
áttétele: az érzékelés állandó mozgásának, hullámjellegének, a lélek ezernyi szí
nének, ráncának, redőjének föltérképezése.

Csupa kettősség: keresztény és zsidó származás, szelídség és szenvedélyesség,
önzés és odaadás, magány és társaságis4g, aszkézis és érzékiség, melankólia M
humor ellentmondásainak malomkövei között őrlődő ember. Gondolkodása is el
lentmondásos, a "bár", az "igaz, hogy, de", a "kétségtelen, hogy" szelleme mecha
nizmusának jellemző formulái. A pszichológia és morál problémáit paradoxo
nokba vetiti, de a paradoxonok nála nem frappáns formulákban bomlanak ki,
mmt az angol szerzőknél, hanem részletes megokolással, ke1'ülő utakon érvJ
nyesülnek. Benne a francia szellem évszázados elemző hagyománya a csúcspont

-ra ért elvontság és érzékletesség nagyszerű egységében.
Egyes írók és gondolkodók azt tudják vagy vélik tudni, hogy mi az igazság.

'Proust azt tudja, hogy mi nem az; egy-egy tévedést a szempontok és érvek
hallatlan bőségével szed ízekre. Egyetemes megállapításai, mint pszichológiai vagy
-esztétikai tanulmányok, a műből kibontva is megállják helyüket;.

Fiatal koromban sok hasonlóságot fedeztem fel Leibniz és Proust között.
Mindkettőnél a gondolkodásnak ugyanazzal az analitikus, nüanszos, dialektikus
típusával taMlkoztam, azzal a hallatlan memóriával és végletekig vitt ab.~ztra.

háló-képességgel és metaforáikban érvényesülő telitalálatos intuícióval. Gazdag
metaforáik feltétlen, megbízható pontosságukból eredtek. A metafora az anyagi
és a szellemi világ közötti kapcsolatot villantja föl, és aki precíz akar lenni,
az a metaiorák alkalmazására kényszerül. Igy a metafora mintegy a leibnizi
'harmonia praestabílíta, a dolgok közti eleve elrendelt összhang példázása, iga
zolása - Proustnál akaratlanul.

Hasonlónak éreztem bennük az abszolút tárgyilagosságra való törelwést és
,az egyéni igazságok iránt fogékony lélektani érzékenységet. Úgy láttam, hogy
mindkettőjüket sajátos érzéki jegyeik nagyon determinálták, s talán - hogy
paradoxont mondjak - éppgn ezért a legobjektívabbak.

Nem tartoztak azokhoz a szellemekhez, akik új csapást ütöttek, mint Luther,
Spinoza, Rousseau és Nietzsche, s akiknek a tárgyi tapasztalalm és szellemi ha
.tásokra alig volt sziikséoiik, Ök minden hatásra példátlan érzékenységgel rea
gáltak s ekképpen váltak a dolgok tökéletes kommentátoraivá. Többet tettek,
mint az előbb említettek, akik új törvényt hoztak. Az őrök törvénynek új
hangot adtak.
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KONSTITÚCIO (a latinban: rendelke
zés). Nagyobb.. főleg hittani jellegű egy
házi rendelkezés. A II. vatikáni zsinat
16 okmánya közt három konstitúció van
(Liturgia, Egyház, Egyház a mai világ
ban). Egyes nagyobb pápai iratok is a
konstítúcíó nevet viselik.

KONSZEKRACIO (a latinban: föl
szentelés). Elsősorban a kenyér és a bor
átváltoztatását nevezzük így. Altaláno
sabb értelemben valakinek vagy vala
minek fölszentelése: például templom,
oltár, kehely, papszentelés. Ilyen érte
lemben azt jelenti: valakit vagy valamit
különlegesen Isten szelgálatára szen-
telni. '
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KONTESTALAS (az eredeti latin con
testatie = erősítés, bizonyítás.) Ebből

származott a latin eredetű modern nyel
vekben a szó mai fő értelme: "valami
nek ellentmondás", "protestálás".) A zsí
natutáni években a szó egyházi jelen
tésváltozáson ment át. Kezdetben még
maga VI. Pál pápa is jó értelemben
használta fiatalok előtt: koritestáljanak
a mai romlott korszellemmel szemben.
Ma már azonban csakis rosszalló érte
lemben használják mindennemű nyilvá
nos kritikára az egyházon belül: akár
jogos ez a kritika, akár nem,

KONTINGENCIA (a latinban: contin
gere = hozzáérni) , Esetlegesség; vélet
lenül vagy mellékesen adódó körül
mény.




