem
ism. ri az emberét. kö elesséqcrnnck tartom, hogy pásztorával szemben
is oltalmazzam a nyájunkat. - Egyre emeltebb hangon beszélt, megille
tődve a szavai ünncpélyesséqetöl. - Egy ideig még várok; mrqvárom.
amíg betelik a mérték. Hanm akkor aztán kenyé-törésre viszem a dolgot.

Többet nem mondott, bármennyire faggatták is az új pap bánya
telepi üzelmei felől. Kikísérte a v. ndégeket; jelentőség eljesen búcsúzott
el tőlük, mint csata e.őtt tisztjeitől a hadvezér. Jutka jőct futva a .elker
át a parókiáról: mcqvárta, egyű t fil. ntek be a szebába. Ott a lány le-
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dobta kalapját. táskáját a kanapéra: az apja csak .mcst vette észr", rajta.
milyen földúlt.

.. Képzeljétek. kirúgott, mint egy cselédet!
A pap megköszönte az eddigi fáradozását s közölte vele. hoqy az

újesztendőben már nem tart rá igényt. Azt a kevés munkát maga is el~

vé~zi. Takarékoskodní kell, a telepi kápolnára. Persze. a törvényes vég
kielégitéssel. ..

Az elnök leült, fölugrott, járkált. meqtorpant: úgy érezte, menten
szétvetí a düh .

. - Ehhez még nekem is lesz szavam! ._. csíkoroqra s rázta öklét él

parókia felé.
Ilyen viharok közt érkezett el a karácsony. Feszült izgalomban,

mint egy csataterre. vonult ki az intelligencia a tízórai naqymísére.
A templom zsúfolva volt; egyetlen pad állt üresen. oldalt a szcntélyben.
a többi mind tömve, az első kettő is, meIyben emberemlékezet óta mín
díg a csahoji elökelöséqek ültek. Abba a szentélybelí padba tuszkolta be
az elnök a hölgyeket. Ö maga tüntetően állva maradt mellettük, nem is
annyira az oltár. mint inkább a hajó felé fordulva. Éles. harcrakész te
kintettel rnérte végig a tömeget. Aztán fölharsant az ének. DícSÖ3é~1

Istennek, békesség embernek.
Mintha ezer és ezer torok, mintha száz meg száz harsondzúgta

volna. Telten. öblösen, ércesen zengett. árnyalás nélkül, mintha a szívek
böl szakadna föl, mint az áradás. Ahogy azt énekelték, magasan. kitar
tottan; dicsőség, s aztán: békesség. a hangorkán nekizúdult a Falaknak.
mcgrengette a templomot. színte .szétvetette a szentélyt. Az elnök kono
kul állt. küszködött ezzel a hatalmas hanggal, me1y lecsapott rá. mellen
ragadta. megrázta. fölkapta s megforgatta. mint szél a' pelyvát. Szétve
tette a lábát, s hátát nekivetette a falnak. Azt gondolta: be
törtek a barbárok. Keze ökölbeszorult a bekecse zsebében.

Ekkor a pap kifordult az oltárnál és olvasni kezdte a leckét, Pál
apostolnak a zsidókhoz írt leveléből. az első részből. az elsőtől a tizen
kettedik versig.

-- ... Azok elmúlnak. te ellenben megmaradsz; mindannyian mint il

ruha elavulnak és mint az öltözetet kicseréled őket és elváltoznak. te
ellenben ugyanaz vagy és a te éveid el nem fogynak.

Az elnök leszegte a fejét s az ajkát rágta. Egy-egy szóval teltebbea
szállt felé a hang; ilyenkor érezte, sejtette, hogy a pap- feléje fordul.
Mint a ruha elavulnak ... Az öreg plébánosta gondolt ... Kícseréled öket,
és elváltoznak, Mívé változhatott odalent a föld alatt? .. Kícseréled
őket. Nem, nem engedi, hogy kicseréljék. Levessék. mínt az" elavult ru
hát. Kínevessék, félrelökjék. eltapossák. Fölnézett. kihívóan. keményen
az úJ pap szeme közé. Azzal a szándékkal. hogy belézavarja a prédiká
cíóba,

De a pap visszanézett rá s végtelen nyugalom és szelídség tükröző
dötta szemében. Az elnök elkapta a tekíntetét: a hajó felé fordult. Ar
cokat látott egymás mellett, egyformán színte a feszült, áhitatos figye
lemben. mint egy zsúfolt rajzon. S a szemekben ugyanazt a nyugalmat'
és békét látta, mint az imént a plébánoséban. Fényt. ami nem múlik 'el.



hanem megmarad. A ruhák elavulnak és kicserélik őket. elváltoznak és
meqsemmísülnek, dz ez a fény megmarad és ki nem alszik. ez a fény.
amit fölgyujtott a szíklaarcok mögött az új pap. Egy pillanatra valami
fájdalmat érzett. a kirekesztettség fájdalmát. Aztán nyomban meqkemé
nyitette a lelkét.

Otthon a főtanácsos várta.
- Kérlek. ez több a soknál. Hogy még a templomból is kiszorita

nak... Még ma beadom a lemondásomat.
-- Én pedig a helyemen maradok! - vágott az asztalra az elnök. 

És megmutatom...
Elakadt a szava. Mit akar megmutatni? Töltött a szílvóriumból.

odakoccintotta pohárkáját a Iötanácsoséhoz.
-- Egészségedre - mondta mogorván.

10.

A püspök ebédutáni feketéjét szürcsölqette a dolqozószobájában,
mikor a titkár bevezette hozzá. Töpörödött, beesett ajkú. egészen kopasz
kis öregember volt a főpap. Megrázta azezüsthangú kis csönqöt, mely
az íróasztalán állt s még egy csészét hozatott. Reszketös. kekeres kezé
vel azt asztal melletti szék felé intett.

- Isten hozo.t, fiacskám. Olj le. tölts magadnak kávét. - S rnint
mindiq, elkezdett panaszkodni. inkább csak szokásból, mint komolyan. -.
Jól esik ilyenkor. ebéd után; mert tudod. már csak ez a kávé tartja b:n
nem a lelket. nem is tudom. mi lesz. pa elfogy. Másfél kilót vittek cl
tőlem - mondta színte sírósan.v-> másfél kílót, az én koromban egy
életre való adagot. Ha hallasz valahol eladó kávét. okvetlenül ird meg.
vagy üzend meg a papotokkal. mert én elpusztulek kávé nélkül. _.- Mig
beszélt. fejét kissé Félrefordítva. rekíntetében egy parányi gúnnyal für
készte az elnök arcát. Aztán meglepö gyorsasággal lecsapott rá ..- Pro
tekciót akarsz? Tudod. nem szeretem az ilyesmit. Az izmber nem azért
püspök. hogy állásokba duqdossa a pereputtyát. Kűlőnben is vége é'

protekciónak.
- Nem. nem. Isten önzzen - mentegetödzött az elnök és zavará

ban kortyolnikezdte a feketét.
- Akkor a papotokra akarsz panaszkodni. No. mondd csak bátran.

Ha megittad. tölts még eggyel. De vigyázz. nekem is hagyj egy ujjnyit.
Az elnök szepen elképzclte magában a vonaton az audienciát. előre

elkészítette a mondatokat, előre megfogalmazta a fordulatokat. melyek
kel majd lassan, ráterelí a szót a dologra; meglepte. kihozta sodrából e z
a lerohanás.

- Kegyelmes atyám - dadoqta. de a püspök közbeintett.
- Ezt mind hagyd el. A többit mondd. Összevesztetek?
- Nem - mondta az elnök -. Méltóztatík tudni.. az öreg plébá-

nosunk meghalt... .
- Tudom. Elég tehetetlen volt már szegény öreg. Isten nyuqosz

talja. Nem ebbe a világba való. No ck a Jóisten elszólította és küldött
helyébe újat, fiatalt. Hát csak halljam. mi a baj vele. -- S megint félre-
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hajtva fejét, azzal a kis gúnnyal, a szeme sarkából pillogva feléje: - Új
.söprű jól söpör?

Az elnök feszengett, nem értette, míféle tréfa ez. Játszik vele ez az
öreg/cmber? Mintha kis türelmetlenség villant volna meg a pergamenarcon.

Az elnök nekifohászkodott s egyvég.éb. n kítálalta a panaszát.
A püspök lehunyta a szcmét, úgy hallqa.ta. De az is lehet, hogy aludt
egyet közben. Az elnök már régen abbahagyta s a főpap még mindig
mozdulallan arccal, húnyt szemmal kuporgott a széken, Aztán végre föl
nézett.

- Értem. Szóval kitúrnak a templomotokból.
- Nem egészen igy, de ha meg méltóztatik engedni. ..
- Jó, jó, ne nyargalj a szavakon. Elfoglalják a helyeteket, mondod.

Nem igy van?
- De igen.
- Ej. ej - hümmögött a püspök -. És mondd csak, másutt nincs

is hely abban a templomban? -- kérdezte ártatlanul. De nem várt vá
laszt, nyomban folytatta: - Kellemetlen lehet, nagyon kellemetlen. Kép
zelern, a feleséged önaqysáqa..; Egy kic iit, hogy úgy mondjam, bánt
hatta az illatuk, nem igaz? A fokhagymaszag. Ilyenkor, a kolbász
szezonban ...

Fölnevetett, száraz, kurta kis károgással. Az elnök n:m tudta, mit
tegyen s hogya püspök komolyan beszél-e, holmi magunk között modor
ban, vagy tréfál éi csúfolódik. Tanácsosabbnak tartotta tréfának venni
a dolgot s udvariasan nevetett egyet.

- Bizony, fokhagymaszagúak -- mondta a püspök s rá-ráhunyor
gott félighúnyt pillái alól -. Akárcsak a zsidók Galile ában. Képzeld el
azt a re.ngeteg embert, körben a tó partján s olyan közel hozzá, hogy
az arcába lehe/tek. Mert azok aztán Ial.ák ám a hagymát, nemzeti elz
del volt náluk: az Úr Jézus meg csak állt köztük és dehogyis útálta őket.

Mondta, egyre mond.a, hiszen emlékszel rá. Boldogok ezek, boldogok
azok. Boldogok vagytok, mídön szidalmaznak és üldöznek benneteket;
és - folytatta s egy gyors, pengeéles pillantá ,t vetett rá -- hazudván
míndzn rosszat mondana rátok. - Egy pillanatnyi szünet után hozzá
tette, hangsúlyozva: --- Érettem.

Úgy látszott, mintha a sok beszéd kimerítette volna s el izenderülne.
De abban a pillanatban, ahogy az elnök megmozdult a széken, fölpat
tant a szeme.

- Töltsd ki azt a maradék kávét - mondta.
Az elnök engedelmeskedett, aztán fölállt.
- Hát én nem háborgatom tovább. kegyelmes atyám.
- No csak maradj - mondta él főpap -, hiczen jól elbeszélqetünk.

Hol L tartottunk? Persze, a zsidóknál, Galileában. Érdekes dolog ez,
fiacskám. Mind elmentek hozzá, [udeából, a tíz városból. a Jordánon túl
ról. Akikkel eddig senki nem törődött. Hozzá vitték a betegeket és a
nyavalyákban és kínokban sínylődöket. az ördöngősöket és holdkóroso
kat. Talán meg se kell gyógyítani őket. Csak éppen ápolgatni, gyógyit
gatni. Vigasztalni. Törődni velük, ahogyan az Úr Jézu> törődött. Hiszen
úgy szomjaznak egy kis szeretetre.
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Lehajtotta a fejét s többe nem szólt. Hagyta, hogy az elnök föláll
jon, lehajoljon, megcsókolja a gyűrűjét s elinduljon az ajtó felé. Akkor
azt mondta:

- Várj, fiacskám, egy pillanatra.
. Nehézkesen fölemelkedett a karosszékből és odatipegett botjára tá

maszkodva az - elnökhöz. Csak most látszott igazán, mílyen töpörödött.
válláig sem ért a férfinak.

- Tudod, fiacskám, csak azt akarom mondani - botjáva! cl szö
nyeg míntáit rajzolgatta '-, én a te helyedben nem veszödnék többé ezek
kel a dolgokkal. Átadnám szepen a helyemet másnak. Minek is ragasz
kodnék egy ilyen terhes hivatalhoz?

- De kegyelmes atyám - lépett hátra az elnök --o Meqfussak.
cppcn most, ezekben a veszélyes Időkben?

A püspök elmosolyodott, finoman, gúnyosan s egy kicsit talán szo
morúan is.

-- Veszélyes idők? Nzm, fiacskám. Tudod mi ez? A szüret ideje.
Amikor kipréselik a szőlőt. Amikor mínden új munká st megfogadnak az

.Ürísten szölejébe. No, Isten áldjon. rnen], fiam. békességben.
Az elnök még eqyszer lehajolt, hogy megcsókolja a gyürűt, és a

püspök apró keresztet rajzolt hüvelykjével a homlokára. Közben melyen
az arcába nézett, a szemébe, melynek sarkában egy könnycsepp csillo
gott, a szégyentől vagy a megaláztatástól. Egyszerre megszánta ezt a
gőgös, uralomvágyó, féktelen embert. Megveregette az arcát, akár egy
gyereknek.

- Bizony, fiacskám, kikopunk lassan. Szoktad Szent Pált olvasni?
Elavulunk. mint a ruha és kicserélnek. mint az öltözetet. Én is várom.
váram, hogy az Ürísten kicseréljen. hiszen ideje volna. Elrnúlunk, fiacs
kám, a földön, "te ellenben megmaradsz" - mondja Szent Pál. Vagyis
hogy az Isten az ő egyszülött Fiának. "Te ellenben ugyanaz vagy és a
te éveid el nem fogynak." És egyedül ez a fontos.

