
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
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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

105



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-
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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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