Kituszkolta a férfit az ajtón; az ablakhoz tipegett s kinézett a kertre.
Elismételte ezt a verset: "Te ellenben ugyanaz vagy és a te éveid el
nem fogynak". Valahogyan könnyű, boldog, jókedvű lett tőle, s egyszerre
csak azon kapta magát. hogy valami régi. együgyű kis gyerekdaJt dúdol
ott az ablakban.

Henri de Régnier:
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TENGERPARTON
Nyúlj itt a parton el és vedd a két kezed
Közé, hogy elsaitáld e sok homokszemet,
MeJy szöke és a nap tüzén arannyal éq:
S hunyó szemekkel így nézd el merengve még
A tiszta víztükőrt s az áttetsző eget
S ha majd szelíden és tűnődve erezed.
Hogy ujjad könnyű már s nem húzza semmi :,ú!ya.
Csukott píllád amíg lassan kinyílna újra.
Gondold meg, életünk így küldi visszatérve
Tűnő homokszemét az örök partfövényre.

Szeozerdu-Csenqerq József forditása



KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Ha valami szerencsétlenséq éri fdebarátunkat, különösen ha nem is
keqyeljük, szívesen látjuk abban magasabb hatalmak "büntetését". Ösz
tönös emberi hajlamnak tűnik fel ez, amelyet böven táplálnak a jámbor
anekdoták és amely a kevésbbé jámbor pletykákban is készséggel éli ki
magát. Lényegileg azonban nem más IZZ, mínt a histoticizmus legalsóbb
fajtája, azé a historicizmusé, amely a természetes ész segítségével sze
retné felfedezni és felfedezhetőnek is véli az emberi történet belső értel
mét és jelentését. HO~JYan - kérdezluztné valaki -, hát nincs ennek a
történetnek belső értelme és jelentése? Vagy talán nem az Isten országa
felé tartunk a jónak és a rossznak abban az örökös harcában, ahol ok
nélkül még a csecsemő hajaszala sem görbül meg? Nos, ami a főtételt

illeti ebböl, azt mí, keresztények, va/óban valljuk, csakhogy nem ter
mészetes megismerő képességünk, hanem isteni kinyilatkoztatás alapján,
ami mcröben más dolog. Az is áll, ugyanezen az alapon, hogy ok bél
kül semmi sem történik, ám ha ezt úgy fognók fel, mintha az egyén
vagy a közösséq minden szerencsétlenséqe isteni büntetés lenne, akkor
nagyon is összeütköznénk éppen a keresztény szemlelettel. Legalább is
ezt állítja és bizonyítja C. S. Lewis abban a hallatlantil érdekes tanul
mányában, amelyet a historicizmus tudományos birálataként a Month
ban tett közzé.

A hístoricízmusnak ez a fajtája, mint mindannyian tudjuk, örömest
támaszkodik az Ószövetség tekintélyére, sőt némelyek éppen azt tartják
a zsidó próféták különlcqes jegyének, hogy ezen a módon magyarázzák
az egész történetet. Erre azonban Lewis kettőt válaszol. Az egyik, hogy
miután a Szeritírás olyan könyv, amely isteni sugalmazásra hivatkozik,
a tudós nem oitetkozhetik: a prófétákkal. Abból azonban, hogy Isten bi
zonyos szerencsétlenségeket "ítélet'zi" gyanánt fedett fel bizonyos kivá
lasztott személyek előtt, még senki sem meríthet joqcímet arra, hogy
általánosítson és most már minden szerencsétlenséqet ítéletnek állítson
be. Kivéve, ha magát is prófétának jelenti ki, akkor azonban elbírálására
megint nem a tudós hivatott. Másodszor és mo it már érdemben viszont
azt kell leszöqeznünk, hogy a történet ilyen értelmezése nem volt ~alami

különös sajátoisáqa a régi zsidó vallásnak, sőt ellenkezőleg, ez volt ép
pen az a vonása, amelyben egyezett a pogánysággal. Hogya szereneset
lenséget a megsértett istenségnek tulajdonítsák s emiatt kíkutassák és
meqbünte.ssék a sértés elkövetöjét, a világ legtermészetesebb do'qa volt
akkoriban. Gondoljunk az Iliász. vagy az Oedipus Király dögvészeire.
A Szentirás mcokülönböztetö jegye és értékes sajátossága éppen azok
nak az isteni helytelenítéseknek a sora, amelyek a hlotorlcízmusnak ezt
a gyermekded és önkéntelen fajtáját érik. Ilyen elutasítást találunk Jób
könyvében, az lzaiás-jövendölte "szenvedő szolqa" esetében, majd Jézus
szavaiban a síloeí torony áldozatairól (Luk: XIII. 4) és a vakon szűle

tett emberrel kapcsolatban (Ján. IX. 13).
Ha a hístoríclzmusnak ez a fajtája fennmaradt - mondja Lewis
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a kereszténység ellenére maradt fenn. S ez búvik meg szekularizált. for
mában az olyan érzelmi hangsúlyú szólamok mögött is, amilyen "a tör
tenelem ítélete".

Tanulmányában egy helyen a "histmicizmm" meqfelelöjeként a
"történetbölcselet" kifejezést is használja Lewis. Világos azonban, hogy
bírálata szmmíkep sem vonatkozhatik a történetbölcseletnek arra a ré
szére, amely magának a történettudománynak problematikájával foglal
kozik. Maga sem sorolja továbbá a his.oricizmus fogalma alá azokat a
kutatókat, aki valami irányban "értelmet" próbálnak vinni a tö-téné
sekbe. Okozati összefüggéseket keresni köztük - nagyon is a "histori
kus" dolga. Sőt - mint kiemeli s ahogy még szólni fogunk ró'a 
az sem histoticizmus, amikor a kuteto az ismert történésekböl ismeretle
nekre kooetkeztet, vagy akár jövendöl is. Mert ha mind az előzmények,

mind a következtetések tekintetében megmaradtunk a történet keretében,
legkijebb tévedünk. Hístorícízmusról ugyanis akkor van szó, ha történeti
elözményekböl nem csupán történeti, hanem ezen' túlmenö, rendszetint me
tafizikai következtetéseket szűriin]; le.

A .Jüstoríkus" és a .Jürtorícísta'' egyképen megállapíthatja valami
ről, hogy annak "meg kellett tör.énnie", de ei a "kellett" nem ugyanazt
jelenti náluk. A historikus azért mondja, mert ahhoz, hogya szóbanío-qó
esemény történhetet, elöbb már annak a valamínek is végbe kellett men
nie: hogy Fattyu Vilmos Angliába érkezhessék, át kellett kelnie a Csator
nán. A hí rtoricísca vi zont úgy gondolja, hogy az eseményt valami végsŐ,

a dolgok természetében rejlő vagy a láthatá valóságon kívül fekvó ok
sziikséqszerűen írta elő. így amikor Carlyle a történetet "a kinyilatkozta
tások könyvének", vagy' amikor Novalis "evanQéliumnak" mondta, híito
ricisták voltak. Nem különbcn Hegel, aki az Abszolút Szellem fokozatos
kibontakozását lá.ta a történetben, És historicizmussá válik az 'evolucio
nizmus is, míhelyt nem éri be egyszerüen egy bíolóqíaí elmélet szerepével,
hamern az egész történeti folyamat megfejtésére indul. Kö'tők is eveznek
sűrűn ebberr a mede-bcn, amikor olyasféle kijelen-éseket tesznek, mint
Keats a Hupetion-oen: "S 'z az örök törvény, hogy akik elsők a szép
ségben, elsők legyenek a hatalomban is."

Pedig az egész hístorícízmus játékos ábránd s akik művelík, csupán
idejüket veszteqztík nagyobb haszon nélkül.

* * *
A fogalmak ilyetén tisztázása után veqyük most fontolóra magát a

történetnek iskolás kereszény szemléletét. Meqlehetösen közhellyé vált az
az állítás. hogy cqyfr-lől a zsidó és a keresztény, másfelől a pogány és a
pacthelsta gondo1ko::1á,t épp-n az a jelentes különbözteti meg, amelyet a
történetnek tulajdonítanak. A pantheisták szerint az, hogy az időnek tar
talma is lenne, eqyzcrű képzelődés. s a törrénet ís csupán álom. A görö
gök szemében a történet csak folyamat, amely legjobb esetben visszatér;
érteln-et nem a levésben leutiben, hanem a Iétezében kell keresni. Ezzel
szemben a keresztényséq a történetet jól meghatározott eseménysornak
tekinti, amelynek fÜ'~gató pontjai a teremtés, a bűnbeesés, a megváltás és
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az ítélet. S valóban, így is tárja elénk a "par excellence" isteni kinyilat
koztatás.

Lewis sem tagadja, hogya történetet ekként kell látnia mínden ke
reszténynek: De csak bizonyos értelemben, s hogy rni ez az értelem, arra
is rátér. Előbb azonban figyelmeztet bennünket, hogy az imént említett
és közhelyes keresztény-pogány ellentétnek nincs alapja a valóságban.
nincs pedig azért, mert ez az ellentét kifejezetten csak a gőrögök és a ke~

resztenqek, nem a keresztények és a többi pogányok között állapítható
meg. Az északi germán istenlek például-. nem úgy, mínt Homeros iste
nei - maguk is benneqyökereznek a történeti folyamatban. Odin az aggó
dás istene, akit nagyon is foglalkoztat az idő. Szemükben a mindenség
története nem egyszerű folyamat vagy körforgás, hanem visszahozhatat
lan, tragikus és epikus rnenetelés az elmúlás felé. Ha pedig azt monda
nók, hogy ez talán már a kereszténység befolyása, mit szóljunk a rómaiak
hoz? Egészen bizonyos, hogy ők már nzm közömbösen, vagy tisztán tudo
mányos és mesélgető érdeklödéssel nézték a történetet, miként a görögök.
A rómaiak egyenesen a "historicisták nemzete" voltak, Vergilius is a
"fata [ovis" valósulását énekeli meg városalapító Aeneásában, akinek mín
den kalandja, kezdve a trójai meneküléstöl és Dído szerelmétöl, ebből

merítí egyetlen értelmét. Nem véletlen, hogy Dante éppen Verqílíust te
szi meg vezetőjének: az ő historicizmusa messzemenően római és pogány,
csak ügyesen és kétségkívül őszintén verődik bele csapként a keresztény
eszmék duzzadt tartályába. S Lewis még azt is hozzáfűzi, hogy Szetu
Ágoston, bár joggal tekinthető "a" keresztény historícístának, épp azért
lett azzá, hogy visszaverje a pogány historicizmust. A De civitate Dei
azoknak felel, akik Róma szerencsétlenségét a mzqtaqadoct istenek bosz
szújának állították be. "Nem azt mondom -- írja Lewis -, hogy mél
tatlan feladat Szent Agoston lánqeszéhez, vagy hogy a saját historíciz
musa csupán argumentum ad hominem lett volna. De nyilván nem tekint
hetjük sajátosan kereszténynek benne egy olyan terület e!foglalá sát, ame
lyet valójában az ellenfél szemelt ki magának."

Mínt azonban előrebocsátottuk.bizonyos értelemben mi keresztények
valóban .Jiístortcísták" vagyunk. Hitünk szerint ugyanis minden, ami
történik, lsten akaratából, vagy legalább is megengedése nyomán törté
nik. Következésképen mindannak, amit az idő hoz maqával, a maga ösz
szességében és teljességében Isten bölcseségét, iqazsáqossáqát és körryö
rületcsséqét kell kifejezésre juttatnia. Ebben a tekinteben épp oly mesz
sze mehetünk, mínt Carlyle vagy' Nooelis, vagy bárki más. A történet
igenis örök evangélium, s a történelem Isten kezeírása. M03t jön azon
ban a bökkenő. Ahhoz ugyanis, hogy valóban el is olvashassuk és meg
/5 érthessiik ezt a kézírást, három csodára lenne szűkség. Az egyik, hogy
az idő egész tartalma feltáruljon előttünk, a másik, hogy képesek le
qyűnk szémontertani az események végtelen halmazának legparányibb
részleteit is, a harmadik, hogy lsten meg is magyarázza nekünk azok
ősszefüggéseit, még pedig a mi észbeli tehetségünk színvonalán. Szelle
mesen jegyzi meg Lewis: ha az égbolt leszakadna. megfoghatnánk mín
den pácsirtát. Az égbolt azonban egyelőre nem szakad le, s elénk az a

. kérdés mered, hogy mit tehetünk at adott körülmények között. A törté-
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neIem Isten kezeírása - eszünkbe sem jut vitatni; de megvan-e a szöve
günk? Balgaság volna a Biblia suqalrnazottsáqa felől is perlekední, ha
eqyetlen példányát sem látta volna senki ezen a földön!

*
Amikor történetről beszélünk, nem szabad felednünk, hogy a ..tör

ténet" szónak több jelentése van. Jelentheti az idő egész tarta Imát:
multet, jelent és jövőt. Jelentheti egyedül a multnek a tettelmer. de úgy.
ahogyan az valóban volt, összes eseményeinek kimeríthetetlen gazdagsá
gával. Harmadszor, jelenthet csak annyit a multbol, amennyit ~gYáltalán

felfedhetünk a lelt vagy lelhető adatokból. Jelentheti negyedszer csupán
azt, amit valóban fel is tártak belöle a kutatók. Jelentheti ötödször mínd
össze azt, amit a feltárt anyagból fel is dolgoztak a nagy történetírók
s ez talán.a történet Ieqnépszerűbb jelentése: amit megtudunk Gibbon
vagy Mommsen vagy társaik munkáiból. Hatodszor, a történet d mult
nak az a hézagos, laza és szétfolyó képe, amelyet az átlagosan művelt

ember lát maga előtt.

Már most, hal társalgók vagy szónokok azt mondják, hogy a törté
net kinyilatkoztatás, vagy hogy a történetnek belső értelme van, vajjon
melyík jelentésében alkalmazzák a ..történet" kifejezést? Lewis szerint
nem kétséges, hogy többnyire a hatodik jelentésében, amikor pedig csupa
iskolás emlékre, beidegzett patronra* támaszkodik a bölcselkedés.
Az ilyen képekkel azután úgy vagyunk, hogy minél határozatlanabbak.
annál élénkebb a képzeletünk. Puszta szemünk is a Holdban emberi arcot
lát. Ahogy azonban eltűnik ez az arc, mihelyt a távcsőbe nézünk, ugyan
igy a hatodik jelentésében. vett történet patron jai is szétmállnak, ha a
magasabb jelentésében vett történethez fordulunk. Nyilvánvaló tehát.
hogy ez a történet semmikép sem evangélium vagy kinyilatkoztatás.

EI kell ismernünk viszont, hogya történet a maga elso jelentésében
valóban nem lehet más, mint lsten kinyilatkoztatása. Csak sajnos. en

.nek ismerete nincs a birtokunkban. Ha tehát ez el nem érhető, a hato
dik jelentésében vett történet pedig használhatatlan, akkor a hístorícíz
mus joqosultsáqa azon fog rnúlni, vajjon a közbenső [elenréseíben vett
történet elég közel esik-e az első jelentésében vett történethez, hogy
osztozhassék annak kinyilatkoztató mínöséqében7

A történet a maga második jelentésében, amikor tehát az elmúlt idő
teljes tartalmát, annak összes mozzanatait jelenti, még iqazolhatná a his
torícízmust, ha észszerűen hihetnénk két dologban: abban, hogya jövő

szédületes elmellözése nem téveszt meg mínkct a történet értelme felől.

és' abban, hogy ezt a' második jelentésében vett történetet valóban birto
koljuk. Am hihetjük-c egyiket is?

A mindenséq legnagyobb csodája lenne -- mondja Lewis -r--", ha az

• .•Psttern" az anqclban: az fi kész minta, amilyet a szobafestő is használ.
Innen vette át a szót a szociolóqia a magatartási vagy látási rninta megjelölé-·
sére, Maqyarban a ..patron" szó felel meg ennek.
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idő tartalma már addig a pillanatig. amikor a historicista megragadja tol
Ját. magában foglalná rníndazt, ami az egészemberi történet értelmének
.kibontha.ásához szükséqes. Mert mi háttal a menetiránynak ülünk a moz
donyon. Arról sincs fogalmunk, hogy az útnak melyík szakaszába érkez
tünk. Még az első felvonásban szereplünk-e, vagy már az ötödikben.
Nyavalyáink a gyermekkoré, a növe kvésé, vagy az öregségé? Ha még
körforgás lenne a történet, talán meqkockáztetha.nók az értelem kíhá
mozását abból a töredékből. amit látunk. Am a historlcísták éppenség
gel nem tekintik visszatérőnek a történetet. Annak szeríntük eleje, kö
zepe és vége van. .Eseménysorokat viszont csak akkor érthetünk meg. ha
az egészet ismerjiik. Igaz. akadnak elbeszélések - rossz elbeszélések -,
amelyeknél az u.olső fejezetek már csak henye i.imétlések, de hogy eze
ket a szerző bátran elhagyhatta volna, csak akkor, állapíthatjuk meg, ha
munkáját kgalább eqyszcr a végéig elolvastuk. Olyan. történetről azon
ban. amelyet Isten ír, bajosan tehetjük fel ezt. Semmí kétség, vannak
dolgok, amiket már rnost elmondhatunk a történetröl: Ielkesítőt, aggasz
tót vagy humorosat, csak egyet nem mondhatunk -el: azt, hogy mi az
értelme az egésznek s mi a voltaképeni értelmük a részleteknek ís.

De még ha rájöhetnénk is a csonka szövegből ~ teljes műnek értel
mére, amit Lewis tagad, akkor sem lennénk megsegitve, mert ezt a
csonka szöveqct sem tartjuk a kezünkben. Ami már elmúlt, az togalmi
lag sincs jelen, s hogy mí minden múlt el, arról sejtelmünk sem lehet.
Saját életünk egyetlen parce is többet tartalmaz érzésben, érzékelésben
és gondolatban, semhogy egy perc alatt Ie tudnők írni, annak meqröqzt
tésére pedig, hogy életünk egyetkn napjának rní volt a teljes tartalma.
ha egyáltalán emlékezetünkben tudnók tartani, egész életünk tartamának .
sokszorosa sem lenne· elegendő. A megfoghatatlan, mert nyomban el
múló "jelenek" ernberei egyik pillanatról a másikra maguk elfelejtették
a zömét azoknak a tapasztalásaiknak. amelyekhez a "multban" jutottak.
amilyen az valóban volt Annak csekély hányadából. amire emlékeztek 
és erre sem tökéletes pontossággal -, keveset közöltek bizalmasaikkal.
ebből még kevesebbet jegyeztek fel, s mindebből még kevesebb maradt
fenn az utókornak. De ha csoda folytán minden mozzanatát meg bímók
ragadni a multnak, tehetetlenül állnánk szemben irdatlan tömeg ükkel.
Napoleon életének egyetlen perce a magunk életének is teljes percét
kívánná.

A historicista persze azt Ielclí erre: "Világos, hogy nem ismerjük
és nem ismerhetjük, sőt nem is akarjuk ismerni a mindennapi és lényeg
telen mozzanatoknak azt a tömkelegét, ami a multat i, épp úgy betöl-

,tötte, mint a jelent: minden csóket és kacsíntást, minden karcolást és
tűsszentést, minden csuklást és köhögést. De ismerjiik a fontos ténye
ket." Helyes a válasz -- mondja Lewis -, de csak a historikus szájá
ból. a hístorícistánál más a helyzet. A történetíró a történetíséq kereté
ben marad, amikor kitűzi kutatásaínak célját s e célhoz mérte n elbírálja
a mozzanatok ..fontosságát". Ha gazda-ágtörténelmet ír, a gazdasági
tények, azok összetevői és eredől a fontosak számára, ha katonai tör
ténelmet ír, a katonai tények a fontosak. S mindaddig kutat, amig okkaI
teheti fel, hogy megállapításai már elérték a nyilvánualóság fokát. Nem
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egyszer téved, amit szaktársai olvasnak rá, vagy maga fedez fel később.

s akkor vizsgálódhatik tovább. A histericiste azonban a történet belSő

értelmét akaqa meghatározni, ha tehát "fontos tényeket" válogat össze.
akkor azokat teszi meg "iontosaknak", amelyek e belsó értelem megtalá
/ása szempontjából [oeuosek. A hegeliánus hístorícístának a rnuk ama
mozzonataít kell fontosaknak tekintenie. amelyekben az Abszolút Szel
rem fokoza.osan megnyilatkoztatja önmagát, a keresztény hístorícístának
azokat. amelyek Isten szándékait tárják fel előttünk. S ez az igényük
két nehéz ;égbe ütközik.

Az clsö nehézség logikai természetű. Ha a történet, mint a histori
cista mond]a, a Szellem kibontakozása, az Isten kezeirása. a kinyilatkoz
tatás, amely magába zár minden más kinyilatkoztatást. akkor nyilván
magához a történethez kell fordulnia: tanítsa meg őt arra, mi a fontos.
Hogy tudhatná ugyani; már el.ve, hogy mely események bontakoztatják
ki a Szellemet nagyobb mér.ékben, mint a többiek? Ha pedig ezt nem
tudja. akkor honnan veszi a bízonyossáqá, annak, hogy épp ezekről és
azokról a típu.iú esemény. kről kell megemlékeznie?

A második nehézség kézenfekvő, ha gondolunk arra a folyamatra.
ahogyan a mu't tényei megmaradnak vagy nem maradnak az utókorra.
Törtenetelöt.í csöbrök megmaradhatnak, mert az agyag könnyen törik
és nehezen porlódík. Történetelötti költészet nem maradt fenn, mert a
szó, ha nem írják le, tovaröppen. Feltehet jük-e ész.izerűen akár azt, hogy
nem volt akkoriban semmi költészet, akár azt, hogy a historicista szá
mára ez a költészet kevésbbé fontos, mínt a fazék? S fedeztünk-e fel
már törvényt, amelynek értelmében a fontos kéziratok maradnak fenn és
a nem fonto ak mennek veszendőbe? Nem esett még meg velünk, hogy

. elhúnyt apánk fiók jait átnézve, csak csodálkoztunk a rengeteg kacaton,
de amít találni véltünk. annak se híre, se hamva? Minden igazi historikus
egyet fog érteni abban, hogya mult meqmaradt törmelékei, amelyek közt
dolgozik. sokkal inkább hasonlitanak egy ilyen öreg fiók tartalmához.
mint rendez. tt gyüjteményhez. Nem kétséges, Isten megtehetné, hogy
hiánytalanul az maradjon fenn, ami a histortcíxának kell. Bizonyságát
azonban nem látjuk ennek s efajta igéretről sem tudunk.

* * *
Az írott források azokat a mozzanatokat örökítették meg, amelye

ket egykori szerzöjük , valami okból fontosnak gondolt. A hístorícísta
azonban itt sem lelheti örömét, mert semmi tanusága annak, hogy az
irok: értékmére]e azonos lenne Istenével. Értékmérőjűk még másokéval,
sőt legtöbbször a mienkkel sem egyezik. Milyen terjengösen számolnak
be olykor dolgokról, amikre kíváncsiak sem vagyunk, s á' futnak olyas
míken, amikben rní éppen a lénryeget látjuk! S az ok nagyon egyszerű:

értékrnéröjűket saját ~örténeti helyzetük formálta. Nem tekintve keresz
tény hitünket, van nekünk bármi bizonyo -lságun1c arra, hogy azokat a
részleteket, amelyeket mi "történe lmieknek" érzünk, akkor is azoknak
éreznők, ha Isten mcqmu' atná nekünk az egész szövcqet é: moqyaráza
tot is füzne hozzá? Miért kellene Dzsínqí iz Khánnak fontosabbn-i'c lennie.
mint egyetlen sóhajnak 'Vagy Iohásznak, amely valamelyik áldozatá aj-
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káról szállt a magasba? S akiket mi történelmi alakoknak látunk, él nagy
tudósok, hadvezérek és államférfiak igazi fontossága miért ne merülhe
tett volna ki abban, hogy alkalmat adtak a változásraeqyetlen léleknek,
akiről mi sohasem hallunk? Világos, hogy azoknak a lelke is halhatatlan
és Krisztus azokért is meghalt, akiket mi nagyoknak hívunk, de semmi
érv az ellen, hogy a történet egészében ök lehettek a kisebbek az előt
tünk ismeretleneknél.

Oly kevés és annyira esetlepes mindaz, amit a multból magunkénak
mondhatunk, hogy Lewis szerint. kár a hístorícísták minden fáradozá
sáért. Olyan szellemi torna ez, amelynek sikeréhez a halandók számára
hiáJnyzanak a sziikséqes adatok. Tudomány nem lesz belöle soha, amit
azért is meg kellene szivlelni, mert ártalmakkal annál inkább járhat.
A historicizmus bátoritotta Mussolinit arra a kijelentésére, hogy "a tör
ténet torkonragadta öt", pedig ami valóban torkonraqadta, az a saját
becsvágya volt. A kéjelgés a "magasabb faj", a "bel öszübég"sség"
s egyebek fölött, csak arra jó, hogy megkönnyitse a kegyetlenkedést a
kéznek és a lelkiismeretnek.

* *
A historicizmusnak ez a kárhoztatása természetesen nem egyértelmű

azzal. hogy most már ne is próbáljuk "megérteni" azt, amit a történetből

tudhatunk. Lewis is többarör hangoztatja, hogy a kutatónak egyenesen
feladata a mult képének c:'szeáIlitása, miközben nem egyszer az ismert
e sernenyekböl kell az ismeretlenekre követkrztetníe. Sőt szabadságában
áll a jöv'Ő várható eseményeit is elénk rajzolni. Ezzel hasznos munkát is
végez, mert a történeti összetevők é.3 erők helyes megállapítása esctén,
ha nem is bizonyosságra, de oeloszinűseqre készithet elő mínkct, ami föl
tétlenül érték. Egy félcipó is jobb, mint semmi kenyér. Csak a történet
nek törféneffölötti értelmét hagyja békességben. Másként kifejezve: tör
téneti előzményekből csak történeti következmények vehetők számításba.

Igen érdekes Lewisnak az a kérdése, hogy ugyanazt [elemi-e ez,
mintha azt mondanók, hogy tudományos feltevésekből csak tudományos
következtetesekre szabad gondolnunk? Példának hozza fel Jeans és Ed
dinqton, a két fizikus és csíllaqász sokat tárgyalt -elméleteít. Vála-za az,
hogy nem. Igaz, hogy ezek sem tudósok, amikor fölébe emelkednek a
tudomány színtjének, hanem "sc:ientisfáT,", miként a his'óriát elhagyó
historikusok ."historici~ták", de nagy különbség van köztük. A tudós
ugyanis olyan elemekkel dolgozik, amelyek ismétlődnek a valóságban,
eZZ'e1 szemben a történet egyedi és egyetlen mozzenetokbol tevődik ő iz
sze. Egy kéziratos töredékből kisebb-nagyobb valószínűséqqel meg lehet
állapitani keletkezése idejét, sokszor azt is, hogy ki írhatta s milyen
származású, állású volt a szerző, nyelvtani alapon, vagy ha versről van
szó, a versmérték alapján ki lehet egé-ziteni a csonka szavakat 
mindez tudomány lehet. A töredékből azonban az egész .szöveget kikö~

vetkeztetni, teljes képtelenség, már pedig ezt cselekszi a. historicizmtis.
Olvassuk, teszem, ezt a sort: "Eriroian a tíz tetvér leqnemesebbíke volf',
s a következő sor, amely elveszett, ekként hangzott: "AhoSlY hitték: lám
ennyire téved az emberi ész." S ez a maqyarázata annak, hogya tudós,
amikor "sdentista" lesz, még mindíg szílárdabb talajon mozoq.: mint a

. <J4J'



hi storicista. Lehet. hogy nem nagyon bölcs doloq abból, amit a fizikai
mindenségből ismerünk. odakövetkeztetní, hogy "Isten nagy matematt
kus", de mindenesetre sokkal bölcsebb, mint tiszta történésekből Isten
"ítéleteire" következtetni.

..Caveas disputarc de occultis Dei judicii," - ..óvakódjál Isten rej
tett itéleteiről vitázni" - intett a Ktisztus követése szerző]e is.

Míhelics Vid

SZEN\LE
A TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKVŐK

RuMAI NEMZETKOZI KONGRESSZUSA

Soh:' még az Egyház történetében
eJő W:L fordult. hogy minden rendű és
ronp' szerzetes és a tökéletességre
törekvök másik két életkerete kon
gresszusra gyűljön egybe. amint ez a
mult év november 26--december 8. kö
zótt Rómában rneqtörtént. Több mint
félmillió szerzetes képviselőjeként 800
delegátus jelent meg a szerit városban.
bogy a tökéletességre törekvök élet
formáinak korszerüsítéséröl tárgyaljon.
A kongresszus neve: Congresso inter
nazionale di aggiornamento suqli steti
di perjezicne: A tökéletességre törek
vők életformáit korszerüsítö nemzet
közi kongresszus. A gyűlés eqybehí
vója, a Szentatya határozott kivánsá
gára. maga a leqílletékesebb egyházi
szerv, a Szerzetesek Konqreqacíója
volt. Örvendetes tény az az őszinte

ség. amellyel a Kongregáció titkára.
Larraona, kijelentette. hogya Szerit
Kongregáció a dolgok való állását
óhajtja megismerni és intézkedéseiben
il gyűlésen elhangzott megjegykéseket
figyelembe fogja venni. Más alkalom
mal ugyancsak Larraona hangsúlyoz
ta. hogy bár a kongresszus nem tör
vényhozó hatalommal biró eqyháaí
zsinat. sem nem szerve a Szerzetesek
Konqreqáctójának, feladata azonban
mégis információkat adni s a kérdéses
problémákat mínden ddalról mcqvilá
gítani; a Kongregáció dolga azután ezt
cl z értékes anyagot felhasználni.

Mí volt ennek a monstre-konqresz
szusnak célja. világosan kifejezt az a

fOO

levél, melyet maga XII. Pius intézett
az egybegyültekhez s amelyet novem
ber 26. délutánján a CancelIerla palo
tájában Micara bíboros olvasott íel.
A Szematya emez üzenetében öröm
mel üdvözölte a deleqátusokat, akik él

legkülönbözőbb nemzetekből és víláq
részekböl. minden szcrzetböl, társasáq
ból és a modem világi intézményekből

egybegyűltek. Feladatukként a pápa
azt tűzte ki. hogy a tökéletesség éle
tét élőknek ..elméjét és akaratát a
Szeritlélek kegyelmének seqítséqével
meg kell újitani. hogy az idők új kö
vetelményének és a kor lelki inségé
nek megJelelhess.enek. Minden módon
arra kell törekedni, hogy míndezen, in
tézmények törvényei ne legyenek kül
söséqes és haszontalan .szabályok
gyűjteményei. melyek betűje a lélek
hiányában nem éltet. hanem öl." E tör
vényeket tehát ..a haladó idő követel
ményeihez kell hozzáídomítani".

A kongresszuson elhangzott előada

sok óriási anyagát rövidség okából a
következő problémák köré csoportosit
hatjuk: a tökéletesség detkendeinek
[statusainak ) kérdése, ezek megfelelö.
korszerűsítése. az apostolkodás ~zűksé'

gessége, a neuelés korszerűsítése.

Az Egyház sz-éles laikus rétegei
csak a kongresszus tárgyalásaiból és
eimének hangsúlyozott újszerűséqéből

vettek végérvényesen tudomást arról.
hogy itt nemcsak a szoros értelemben
vett szerzetesekről van' szö. Eqvenc
sen szenzácíósnak mondhatö, hogy



minoenki, Ll Szentatya, il Szent Kon
qreqácíö, a kongresszus elnöke és tít
kára és az előadók .mennyíre hanqsú
Ivoztak a tökéletesség harmadik ká
noni életkeretének. a Világi intézmé
nyeknek fontosságát. Larraona vilá
gosan kifejtette, hogy 1947-ig az Egy
házban a tökéletességre törekvök csu
pán két életkeretben helyezkedhettek
á a mindenfajta szerzetekben, vagy
pcdíq a fogadalmak nélkü! közösen
élők társaság aiban, Az 1947 február
2-,'111 kiadott Provida Marcr Ecclesia
kezdetü apostoli konstitució törvénye
sitett egy harmadik életformát is: il

V dági intézmények (Lnstitutnm saecu
lecc) szervczeteit. Ezek tagjai olyan
Iérnak vagy nők, vkik az evangéliumi
tanácsokat magánfogadalom alapján
követik. de világi ruhában járnak és
továbbra is egyénenként a világban
élnek. Sokan kevésbbé helyesen ezt az
életkeretet "negyedik rendnek" nevez
ték. ez azonban helytelenül feltételezi.
hogy az ú. n...harmadrendek" a töké
letesséqre törekvök életkereteihez tar
toznak. A harmadrendek t. i. csak
képletesen, hogy úgy mondjuk tiszte
letbellen "rendek". A Világi intézmé
nvck tagjai ezért nem il harmadren
diek után következnek, hanem meg
előzi őket, rnint az evangéliumi tana
csok alapján való élet harmadik lehet
séges kánoni formája. Az előadók kö
zü] ev vel foglalkozott P~ Lombardi,
korunk legnagyobb egyházi népszó
noka. aki a Provida alapján álló Vi
láq: intézmények tagjairól rneqqvőzö

dÖdoásban rnutatta ki. hogy épp oly
valasctott lelkek. rnirrt ;l sz erzctcsek:
Ist.'n öket is kiváltsáqos hivatással
tűntette ki. A világhírű tomista hit
tudós. Garrigou-Lagrange vizsqálódá
sanak tárgyául kifejezetten a tökéletes
w\Jre törekvök mindhárom életkeretét
tette. Az e három életformában mü
ködöket qyüjtönévvel "Christianus
c·onsecratus",nok, Istennek szentelt ke
resztényeknek nevezte. A Világi in.
tézrnények általános alapelveit Guttie
rcz dominikánus atya mutatta be- je.
lcntős előadásában. Rámutatott arra.
hegy ezen intézményekben hiányoznak
olvan rnozzanatok, amelyeket 1947 -iq

a tökéletesség életformájához. lénye
gesnek gondoltak; azóta azonban az

. Anyaszentegyház új törvényhozása
ezeket nem tartja szükséqesnek ahhoz.
hogy a tagok mégís a tökétetes élet
lényeqét vállalják fogadalmukkal. Ez
a lényeg ugyanis a szeretet, mely az
Isten szolqálatára való teljes kensze
krációban nyilvánul meg és ennek
külsö jele a fogadalom. P. Alvarc del
Portillo e harmadik kánoni életforma
korszerűséqét és hasznosságát vázolta.
Míndenkit meglepett a Szerzetesek
Kongregációjának jóvoltából közölt
statisztika, mely szerínt a Világi tn
tczrnényeknek igen nagy a száma,
Gombamódra keletkeznek mínden nem
zet körébe-n és az összes eqyházme
qvékben ezek az intézmények; a püs-
pökök mindeqyiküknek [óváhaqyását
kérik és nyerik el a Szentszéknél. Az
apostolsaonak legmodernebb és legvál
tozatosabb formáit gyakorolják.

A korszerűsítés problémája állott a
kongresszus érdeklődésének közép-
pontjában. A konqresszus titkára.
Aqatanqelo, alapvető elvként leszö
qezte, hogy a valódi hagyomány és él

jólfelfogott megújulás között nem le
het valóságos ellentét, mert a megúj
hodás életesirája mindíq bennfoqlalta-.
tik a hagyományban. Okvetlenül
szükséqes .a szabályzatok tisztelete;
tiszteletreméltó a betű megtartása ís,
amig az kifejezi. védelmezi és tartóssá
teszi él szellemet. Ha ellenben ez él

szellem a betűből kihalt, akkor hulla
lesz a betűből, amely öl és nem éltet.
Nagyon érdekes. hogy il konqresszu
son nem csupán a tökéletességre tő

rekvők vettek részt. hanem meghívott
előadókként világi papok, söt laikusok
is. Az utóbbiak között feltűnést kel
tdt Lazzarini professzor előadása, aki
elmondotta. hogyan' képzeli a tökéle
tességre törekvők életformáinak kor
szerűsítését a világi ember. Fején ta
lálta a szöget azzal a kijelentéssel.
hogy ;\2 eredeti speclalízált működés

helyett ma lényegében míndenki
ugyanazt müvelí: ami annál inkább
hiba, mert a profen és az egyházi kul
túrában egyaránt vitathatatlan jelen.
ség az egyre inkább kifejlődó szako-
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sítás. Meg kell oldani az ídö, a tér.
hely és mödszer problémáit. hogy a
tökéletességre törekvők ne maradjanak
ki a keresitény nép valóságos élelJé
ből. Hanqsúlyceta, hogy a víláqi ka
tolikusok boldogan dolqoznának inten
zívebben együtt ezeknek munkajában.
Az egyik domonkos atya bemutatta.
hogy az Egyház a törvényhozásban
és szervezésben nagy korfordulók ide
jm mindíg zseniális és előrelátó újító
nak mutatkozott. Ma is a megválto
zott korviszonyokhoz kelJ alkalmaz
kodnía a ruházatnak. lakásnak. a kö
zös életnek. és a szerzetesek közöttí
osztálykülönbséqeknek.

Több előadó is hangsúlyozta. hogy
a leendő újítások tartsák szem előtt

az egyéniség megnövekedett értékelé
sének szempcntjét, Ezt a gondolatot
különösen a fogadalmak tárgyalásánál
hanqoztatták, rnert a kongresszus ter
mészetesen a fogadalmakkal. mint a
tökéletesséq három életkeretének külsö
jeleivel is sokat foglalkozott. Több elő

adás és hosszas vita volt a szegény
ségről. annak értelméről; terjedelméről

és korszerűsítéséről. Az engedelmes
ségről egy sarutlan karmelita adott
elő. hangsúlyozva. hogy "az elöljáró
ne legyen autokrata. az alattvaló pe
dig alázatos enqedelrnesséqében őrizze

meg saját egyéniségének öntudatát".
Figyelemreméltó kijelenlés. ha meggon
doljuk. hogy olyan rend tagjának aj
káról hangzott el. mely az enqedel
mességet talán középkoribb formákban
gyakorolja. A szerzetesekrc vonatkozó
egyházi törvényhozás korszerűsítése is
szönyeqre kerűlt. A legfontosabb szük
séqletet megoldotta már 1918-ban az
Egyházi Törvénykönyv megjelenése
azzal. hogy egységesítette a kánonjcq
idevágó részét. P. Bergh jezsuita atya
azonban óva intett attól a tévedéstől.

hogy a kedex-szel minden tökéletesen
és utólérhetetlcnül meg van oldva.
Szükséq van még részletes és általá
nos új törvényhozásra, amelynél ke
rülni kelJ az egyes rendelkezésekben a
túlságos aprólékosságot. Ez az előadó

is hangoztatta, hogy az egyes tagok
személytséqének, egyéni jogainak és
szabadságának nagyobb teret kell en-
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gedni. Ezenkívül előre hangoztatta.
hogy a leendő korszerűsltö íntezkedé
sek olyan rugalmasak legyenek. hogy
ne történjék a valódi és egyszerű lé
nyeg "beskatulyázása" (íncapsula
mento ), mert nem lehet eleven szerve
zeteket múmíaszerűen állandósítani.

A kcnqresszus sokat foglalkozott
a haladó kor oiom.m qninnk [elh rserui
lásával. Micara bíboros latin nyelvű

megnyitó beszédében fejezte ezt ki:
"A világ óriás léptekkel csodálatra
méltó haladást mutat anyagi. szociális,
technikai és gazdasági téren. de ezt a
haladást nem mindíg hatja át és ve
zeti a vallásos érzés." Valalllennyí
előadó és hozzászólö c-c mín P. Kra
rner, a Krisztus-vére Társaság gene
rálisa. a zűrtchi P. Solano kapucinus,
Doc Valeritini szaléziánus és maga
Mon-, Larraona - leszögezték azt az
állásnontot. hogy a modern haladás
eszközeit: az újsáqot, a sajtót, a rá
diót, Hlmmüvészetet, televíztót. az
autót és repülöqépet észszerűen fel
kell használni az apostolkodás szclqá
latában. Még abbarn is megegyeztek.
hogy a labdarúqás is meqenqcdhetö a
szerzetes -ifjúsáqnak.

Az apostolkodás szűkséqesséqéocl
és kcrszcrűsitésével bőven foglalkozott
a kongresszus, Amí az apostolkodás
szükséqes voltát illeti, mindjárt a kon
gresszus első napjárn P. Rousseau fe
rences atya a kontemplatív élecet élő

apácák kérdéseiről szóló előadásában

hangoztatta. hogy ezt az életet össz
hangba kell hozni az apostolság vala
milyen formájával. E célból korsze
rűvé kell tenni a klauzurát. fogadal
makat. karimádsáqot, az egyes zárdák
kormányzását. Ezen előadás után az
ötödik napon Mons. Larraona bejelen
tette. hogy a Sponsu Christi kezderu
apostoli konstítucio kézzelfogható pél
dája lesz az Egyháztól szándékozott
alkalmazkodásnak éppen ezen a téren.
Sek egyházjogi törvény új fogalma
zást. söt enyhítest nyer a szigorú
klauzúrás apácák életében. A kon
gresszus utolsó napján azután Lar
raona a november 21-00 keltezett kori
stítucíöt szétosztotta a kongresszus
tagjai között, Ezt a jelentős egyházi



törvényt utat mutató fontossága iniatt
röviden' ismertetjük.

A Sponsu Christi konstitució beve
zetésében rendkívül hosszú és jól do
kumentált történeti áttekintést ad a
szerzetes-nök életéről az Egyház gyer
mekkorától napjainkig. Napjainkban
egyik legégetőbb kérdés a klauzura
korszeru megoldása. Az Eqyházi Tör
vénykönyv 601. kánonja intézkedik a
klasszíkus "pápai klauzurárói". E tör
vény értelmében a Szeritszéknek fenn
tartott kiközösítés terhe mellett senki
nem rnehet be a klauzura területére.
bizonyos egész kivételes esetektől el
tekintve és a szerzetes-nők sohasem
hagyhatják el a klauzurát. A konsti
tució most azt a figyelemre méltó ki
jelentést teszi. hogy "a közvélemény.
amelyet szooiállsnak nevezhetünk" . ne
hezen viseli el a 601. kánon tulsáqo
san szoros értelmezését. Ezért az új
törvény elrendeli. hogy ezentúl kétféle
pápa.i klauzura. van, az egyik a na
gyobb kleuzure, amely azt régi sziqo
rúsáqában Iermtart]a, de úgy, hcqy a
nevelés, szeretet, szolqálat, lelkigya
korlatok állandó műveinek gyakorlása
a szerzetesi közösséq helyiségeiben le
hetövé váljék. Ezen kivül van kisebb
pápai klauzura amely még enyhébb.
és az olyan testüleleknél nyer alkal
mazást. ahol nem tesznek ünnepélyes
fogadalmakat. - A konstitució emel
lett a magukban álló monostorok ré
szérc ajánlja. hogy szövetséqbe törnö
rülj enek. olyan módon, hogy az egyes
szerzetesnőket rendi érdekekből áthe
lyezní is lehessen. A konstitució hang
súlyozza. hogy a kontempletio élettel
a munka összefér. Ezzel a\ munkával
kell fenntartani monostoraikat, vele
kell szolqální az Egyházat és a sze
gények sokféle szükséqletét segíteni.
általa lesznek a társadalom hasznos
tagjaiVá. Míndenkl. aki fogadalmat
tett. hogy követi az. evangéliumi ta
nácsokat. kötelezve van a tökéletes
szeretetre és ezáltal az Egyház szol
qalatára és a reászornlók megsegíté
sére. A konstitució nem mulasztja el
aláhúzni. hogy az imádság és a vezek
lés élete maqábanvéve is nagyon fon
tos általános apostolkodás.

Az apostolkodás korszerűsítésének

tanulmányozására szentelték a kon
gresszU.'l két utolsó napját. Fanfaar
dominikánus hanqsúlyozta, hogy vala
miféle apostolság a keresztény élet lé
nyegéhez tartozik. A tökéletességre
törekvök életében megkülönböztetjük a
rendes apostolságot, ide tartoznak a
papi szolqálat különbözö módozatai:
továbbá a rendkívüli apostolkodást a
nevelés terén, valamint a szeretet sok
rétü szolgálatait; végül az általános
apostolságot, amely az imádságban.
példaadásban 'és vezeklésben nyilvánul
meg. Az előadások részletekre is kíter
jeszkedtek. P. Timoteo dell' Addole
rata passzionista atya például a nép
missziók korszerűsítéséről szólva han
goztatta. hogy a mai kor embere
könnyen kapható nagy egyházi törneq
meqmozdulásokra, de kevésbbé hajla
mos meghallgatni az elmélkedéseket
és nehezen kapható a gyónásra.
P. Bigu S. J. megállapitotta•• hogy a
modern emberben megcsökkent dZ is
teni elem iránti érzék. elenyészett
benne a vétkesség tudata és inkább
szoctalís, rnint vallásos lelkiismerete
van. Az apostolkodás rendkivüli mód
jairól is komoly viták voltak. D'Ouínce
jezsuita kifejtette. hogy meg kell ugyan
őrizni az apostoli aktivitás hagyomá
nyos formáit: a tanítást, bctcqqondo
zást, a szociálís tevékenységet, de
,a jelenkor új formák után is sóvárog.
Az emberi életnek óriási szektoraí fej
lődtek , ki. melyek a legtöbb országban
minden vallási ráhatásori kivül esnek:
az ipar világa, a tudományos kutatás
birodalma. a ,nagy időszaki sajtók. a
film és a rádió. Ezen a téren van
szükséq a rendkivüli apostolság uj for
máira. de ide csak oly egyének küld
hetők, akik lelki élet és szakmai képe
sités szempontjából egyaránt megáll
ják helyüket. P. Albertone. a Szent
Pál Társaság generálisa a sajto, film
rádió és televizió apostolságát fejtette
ki. XI. és XII. Pius pápa elgondolá
sai alapján ismertette az apostolság
eme rendkívüli rnódjainak alapelveit és
erőteljesen rámutatott. mily súlyos er
kölcsi kötelesség ezeket az új talalmá
nvokat eszközül felhasználni az Isten.
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az Egyház és a Jelkek ügyében. Nem
lehet engedni. hogy ezt az egész ha
talmas területet kízárölaq az Egyház
elleni támadások felvonultatására sajá
títsák ki. Az apostolságnak ez a for
mája azonhara a legnagyobb áldozatos

. szellemet és mélyséqes vallásosságot
követel. ..Szeritekre van szükséq 
mondta az előadó. - akik elöttünk
Járnak e járatlan és részbern egészen
jeltelen utakon; nem dílertansokra. ha
nem valódi apostolokra."

A kongresszus sűrűn, Ioqlalkozctt a
tökéletességre törekvök nevelésének
korszerűsitéséoel is. Többen. közöttük
leginkább Langlais dominikánus, han
goztatták az elöljárók. lelki igazgatók,
ujoncmesterek külön szakképzésének
bevezetését. A lélek formálója az
eqész ember nevelője legyen. Castelvi
kapucinus kifejtette, hogy a hivatások
felismerésében és nevelésében külön
bözö modem tudornányáqakat fej kell
használni. Éppen ezért többen ajánlot
ták. hogy a leendő nevelők kiképzé
sére alapitsanak pedagógiai iskolákat
Voltak. akik ..apostoli noviciátus" fel
állítását javasolták azok részére. akik
,1 teológiát elvégezték, hogya teljes
apostoli működés megkezdése előtt

ilyen iskolákban tanulják meg a gya
korlati lelkipásztorkodást. Ez a törek
vés találkozik a Szentatya óhajával is.
rnelyet a Menti nostrae körlevélben
kifejezésre juttatott és tettel is valóra
váltott 195()"'ben a római Sant' Euge
nio szemínáriurn felállításával. Altalá
nos helyeslésre talált az a követelés.
hogy csak olyanokat vegyenek fel a
noviciátusba. akik már az illető or
l'Izág középískoláját elvégezték. MOllS.
de Luca helyesen állapította meg.
hogy az Egyház történelmének utolsó
kér évszázadában bizonyos távolodás
tapasztalható a tanulmányoktól. míq
ezzel szemben teljes erővel vetették
magukat az iskolai és társadalmi mun
kákra, P. Regatillo S. J. azt hangoz
tatta, 009y a tökéletesség rendjén.
élők és az Egyház más rétegei között
jóviszonynak kell lennie. A püspökök
kel és plébánosokkal való viszonyban
el kell kerülni a súrlódásokat és azo
kat a nagy alapelveket kell alkalmaz-
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ni, amelyeket az Egyházi Törvény
könyv tartalmaz s amelyeknek gyakor"
lati alkalmazása sokszor az egyének
jóindulatától és felfogásától függ.
Szükséqesnek vélte a világi és a szer
zetes papság közőtti szélesebb alapra
fektetett együttműködést, hogy az
apostolság gyümölcsözöbb legyen.. A
konqresszus hatodik napján Fernández
ágostonos atya a plébániai szolqálar
és szerzetesséq viszonyát taglalta
ugyanilyen célzattal.

Rendkívüli érdeklődésre tartott szá
mot P. Sirna statisztikal beszámolója
a pápai jog Ú férfiszerzctekről. A világ
míndeo részén e szerzerekbe tartozik
48.034 jelölt, 16.651 novicius. 171.177
fogadalmas pap. 72.329 fogadalmas
laikus, összesen tehát 308.194 férfi tar
tozik a pápai jogú szerzetesek közé.
Ha meggondoljuk, hogy ezeken kivül
egyházmegyei [oqú férfiszerzetek is
vannak, társaságok és világi lntézmé
nyek, melyeknek statisztikáját még ed
dig nem sikerült összeállítani, a. szer
zetes nök száma pedig nagyobb a fér
fiakénál. elgondolhatjuk, mekkora lesz
ez a szárn.. ha egyszer végre összeál
litják a pontos statisztikát, Az emli
tett pápai jogú férfi szerzetesek mükö
dése kiterjed 618 árvaházra. 4191 kór
házra,' 62 leprástelepre. 2693 más segí
töintézményre: fenntartanak 1358 kol
legiumot. 19.615 iskolát. 45 egyetemet
és 10,760 más kulturális intézményt:
588 folyóiratot adnak ki.

A kongresszus utolsó .napján, dec.
7-én a kongresszus titkára, P. Agat
angelo terjesztette elő él közösen meg
fogalmazott óha.jokat. amelyeket a
Szeritatya I ítéletének vetnek alá. Ró
mában javasolják egy központ felállí
tását, hogya világí és szerzetes pap
ság együttműködését elősegítse. Ké
rik, hogy egy másik központot alapit
sanak a szerzetes lelki igazgatók és
ujoncmesterek nevelésére. Egy harma
dik központ a szerzetesek ískoláínak
és tanárainak tudományos kiképzését
szolgálná. A kongresszus kéri a Szent
atyát. hogy rendelje el valamennyi
szent rendalapítónak közös· liturgikus
ünnepét. A kongresszus azután re
ménykedve várja, hogy a Szerzetesek



Kongregációja folytatja d szerzetesekre
vonatkozó írások kiadását (Collecta
nea S. C. de Religiosis); továbbá a
korszerűsítésre vonatkozó pápai doku
mentumok gyüjtemélllyét és várja a
szerzetesek tanulmányai ról szölö és
már bejelentett pápai utasítást. A kon
gresszus azután tisztelettel kéri a
Szeritatyát. hogy adjon ki ünnepélyes
körlevelet. ítélje el azokat a tévedése
ket. amelyek a tökéletesség életformá
ját támadják. és adjoru határozott uta
sitásókat az óhajtott korszerűsítésre.

A kongresszus kivánságainak valóra
válása érdekében azt javasolja. hogy
az egyes elöljárók és a Szent Kongre
gáció között gyakori és rendszeres
éríntkezés legyen és melegen ajánlja.
hogy a különbözö szerzctes-csalédok
ban' részleges konqresszusokat hívja
nak egybe.

December 7-én délelőtt hangzottak
el ezek az óhajok. rniután Larraona
összefoglaló beszámolója elhangzott.
Bejelentette. hogy a konqresszuscn el
hangzott összes előadások egész terje
delmükben könyvalakban jelennek
majd meg. A kívánságok felolvasása
után Mícara bíboros tartotta mey záró
beszédét, amelyben hálát adott az Is
tennek, hogy ez a Iényes és jelentős

kongresszus egybegyűlt és oly épüle
tes módon tanuskodott a tökéletességre
törekvök testvéri szerctetéről és
eqyürtműködéséröl. Míután kifejezte a
kongresszus hűségét a Szentatya iránt
és a kongresszus elökészítöí iránt.
buzdította a tökéletességre torekvök
minden egyes tagját. hogy egész lé
lekkel kövessék magasztos hivatásu
kat. Mindenkí vesse alá magát egész
lélekkel az illetékes eqvhází hatósá
goknak, törekedjék. hogya testvéri
szerétet és az őszinte együttműködés

,szel1emét továbbra ís meqőrizzék és
tartózkodjanak a versengéstől. A dél-

'után folyamán a Te Deumot a kon
gresszus küldötteí részére a Tizenkét
Apostol-bazilikában maga ,IZ említett
bíboros tartotta. Ezzel voltaképpen a
kongresszus munkáia befejezödött.

A koronát azonban az Egyház tör
ténelmében oly nagyfontosságú mun
kára maga a Szentatya tette fel más-

nap. december 8-én. Szeplötelen Fo
gantatás ünnepén. amikor az előtte

tisztelgő 800 delegátushoz nagyjelentő

ségű allokúciöt intézett. A Szeritatya
alapvető kijelentése. hogy az Eqyház
ban ..istenn törvény alapján rendelte
tett el. hogy a papok különbözzenek a
laikusoktól. E két rend között foglal
helyet a szerzetesí élet rendje. mely az
Egyháztól ered és azért értékes, mert
szorosan hozzátartozik az Eqvház cél
jához, hogy az embereket az életszent
ség elérésére vezesse."

A pápa szükséqesnek tartotta, hogy
ezen életforma körül hat tévedésre rá
mutasson. Az első tévedés magva
épen ebből az alapvetésből indul ki:
ha a papság isteni eredetű. akkor a
szerzetespapsáq másodrendű és kise
gítő jellegű. Ezzel szemben a Szerit
atya ezt jelenti ki: ..Téved az. aki úgy
vélekedik. hogy a világi papság kü
lönleges életformája mint világi az is
teni Megváltótól alapított és szeritest..
tett, a szerzetespapsáq életformája el
lenben. bár szinrén jó és elfogadható.
mégis. minthogy más forrásból ered.
másodrendű és kisegítő jellegű [secun
daria ct auxiliarís}." A második téve
dés a missziós területek lelkipásztori
ellátása körében keletkezett: ..N ern rit
kán történik, hogy a missziós terüle
teknek eqész papsága. a főpásztort

sem kivéve. szerzetes, Senkise gon
dolja azt. hogy ez rendkivüli és a
meqszokott szabalyon felül való dolog.
úgy hogy ez csak ideiglenes valarni és
mihelyt lehetséqes, a szerit szolqálatot
a világi papságnak kell átadni." A
harmadik tévedés az úgynevezett pá-
pai . joqú szerzetesrend exempttóiával
foglalkozik. azaz azzal a ténnyel, hogy
ezek a rendék a helyi főpásztor jog
hatósága alól kí vannak véve. A pápa
erre vonatkozólag kijelenti: ..A szerze
tesrendék exerntíója nem ellenkezik az
Eqyház istenadta alkotmányának el
veivel és semmiképpen nincs ellene a
törvénynek. mely szcríat a pap köte
les engedelmeskedni a püspöknek. A
kánonjog szabályai szerint az exempt
szerzetesek is alá vannak vetve a püs-
pök hatalmának. amennyiben a püs
pöki hivatal gyakorlása és a helyes
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lelkipásztorkodás törvényei kivánják.
Az utóbbi évtizedek vitáiban. melyek
az exemptio körül folytak. nem eléggé
vették figyelembe. hogy a kanonjoq
szerínt is ezek a rendek mindig és
míndenütt a római pápa hatalmának
vannak alávetve. akinek az enqedel
rnesséqi fogadalom alapján is enqedel
meskedni tartoznak (499 can) . Már
pedig a pápa. amint az egész Egyház.
úgy minden egyes eqvházrneqye és
minden egyes keresztény hivő fölött
rendes és közvetlen joghatósággal ren
delkezik. Ebböl következik. hogy az
Istentől adott eredeti törvénynek.
melynek értelmében a papok és a laí
kusck a püspök kormányzásának alá
vetik magukat. az exempt szerzetesek
is eleget tettek." A negyedik tévedés
a körül mozoq, hogy voltakép nincs lé
nyeges különbség a világi és a szer
zetes pap között. Ezt a látszólag
megalapozott véleményt a pápa a kö
vetkező szavakkal erélyesen vissza
utasitja: ..Távol áll az igazságtól az
az állítás, hogy az egyházi rend mint
ilyen és amennyiben isteni törvény'
alapján rendeltetett. természete szerint
követeli. hogy tagjai az evangéliumi
tanácsokat megtartsák; emiatt tehát
kell. vaqv lehetséges azt az evangé
liumi tökéletesség állapotának nyilvá
nítani. A pap nem köteles isteni tör
vény alapján a szeqénvséq, tisztaság.
engedelmesség evangéliumi tanácsait
követni; ezenkivül nem uqvanazon mó
don van elkötelezve. mint a szerzetes
nyilvános fogadalmaival. Ez azonban
nem akadályozza meg. hogy magán-

módon és önszántából a pap ezt a kö
telezettséget magára vegye. Éppen
úgy az a tény. hogy a latin szertar
tású papok kötelesek a szent celibá
tust rneqtartani, nem szünteti meg és
nem csökkenti a különbséqet az egy
házi és a szerzetesí rend között." A
pápa ötödik kijelentése a Provida kon
stitúció értelmezéséről szól. ..Ennek az
imént hanqcctatott véleményünknek
nem mondanak ellene a Provida círnű

apostoli konstltuclönk alapján álló Vi
lági intézmények. melyek nyilvánosan
elismert életformái az evangéliumi
tökéletességnek. Semmi akadálya nin
csen. hogya papok Ilyen Világi intéz
ményekben szövetkezzenek és az, evan
géliumi tökéletesség állapotára töre
kedjenek. Ilyen esetben a tökéletes
ségre törekvök állapotában vannak.
de nem mint papok. hanem mint a Ví
láqi intézmény tagjai." Hatodik téve
désként a pápa visszautasítja azt a
gyakorta hangoztatott állítást. hoqv a
szerzetesséq nem más. mint a félénk
é~ helyüket a világban meg nem álló
lelkek mcnedékhelve.

A pápa allokuciója azután erősen

hangsúlyozza. hogy az aktiv élet és
a kontempláció egymással jól összefér
s például felhozza Xaveri Szent Fe
rencet és Szerit Teréziát. A Szentatya
azzal az intelemmel végzi beszédét.
hogya szerzetesi intézmények töreked
jenek alkalmazkodni a megváltozott
időkhöz és újat és régit szőjjenek

egybe szép szövetséqben.

Radó Polikárp

HENRI DE LUBAC Új KÖNYVE
Az ismert francia szerzetes gondol

kodónak és írónak. Henri De Lubac-nak
..Le Drame de l'Humanisme athée"
(Az Isten nélküli humanizmus drámá
ja) című könyvét 1943-ban. a máso
dik világháború és a német fasizmus
dúlása! közepert adták ki. Komoly
szellemi eseményt jelentett a könyv
megjelenése Francíaorszáqban. Viták.
cikkek. tanulmányok sorát indította el
s ez az érdeklődés máig sem cook-
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kent. sót inkább fokozódott. amint a
mű friss német kiadása mutatja, De
Lubac. aki egyike a modern teológia
kiemelkedő s a mai kor problémái
iránt legfogékooyabb képviselőinek.

ezúttal a XIX. század ateizmusának
..egyházatyáival" foglalkozik. Feuer
bach-hal. aki az Istenbe vetett hitet
az emberbe vetett hittel akarta felcse
rélní: Nietzsché-vel, aki ki akarta sza
badítani az embert félelmí és kisebb-



rendüségi komplexusaiból. melyeket
szerinte főként a kereszténység "szo
rító béklyói" okoznak; Comte-tal, a
pozitivizmus atyjával, aki nem keve
sebbre törekedett, mint arra, hogy a
kinyilatkoztatott vallást pozitivista tu
dósok és politikusok uralmával váltsa
fel; és Dosztcjevszkival, aki mínd
hármuk kisértésén átesve, végül az
istenembert hirdette. A mai Francia
országban a mult század nem-francia
gondolkodói Iránt eleven érdeklődés

nyílatkozlk meg. Ez -az érdeklődés

rneqlepöen gazdag és részletekig menö
kutatásokat hívott létre. Marx és
Nietzsche mellett például évek óta
nagy megbecsülésben van része a dán
Kíerqcqaard-nak és az orosz Doszte
jevszkinak. Ehhez a tudományos ér
deklődéshez kapcsolódik De Lubac
könyve. Keresztény szellemben, rnély
lélektani alapon! tárja fől hőseinek lelki
szerkezetét.

Erőssége az értelmi és lélektani ban
colás és egyensúlyban tudja tartani a
legkülönbözőbb szempontokat is; a né
met kritika véleménye szerínt azonban
problémáínak történeti kapcsolatait ez
úttal míntha kissé elhanyagolta volna.
Már pedig mint Karl .Löwith mondja
"Von Hegel zu Nietzsche" (Hege1töl
Nietzschéig) címü könyvében: Feuer
bach. Marx és Nietzsche tanításait
csakis Hegelhez való viszonylattik
szernmeltartásával lehet kortörténeti
összefüggéseikben teljesen meqviláqí
tani. Amikor a kereszténységet bírál
ják, azonos vonalon állanak, amely
Hegeltől Ruqehoz. Bauerhez. Strauss
hoz. Stirnerhez vezet, s csupán egy
hatalmas hullámmozgás tovahaladása
nak részesei. Ennek a tovahullámzó
mozqásnak egyik szakaszát hagyja
kissé homályban német bírálói szerint
il francia tudós.

Az emlitett gondolkodók ugyanis
tulajdonképpen mind arra törekedtek.
- hangoztatja a német krítíka ~

hogy visszaállítsák az emberi szemé
lyiség egységét, rneqszüntessék
Marx szavával - "az ember elideqe
nedését önrnaqától", meqszabadítsák az
ember testí-lelki egyéniségének egészét
il vallási s szcciális kötöttséock s,orí-

tásából. Nem lehet tehát magatartásu
kat olyan keresztény szerkezetü szel
lemi magatartással szembeállítaní.
amely az egyházatyák tanítására, a
Szencírásra s Aquinói Szent Tamásra
támaszkodva csodálatosan gazdag,
bensőleg hatalmas embereszményt tár
elénk. A dolgok a kor valóságában
sokkal bonyolultabbak voltak. Ne fe
ledjük el, hogy az a kép, melyet a
mult század közepéri a baloldali he
qelianusok, - többnyire protestáns lel
készek fiai, teológiaí tanárok, szocio
lógusok - a keresztény katolikus em
berre jellemző magatartásról nyertek
(még pedig mind elvi, mind tapaszta
lati sikon), általában meglehetősen

szűkkeblűnek, száraznak, laposnak és
csonkának tűmhetett előttük. Sőt való
ságos kihívásnak hathatott olyan refor
mátorok számára, akik a qyökerekíq
visszanyúlva akarták teljes egészükben
újjáalkoend a társadalmat betöltő esz
rnei tartalmakat. Ha tehát ma igazsá
gosan akarjuk elbírálni Feuerbachot
vagy Nietzschet, előbb meg kell is
mernünk az 1830--1870. közöttí ke-
resztény írodalmat s éreznünk s érzé
keltetnünk kell azt a nyomasztó lég
kört, mely az akkori keresztény éle
tet megülte. Sajnos, egy Sebeeben
vagy Dentinger soha nem került "az
atheízmus . misszionáriusainak" látókö
rébe. a túlságosan konzervatív-polgári,
sőt nem egyszer korlátolt közvélemény
pedig ekkel' már kezdeteiben elfoj
totta a mcdernebb szellemiséqre vá
gyók belső meqúíulási kísérleteit.

Az Isten nélküli vallás hirdetőinek

naqv hatása csakis ebben a távlatban
érthető meg. Meggyőződésük. hogy az
emberi történelemnek abban az órájá
ban nekik, .Jiomoloqusoknak" kell át
venniük a teológusok szerepét: Isten
helyett az embert kell a középpontba
állítaniuk. A történelmi folyamat, me
lyet ezzel elindítottak, a legújabb kor
egyik legdöntőbb jelensége.

Természetesen nem De Lubac az
egyetlen keresztény gondolkodó. akí
meglátja az "Isten nélküli humaniz
mus" súlyos problémáit. "Az embe
riség sorsa attól függ - irja például
Du Nouy mtlyen választ ad a kor
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nagy kérdéseire. A tiszta intellektua
lizmus egyenesen: a hasznossági elv
erkölcsiségéhez vezet, mely látszólag
használható ugyan, valójában azonban
már híjával van annak a mísztikus és
parancsoló vonásnak. amelyet az em
ber inkább érez. semmint megért s
amelynek az erkölcsi törvények erejü
ket és méltósáqukat köszönhetik."

A protestáns író és bölcselő. Kurt
Leese szcrint .isnb specie aetemitalis
szemlelve a nyugati emberiség Jövője

azon múlik, elmerül és elpusztul-e a
nihilizmusban. vagy pedig felernclke
dik egy új értelemmel' gazdagodott új
szeretet, megújult hit és új reménység
magasságába".

De Lubac könyve nem egyedülálló
jelenség. problémái sok mai qondolko
dót Icqlalkoztatnak. De míndenesctre
komoly eligazítás mindazok számára.
akik keresik a választ egyrészt arra.
hogyan jutott el a nyugati emberiség
belsö meghasonlásának mai állapotáíq.

másrészt arra, merre keresse belőle az.
istenhivő ember a kivezető utat.

"Meg kell értenünk, - írja - hogy
a földet azért kell napról-napra jobban
birtokunkba vennünk. hogy végül an
nál többet ajánlhussunk fel Istennek;
meg kell értenünk. hogy az Istenben
való kiteljesedés nem megállást jelent.
hanem önmagunk túlszárnyalását.

Olyan korban. amelyben egy uj em
bertipus keresi önmagát. a kereszté
nyek segítségére akarnak lenni abban,
hogy mcqtalál]a útját és vállalkozása
sikerrel járjon. Krisztus Urunk nem
igérte meg a keresztényeknek. hogy
a világ mindig hallgatni fog rájuk.
Azzal is tisztában vannak. mily kevés
bennük a bátorság és az éleslátás. s
ezért egyénileg sokszor mennyire nem
állnak hivatásuk magaslatán. De Mes
terük igérete és a Lélek bennük élő

ereje nem engedi. hogy építő hivata
sukról lemondjanak."

H.A

HOGYAN LETT HEDVIG LENGYELORSZÁG KIRÁLYNÉJA?

Most került az Apostoli Szentszék
elé Hedvig lengyel királynénak 
Nagy Lajos király kisebbik leányá
nak - boldcqqáavatási pere. Mint
ismeretes. Nagy Lajos halálos aqyán
úgy rendelkezett. hogy egyik lányára.
Mariára cs annak leendő férjére. Zsiq
mondr.i ct lengyel korona, másik lá
nyál", Hcdviqrc és jegyesére, Vi, mos
osztrák hercegre pedig a magyo!' trón
szálljon. A temetése utáni következő

napon az onban a tizencqy éves Ma
riát, mintha fiú-örökös lett volna. il
szentkcronával megkoronázták. Len
qvclorszaqban nem Icqadtak el Máriát
és Zs;gmondot. Kimondtak. hogy
Nagy Lr.jcs egyik lányának mcqhó
delnak ugyan, de csak akkor, ha fér
jéve! állandóan köztük fog lokni. Kö
vetséget küldtek e végzéssel Erzsébet
anyakirálynőhöz és a válilsz meghall
qatására újból gyűlést hirdettek. Er
zsébet kezdettől Icqva ellenszenvvel
viseltetett Zsrqmonddal szemben. Még
Nagy Lajos életében ellenezte Máriá
nak vele való eljcqyzését. majd ennek
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megtörténte után a magyar udvarhoz
került Zsigmond árnyoldalait közvet
len tapasztalat útján megismerve,
mind többet foglalkozott azzal a .qon
clolatta I, hogy helyette érdernescbl.el
házasitsa össze lányát. Így - gon
dolta -- majdan az ország kormányát
is méltóbbra bízhat]a. Mint anya. nem
nézhétte közönyösen. hogy leendő veje
kelleténél nagyobb hajlamot tanusit a
serdülő korához 'sehogy sem illő szó
rakozások iránt. mint királyné nem
húnvhatott szemct ama fooyaikozások
előtt, rnelyek miatt népei sohasem
kedvelhették Zsigrnondot. Elqondolá
"ab" beavatta Czudar János csanádi
püspököt és őt. meo atyafiát. Czudar
Imre egri püspököt küldte követségbe
d lenqyelckhez.

A két püspök az egybegyülteknek
előadta: ..Az özvegy magyar és len
gyel királyné megköszöni a lengyel
nemzet hüséqét és arra kéri. hogy hi
ven ragaszkodjék hozzá és lányaihoz
után tekintélyes kérője jelentkezett:
J;'I(]el1o litván fejedelem. Maguk a len-



és kívülük senkinek se hódoljon meg.
Megértethik ebből a lenqvclek. hogy
Erzsébet nem akarja rájuk erőszakolni

Zsigmondot királyul. A követek azt
is kijelentették. hogy az anyakirályné
fiatalabb lányát, Hedviget fogja kül
deni a lengyel trón elfoqlalásara, de
csak azzal a feltétellel, ha a koroná
zás után azonnal visszaküldlk, mert
-még három évig szükséqe van az
anyai nevelésre. Készséggel küldené el
idősebb lányát, Máriát, de az már
magyar királynő. Ezért feloldja őket

a Máriának és Zsigmondnak tett hű

ségeskü alól.
Erzsébet ily módorn biztositva látta

lánya sorsát. ArannyaL ezüsttel, drá
ga edényekkel, ruhaneműekkel, éksze
rekkel, szönyeqekkel és egyéb szem
kápráztató kelengyével Czudar János
püspökre bizta Hedvige-t. akit az Kap
laí Demeter esztergomi bíboros-érsek
kel kisért Krakkóba. Hangos lelkese
déssel üdvözölték itt a lengyelek a
magyar királylányt, akit röviddel ez
után Demeter bíbornek és János csa
nádi püspök il qnéznaí érsek és a
krakkói püspök segédletével kírállyá
koronázott. Nyomban a koronázás
gyelek szólították fel, kérje meg a
szép Hedvig kezét, vele megkaphatja
Lenqyelorszuqcr. Hedvig a láuykérö
követségnek azt felelte: kezét már
másnak eiig érték. és anyjához küldte
a követeket. Erzsébetet nehéz hely
zetbe juttatta a litván fejedelem aján
lata. [aqello ezt íqérte: ő és rninden
pogány testvére, az egész litván nép
pel a római katolikus egyház kebelébe
tér; Litvánlát örök időre egyesiti Len
qyelorszáqqal: minden kincsét es te
hetséqét e két birodalom javára for
dit ja; visszaállítja Lengyelország terű

Ietí nagyságát, a litvánok kezébe ke
rült foglyokat szabadenbocsátja és
készségesen meqfizeti azt a kétszáz
ezer forintot. ami Vilmos hercegnek
jár arra az esetre, ha a vele kötött
házassági szerzödés felbomlik. A ma
gyarok azonban "nagyon lekötötték
szavukat" Vilmos osztrák hercegnek
és kerülték az újabb bonyodalmakat.
Erzsébet ezért elhatározta, hogy nem

mand sem igent. sem nemet,hanem a
felelősséget a lengyelekre hárítja.
Ügyes diplomatára volt szükséqe.

Most nem a csanádi püspökhoz. ha
nem ennek kisprépostjához fordult.
Domonkosil Istvan csanádi társaskáp
talani prépost .tapintatos diplomata
volt, bejáratos a királyi udvarokba.
Most is sikerrel végezte - el feladatát.
Krakkóban megnyerte a lengyeleket
annak hangsúlyozásával. hogy Erzsé
bet királynő a legjobb indulattal visel
te tik irántuk. Kényes mcqbizatására
áttérve pedig meqbizója nevében kije
lentette: "Határozzanak akképpen,
amint azt a kereszténység és a maguk
javára a leghasznosabbnak látják."
Ugyanezt az. üzenetet vitte el Vilnóba
[aqello naqyfejcdelemhez, Rövid. de
világos beszéd volt. Sem .Krakkóban,
sem Viinóban nem mondott többet a
kelleténél. [aqello a kevés szeból is
eleget értett. Tárgyalások helyett a
cselekvés terére lépett. Nagy Lajos
nejének. ifjabb Erasébct királynénak
életirója igy adja elő az eseményeket:
A következő (1386) év elején a litván
nagyfejedelem fényes kiséréttel közele
dett Krakkó felé. Míndenütt kitörő

örömmel fogadták. JI.. tízenhároméves
Hedvig. távol anyjától és nénjétől.

Máriától. tanácstalanul maradt. Kör
nyezete megmagyarázta neki. mekkora
érdeme lesz Istennél, ha egy egész
pogány nép az ő közrernüködésével
megkeresztelkedik; mekkora hasznát
látja majd Lengyelország -- az ő or
szága - a hatalmas nagyfejedelem
szövetséqénck, Ezt Hedvig. nyilvári
meg is tudta. Miután egy bizalmasa
megnyugtatta JageIlo mégnyerö külse
jéről, nem halogatta tovább beleegye
zését. Erre a litván fejedelem bevo
nult Krakköba, Hedvig viláqhírű szép
sége elbűvölte. Másnap dús ajándé
kekkal kedveskedett neki. néhány nap
mulva rokonaival együtt megkeresz
telkedett. Ulászló nevet nyerve a
szentkeresztséqben, egybekelt Hedvige
gel és megkoronáztatta magát. Így lett
Hedvig .Jceresztanvja a litván népnek
és Lenqvelorszáq meqalapltója".
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"TE IS, NATÁ:-JAEL ~

Daniel-Rops útja ,IZ Egyházhuz

A Jézus és kora ésa Biblia népe
világhirű szerzö]e l ötvenedik évéhez
közeledtk. ebből az alkalomból antole
gia jelent meg sokoldalú irodalmi mun
kássáqáröl Te is Natánae! címmel,"
A ketetet Pierre An'ou, az író barátja,
úgy állította össze, hogy a közölt rész
letek. mmt megannyi mérföldkö, egy
nagy spirituális kaland különbözö kor
szakait jelzik. E könyv nemcsak egy
lélek útját rajzolja meg a kételkedés
dilettáns kultuszától az Egyház mel
letti erőteljes. tanubízonyságig, hanem
egy félszazed francia spírítuálításának
iS valóságos összesürítése. Daniel
Rops, aki nagyon: termékeny és sok
szor meglepöen mélyrehatö, de nem a
legeredetibb szellem, magába olvasztja
kora mínden szellemi áramlatát, ezért
különösen tanulságos lelki történetét
az antológia tükrében szemlelni. A
könyv kétféle történetet perget le előt

tünk: az 'egyik a mai értelmiségi
nek, a másik egész. korunknak drámája.
Anagy dráma tanuiról (Péquy, Psí
chart, Rilke. Franz Kafka. Rimbaud.
stb.) írt tanulmányok jó alkalmat ad
tak Daníel-Rops számára, hogya mai
krízts okaira és orvosságára - is rámu
tasson.

A könyv különös cime utal Natá
nael, vagyis Bertalarn apostol problé
májára, amely az íróé is és annyi mai
értelmiséqié. Daníel-Rops idézi Szerit
János evanqéliumának (1. 45-51) azt
a jelenetét. amely különösen szíveu
ütötte őt: Fülöp apostol figyelmezteti
barátját, Natanaelt. hogy megérkezett
a Messíás, hallqassa tehát a. szavát.
Natanael lelkében megkezdődik a
nagy küzdelern: Fülöp szavával az
Isten szőlítja öt. Ha a Messiás, akíröl
a próféták, szöltak, valóban megérke
zett, akkor ebből a tényből le kell
vonni a következtetést. Natanael elő

ször nemet rnond és ellenáll. Olyan

1 Danie'l-Rops e két rnűvét Eckhardt Sán
dor ismertette " Vigilia 1947 novemberi
szárnáb an .

2 Daníel-Rops : Tol aussl, Natanael (PI"",
Paris, 1950.)
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nehéz rneqvaltoztacna szellemi magatar
tásunkat! Az ember jól-rosszul össze
tákol magának valamiféle rendszert és
nem akarja észrevenni annak repedé
seit. Ragaszkodik a húszéves korában
felvett lázadó pózához. érveit erősek

nek érzi, mert soha sem tette próbára
öket. ..Názáretből való? Azt mondod,
hogy a Messíás názáreti? Dehát jö
het-e ~gyáltalán valami jó Názáret
böl?" - mondja Natanael. .Irne a ti·
píkus hamis érv, csak arra jó. hogy
időt nyerjünk...Jöjj és lásd!" - feleli
egyszerűen Fülöp. Natánae} kénytelen
kelletlern követi barátját. Jézus a sze
mébe néz és megkezdődik a néma pár
beszéd, Natanael végül IDegszólal:
"Honnan ismersz?" kérdi félig
nyugtalanul, félig kihívóan, Krisztus az
ismert szavakkal válaszol: "Mielőtt

Fülöp hivott volna téged, láttalak.
amikor a fügefa alatt voltál" ... Mit je
lent ez? Mit csinált Natanael a fügefa
alatt? Szerit János rrern mondja, de
mi érezzük. hogy azokról a kimondha
tatlan pillanatokról van szó, aminőt

Szerit Ágostoni élt át. a milánói kert
ben, Saul a damaszkuszi úton és Pascal
azon a bizonyos szörnyű és tündökle
tes éjszakán. Mínden lélek más úton
jut el Istenhez. mtndeqyiket máskép
hívja magához: az Úr. Natanael lelké
ben pílIanatok alatt játszódik le cl drá
ma: ráismer a 'hangra, amely mar rég
óta hívja. Megadja magát. "Uram, hi
szek benned, mert Isten Fia vagy" 
mondja és követi Krísztust.

Vannak lelkek, akiknél évekiq, sőt

éVtizedekig. tart ez a küzdelem. Daniel
Rops sem egykönnyen: adta meg ma
gát. Az Úr szavát sem hallja olyan
viláqosan és közvetlenül, mint Natá
nael vagy Saul: Isten a keresztényséq
től látszólag távoleső lelkek nyuqta
lansáqában üzen neki: Rimbaud Iucí
feri lázadásában, Franz Kafka különös
hiányérzetében. ami nem más, mint az
elveszett paradicsom tudatalatti vágya;
Rílkének az élet ellen való tíltakozá
sában, amely burkolt szerclrní vallo-



más az élet. vagy inkább az élet igazi
értelme mellett. Daníel-Rops egy szeiz
mográf érzékenységével fogja fel kora
metahzikaí nyugtalanságát. Ezr érzi
meg André Gíde-ben is. akinek; mint
annyi húszéves a két háború között,
ő is bűvöletébe kerül. Akkori lelki ál
lapotát fejezi ki 1926-ban megjelent
esszékötete. Notre inquiétude. Daniel
Rops, akár a katolicizmushoz vissza
tért Jacques Riviére. Gíde hatása alatt,
kissé tetszeleg ebben a nyugtalanság
ban; irtózik a választástél. önmaga el
kötelezésétől. "Az ember míndíq túl
korán köti le magát. pedíg nincs ve
szedelmesebb, mint a választás."
Megköszöni a Földi Táplálék szerzö
jének, hogy kora ifjúságát meg taní
totta arra, miképpen. kell a választást
minél későbbre, esetleg örökre elha
lasztani.

A huszas évek Daniel-Ropsa távol
"an a katolicizmustól. de írásaiban
egyáltalán nem vallásellenes. Tárgyi
lagosan elismeri. hogy lsten óriási he
lyet foglal el a század irodalmában. és
főleg a Iíatalck érdeklődésében. Amd
őt magát illeti, egydőre visszautasítja
azt az Istent. akit a katolicizmus nyujt
neh A korabeli apologetika szokásos
érvei és a szokványos tanácsok: 
"gyakorold vallásodat. a hit majd
megjön magától" - nem hatnak rá.
Kora katolícízmusát avval az indoka
lással utasítja vissza. hogy az "csupa
rutin és konformízmus", Szerencsére ő

is találkozott azzal a gondviselésszerű

pappal. aki annyiszor feltünik a fran
cia irodalomtörténetben. Róla mintázta
Ame obscure (1929) című regényének
trappista szerzetesét, Megismerkedik
másokkal is, akiknek a keresztényséq
mínden inkább. mint konformizmus és
polgári kénvelern. Olvassa Péquyt,
Pascalt és Foucauld atyát. "Ha nem
volnának emberek, mint Pascal és
Foucauld atya, ha nem élnélnek a ka
lostor homályában lelkek. akik az erő

szak magasabbrendü formáját. a le
mondást gyakorolják, kételkednünk
kellene ama tan: erejében, melynek
egyetlen megnyilvánulása az elegáns
egyházközségek féltizenkettes míséje",
- mondja. Ami saját szemelvét illeti,

még nem jutott el a meqtérésíq•. de a
történelmet már a keresztény szemével
látja. 1931-ben megjelent Mande S8Jl8
ame (Lélektelen világ) círnű müvében
a férfikorhoz közeledő író búcsút
mond ifjúkori nyuqtalansáqának, vagy
inkább: egyéni szoronqásához történel
mi szorongás járul. Daníel-Rops egyé
ni életében: még nem hangzott el a fial
uolunie« tua, de a történetíró az
1931-32-es évek gondtalansága köze
pett felfigyel az egész emberiséget Ie
nyegető katasztrófa közeledtére. ame-
lyet szerinte eqyedül a kereszténység
tudna elhárítani.

A harmincas évek vége felél Chri
stopher Dawson KereszténYSég és
Haladás címü műve francia fordításá
nak előszavában Daníel-Rops már
nyiltan hirdeti. hogysem az egyén.
sem a társadalom válságának megoldá
sára nincs más eszköz, mint visszatérni
a forráshoz: a kereszténységhez. Épée
de [eu (Tüzes kard) című regényében,
l 939-ben, határozottan elkötelezi ma
gát a kereszténység mellett. A regény
alapgondolata: Istent szinte tökéletesen
kiküszöböltük a rnodern világból. pedig
talán soha sem volt több okunk Felé
fordulni, mint éppen most.

Amint katclícízmusa elmélyül. mind
inkább ráeszmél arra, hogy nincs kü
lön egyéni és kűlön szocíálís problé
ma: a kettő csupán ugyanannak a mély
lelki igénynek két különbözö megnyil
vánulása: Az igazi keresztény nem az
a fajta ember, aki magába zárkózik és
csak va maga üdvösségére gondol.
Daníel-Rops is az-t vallja. hogy a ..szo
ciális katolicizmus" nem rnellékes ki
sérő jelensége, hanem logikus követ
kezménye a hitnek. Nem élheti hitét
igazán, aki érzéketlen: marad a társa
dalmi igazságtalanság iránt. A 40-es
évek elején Daníel-Rops részletesen
kidolgozza keresztény humanízmusát
(La Misére et Nous, Au dc/a de notre
Destin, stb.), amely bátran szembe
néz a Xx. század naqy kérdéseível,
többek között a terméléssel s a .javak
iqazsáqos elosztásának problémáival
Teljesen átéli a keresztény felelősség

roppantsúlyát egy olyan világban.
amely soha IJ('ID látott. forradalmi át-

111



korunk eretnekséqei felett. Ha valaki.
akkor Daníel-Rops, a történetíró. va
lóban hiteles forrásokhoz fordul, amí
kor az Ó- és Újszövetséget és az egy
háztörténelmet. tanulmányozza és meg
írja Jézus és kora és a Biblia népe
cimű müvelt, legújabban pedig egyház
történelmet.

Jézussal azonban nem foglalkozhat
valaki úgy. hogy nyomot ne hagyjon
életében. ..Aki Krísztust akarja meg
festeni, annak Knsztussal. kell élnie",
- mondta Fra Angelico. Míközben a
világháború javában dühöng, Daniel
Rops vidéki magányában két évig él a
kimondhatatlan Jelenlét meleg közvet
lenséqében. Másoknak akarja megma
gyarázni Krísztust és önmaga talál rá.
Vajjon milyen az a Knsztuskép, ame
lyet meglát és velünk is megláttat? Az
a Jézus. akit könyvében meqrajzol,
nem a Táborhegy dícsöséqben tün
döklő Krísztusa, nem az a Krísztus,
akinek szavára lecsendesedik a ten
ger. akinek hatalma van a démonok
felett és a Halál urának vallja magát.
hanem akinek keblén a kedvelt tanít
vány megpihent, aki legelső csodáját
olyan emberien és szerényerr vitte
véghez a kánai menyeqzön, akí meg
szánta a naimi ifjú anyját. aki Lázár
sirj ánál könnyezett. aki husvét regge
lén megjelent Magdolnának' és csak
egy szöt mondott neki. de az ÚIIY szi
ven ütötte. hogy térdre rogyott tőle...
Az a Jézus, akit Daníel-Rops rajzol,
elsősorban a testet öltött Ige, aRi' ..kö
zöttünk lakozék". ..A Meqtestesűlésben

Krísztus egész másztériurna benn van,
- mondja. - Ez a kereszténység al
fája és omegája; aki ezt a titkot átéli.
annak a többi hozzáadatik."

Egy újságiró kérdésére. hogy mit
választana élete jelmondatául, Daniel
Rops nemrégiben azt válaszolta, hogy
Keresztes Szent János szavait: ..Életed
estéjén szeréteted szerínt fogsz meg
ítéltetni". Ilyen, félelmetesen eqyszerü
mondatban foglalható ma össze az egy
kor bonyolultságában tetszelgőiró

életszemlelete. Az egykori kétkedő és
kissé agresszív Natanael a Szeretettől

legyőzve' térdre rogy és úgy kiáltja a
Názáreti felé: "Uram, hiszek Benned,
rnert Te Isten Fia vaqyl"

Füzesséry Katalin

alakulasban vajudik. ..Minden ujabb
technikai vívmány újabb felelősséget

jélént spírítuálís téren is. mert megvál
toztatja az életkörülményeket. A leg
több francia katolikussal elismeri. hogy
abban, ha az új világ a keresztény
elvek vnélkül, sőt ellenük, épül föl.
vétkesek a maradi katolikusok is; ma
ga a keresz-ténység azonban változat
lanul az a tan, mely biztositja a har
rnóniát a termelés követelményei s az
emberi személy igényei közt."

Daníel-Rops, mint a francia katoli
kusok leqkíválöbbjai, nem vonul el
duzzogva, hanem nyitott szívvel és
nyitott szemmel jár a modern világban,
amely ha a kereszténységen kivül épül
is, megvannak az értékei, s ezek ek
kor talán éppen rejtett keresztény ér
tékek. "Lehetetlen mély tiszteletet nem
érezni az igazi testvériség szelleme
iránt, amely benne él a dolgozo töme
gekben és egy nagynak tartott cél ér
dekében lelkesiti őket; ez az érzes sok
kal értékesebb. mínt abegubózó
nyárspolgár önzése... Ahol megvan a
szeretet, ott a leghitelesebb spirttuálís
érték nem veszett el, bármilyen irányba
halad is az- a társadalom." Nemcsak a
kereszténységen kivül keletkezett mun
kásmozqalmakkal szemben ilyen meg
értö. hanem kora nem egy láz-adó szel
lemében is meglátja a spirituális érté
ket. amely őket a kereszényséqhez kö
zel hozza. Rimbaud vagy Franz Kafka
éppel] úgy leköti érdeklődését. mínt
Claírvauxí Szent Bernát vagy az arsi
plébános. Egyaránt tanulmányt szen
tel a nagy francia mísztíkusoknak és
azoknak a modern szellerneknek. akik
Isten távollétéről tettek tanubizonysá
got, éppen evvel bizonyitva letét. A
legnélkülözhetetlenebb keresztény erény
nek a nyilt, szélesölelésű, míndent be
fogadó szellemet tartja. amelynek szá
mára ..semmi emberi nem idegen".
Egyik nyilatkozatában mondja: ..Az
igazi kereszténynek nem szabad sem
luita priori 'visszautasitania. mínden
iránt .érdeklödníe kell." Nem tartja
igazi kereszténynek azt sem. aki nem
veszi észre a teremtett világ koltőísé

~ét. a teremtett dolgok titkos össz
hani/iát,

Szellemének ez a nyiltsága azonban
nem [elentí azt. mintha szemct húnyna

Felelős szerkesztö és kiadó: Sik Sándor.
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SZERKESZTŐI üZENETEK
TöBBEKNEK. Egyik-másik olvasónk kifog.isolta, hogy mult évi decern

beri számunkban nem volt semmiféle Időszerű karácsonyi olvasmány. semtm,
llmí a hónap nagy ünnepére utalt volna. Egy Víqílía-típusú lapnak - vála
szeljuk nekik - nem ls lehet föladata. hogy a maga mödján sorra ..meqülje"
az esztendő ünnepeit; a hasonló nagy külföldí katolikus folyóiratokban seui igen
találunk, legföljebb elvérve. ilyen ..aktuális", a liturgikus év eseményeihez kap
csolódó irásokat. Egy folyóirat rendesen hónapról hónapra ugyanabban az Idő

pontban jelenik meg s az ünnep olykor ettől az időponttól igen távol esik. _.
lapunk esetében például a hónap első napjaitól a hó végére eső karácsony.
Meg azután a liturgikus évhez való elvszerű rendszeres igazodás egy folyóirai
ban olyan évről évre ismétlődő rovatszerű egyhangúságot jelentene, amit ez '1

lap-műfaj el sem birna. (Nyilván ezért nem követik kűllöldí laptársaink sem.:
TekJntettel azonban arra, hogy mint egyetlen katolíkus folvóíratnak, közönsé
günk maiden teljesíthetö igényét kötelességünk kíeléqíteni. ünnepekhez kapcso
lédö, az egyházi év szakaszait és eseményeit magyarázó s értelmező cikkeket
II tanulmányokat a lehetöséqhez képest eddig is közöltünk s ezután is közlünk.

IDA FRIDERIKE GöRRES tanulmányát. mely "Gesetzlichkeit und Welt
verachtuaq" címen eredetileg az osztrák katolikusok reprezentatív fclyöíratá

ban. a Wort und WaJu-heitban jelent meg. Mihelics Vid ismertette a tavalyi
év folyamán Kérdések és távlatok szemlénkben. A tanulmány egyetemes érde
két és [elentöséqét mutat]n, húgy 19;0 auqusztus-szeptcmhcrí szemában tcljes
egészében közölte a francia domonkosok nagytekintélyű lapja. il La Vie Intel
lectuelle ,S, .Défaínsme chrétien" eimmel.

U. H. Y(les CongBr januári SZámunkban megjelent tanulmányával kapcso
Ietbao fölveti a sokat vitatott kérdést: mílyen legyen hát il keresztény viszo
nya e világi uralomhoz. Anélkül, hogy egy rövid üzenetben el akarnók dönteni
ezt II "agyon bonyolult. kényes és sokarcú prebléntát. idézünk egy részletet a
német .eolöqus, Simon Frenek cíkkéböl. amelyet a francia katolikusok kitűnö

negyedevi folyóirata. a vallási és bölcseleti témákkal foglalkozó Dieu Vivant
közöl ..Le royaume de Dieu et Ie Monde' (Isten országa és a Világ)
címmel, FrS'lck - érzésünk szerint B kérdés lényegére tapintva ré - határo
%Ott különbstget tesz "Isten országa" ú "világ" köZtt. majd a kettejük víszo
nyát vizsgálva ezt [ria: "A keresztény ~et ts gondolat története azt mutatja,
hogy minden törekvés a világon való közvetlen uralomra. a világnak a Krisztu,
Egy~ testébe való bekebelezésére vagy Krísztus Egyházává. • hiteles éa
boldog Istenorszáqává való átalakítására. vagy rövidebben: mínden kisérlet az
Isten országa. meg a Császár országa köztí határok elhomályosítására. csupán
Krimua igazllágá.n.ak eltorzttását eredményest. Kétf·éle eltorzítás lehetstges. EIO
lZÖr. lassankint elvw az Istenben való meg a YilAg szerinti élet gyökeres.
alapvetO különWg.nrk ludl'lta s nem rlöl ~l'lt;tjnk Krlsztus loIitl'lK 19awgi-



nak abszolút transzcendenciáját és hasonlíthatatlan elsöbbséqét az ember föld'i
életének bárminő megszervezésí lehetősége fölött, s akkor Krísztus Egyháza
szekularízálödík, idomul az emberi természet adott tökéletlenségéhez s a "föld
sója" elízetlenül. Másodszor I ellenkezően: elkerülhetetlen hiányosságai ellenére
is megpróbálják kényszeríteni a világot arra, hogy a valödí lsten Országa
tökéletességéig emelkedjék II éppen ebben áll az "utópizmus" lényegi téve
dése... Ennek az utópízrnusnak a terve emberi erő segítségével testesíteni meg
a földön Isten: országát; s ez még akkor is. ha mint keresztény tan nyilatkozik
meg. míndenképpen keresztény tévedés. illetve a keresztény kinyilatkoztatás
zsidó félreértése ... mely szerint az igazság ismérvének láthatóan kell szembe
tűnnie s az életben megtestesült termékenység által kell megnyilatkoznia. Tö
mörebben: az út. melyet Krísztus nyit Isten országába, itt úgy tűnik föl. mint
politikai programm: a messiási ország földi megvalósitásának programmja.
Ilyenkor aztán "keresztény munkán" egy Krisztus igazságával egyenértékű élet
rendjének külsö és földi megvalósitását értik. A tapasztalat azonban meg
mutatta. hogy ez végzetes tévedés volt. Ilyesformán a kereszténységgel szeat
nek meg proíánnak, az "Isten fiai" Istenben való boldog és szabad életének.
meg az ember eviláqi, szociális-politikai és természeti erők alá vetett életének
paradox dualizmusa hatolt be a világba és meg is marad ott az ídök végezetéig.
A Világ nem nyelheti el az Egyházat S nem is uralkodhatik rajta. de viszont
az Egyház, mint az a szent egység. melyben a keresztények Krísztus romolha
tatIanul tiszta és átszellemült misztikus testét alkotják, a maga részéről szintén
nem uralkodhatik a világon s nem oldhatja magába a világot; örökre, vagyis
lIZ Idők végéig mint ostromlott erősség marad vele kölcsönös viszonyban."

tü V E 6: LudánY'i TtiKOR
CSISZOLÓ István KÉszíTÓ
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