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LUK.ÁCS GYÖRGY NÉZETEI
Nyolcvanöt éves. Ma Magyarország
egyik leghíresebb embere..Véleményére
mindenki kiváncsi: marxista és nem
marxísta, hivő és nem-hivő egyaránt.
Beszélgetésünk elején tiltakozik:
Interjút nem adok, de megengedem, hogy jegyzeteljen ...
Beszélgetésünk végén megenyhül:
- Nem bánom, megírhatja az egészet,

csak arra kérem, ne interjú formájában. Unom már ezt a folytonos kérdezz-felelek játékot. Az utóbbi hónapokban annyi újságíró keresett fel, hogy
megelégeltem. Elvégre is nem vagyok
sem filmsztár, sem egy Níxon, aki
image-ekben fogalmaz, mindenre megvan az előre elkészített sztereotip válasza. Maga íróember, oldja meg ezt a
feladatot. .. I

(A filozófus és a polítíkus.) a teoretikus és a politikus egy személyben ritka
kivétel. Marx szerint ideológiára azért van szükség, hogy tudatosítsa és kinarcoíja
a társadalmi konfliktusokat, és bizonyos mértékíg a politikára is ezt mondhatjuk.
A társadalmi konfliktusok azonban különböző szinteken érvényesülnek különoöző mélységekig hatolnak. N~ véletlen ezért, hogy Lenin a politikus f~ladatául
azt jelöLte meg, hogy a konkrét ellentmondások megoldása érdekéhen kiválassza
a megfelelő láncszemet, amelynek megragadásával úrrá lehet az egész láncolaton.
A gondolkodó, a filozófus feladata ellenben nem az, hogy egyes kérdéseket a
politikusok helyett megoldjon, hanem hogy megválaszolja a kor nagy elméleti
problémáit. Ezzel kétségkívül jelentős segítséget nyújt a policikusoknak, de nem
teszi Iehetővé számukra, hogy nyomban taktikai ötletekre váltsák át az elveket. A
marxizmus nagy teoretikusai egyben nagy politikai vezérek is voltak. A marxizmus klasszikusainál a tudomány és az elmélet volt az elsőleges, a taktika és a
stratégia pedig természetesen kapcsolódott a marxista elemzések eredményeihez.
Sztálin nem tudta betölteni a marxizmus teoretikusának és a munkásosztály vezérének kettős szerepét. A sztálinizmus elfojtotta a marxista elméletet. Az időszerű
politikai helyzetből kovácsolt taletikát és stratégiát, és ami a legrosszabb, rnindezt
később elméleti köntösbe öltöztette.

(Helye a filozófiában.) - Én ném vagyok po'lrtikus, és egészen biztos, hogy nem vagyok új Marx sem. Marx ugyanis a valóságot olvasta, én pedig lVIarxot. Ne ve-szítsük el a mértéket ... Talán hamarosan megszületik a munkásmozgalomban egy
új Marx, mert sem Engelst, sem Lenint nem lehet a gondolkodás gazdagságában
hozzá hasonlítani. Am azonban állíthatom, hogy én értettem meg legjobban Marxot.
Szerepem mindössze annyi, hogy az elméleti munka terén szükséges irányt megvonjam az utánam jövőknek. Ha sikerült a jó módszert megtalálrrí, akkor elmondha.torn, hogy tisztességes életet éltem le, a.nit érdemes volt élni. Húsz évvel
filozófiai műveírn megjelenése utáln fog kiderűl ni, hogy igazam volt-e. Mert olyan
gondolkodók, akik miriden helyzetben és minden kérdésben a
helyeset
mondták volna, nincsenek. Marx az egyetlen, aki a legtöbb esetben helyesen válaszolt ...
(Az Indulás.)
Marxnál töretlen fejlődést Iigyelhotünk meg, nálam ez nincs. Viszonylag későn, harmincöt éves korom után váltam marxistává, ezt őszintén, rníndenféle stilizálás nélkül meg kell mondaní, Marxszal gimnazista koromban kezdtem
el foglalkozni. Életemre lényeges befolyást gyakoroltak ídeáljaim. Nagyon fontos,
hogy bizonyos korban az ember kiket tekint példaadóinak. Ady döntő hatása róm
éppen abban érte el csúcspontját, hogy ő soha, egy pillanatra sem békült ki a magyar valósággal és rajta keresztül az egész akkor létezővel sem. A vágy egy ilyen
világnézet után már kamasz koromban élt bennem, anélkül, hogy képes lettem volna
ezeket az érzéseimet bármiképpen is fogalmilag általánosítani. Hogy ez mennyire
világosan jut kifejezésre Marxban, azt igen hosszú ideig többszörielolvasás ellenére sem értettem meg igazán, és így nem voltam képes felhasználni a kariti és
hegeli filozófia alapvető bírálatára. De amit itt nem fogtam fel, az Ady költői ma-
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gatártásában szíven ütött. Amióta Adyval megísrnerkedtern, ez a klbékíthetetlenség, mínt kiküszöbölhetetlen kíséret jelen volt mínden gondolatomban, bár hosszú
ideig képtelen voltam mindeat jelentőségéhez mérten tudatosítani. A XX. századtól és Nyugattól az választott el, hogy nem voltam híve a nyugati kultúrának,
Vallottam. hogy Magyarország megváltása nem úgy jön létre, hogy az összes nyugati írókat lefordítják magyar nyelvre. A nagy orosz írókat, elsősorban Dosztejevszkijt és Tolsztojt, mint döntő forradalmi tényezőket építettem be világképembe, mely bár lassan, de rruíndinkább arra tolódott el, hogy az ember belső átalakítása áll a kifejezetten társadalmi átalakulás gyújtópontjában, hogy az etika
módszertanilag fölébe kerekedik a történelemfilozófiának. Ez vált ennek a világérzésnek eszmei alapjává, s végső fokon az Ady-élményből nőtt ki. Nem tagadom, ebben az időszakban erős hatással volt rám a vallásos ideológia is, elsósorban a közpékori oppozícíós iskolák. Az, hogy Szabó Ervin révén megísmerkedhettem Georges Soréllel és a szindíkalistákkal, hozzásegített, hogy a kombinált
Hegel-Ady-DosztojevszkJij-ha:tás valami
világnézetfélébe állhatott össze bennem,
amelyet akkor forradalminak éreztem. Ez a forradalom nélküli forradalmi felfogás volt a világnézeti alapja barátságomnak Balázs Bélával, akinek lakásán az első
világháború végén baráti társaság gyűLt össze, amelyből a Szellemi Tudományok
Szabadískolája fejlődött ki. Ennek jelentőséget azonban ma túlbecsülik Nyugaton
is, nálunk is (Horváth Zoltán tanulmányában túlértékeli befolyását), mert az akkor
kialakulóban levő új kérdésekre, arra, hogy hová megyünkv, hol a kivezető út?,
itt már nem találhattam válaszra, Tagjaival - Mannheim Károly, Hauser Arnold,
Tolnai Károly, Antal Frígyes - emberileg jó viszonyban voltam, de ideológiailag
nem. Romantikus antikapitalista krltikai állásfoglalásom válságba került. Ha általános világnézeti kérdésekben útban is voltam Hegeltől Marx felé. ez akkor még csak
úgy nyilvánult meg, hogy, bár egymás ellen küzdve, egyszerre és egymás mellett élt bennem a hegeli tanok belső átalakításának törekvése és a forradalmi
marxizmus felé való útnak indulás. Mégpedig úgy, hogy mind a kettő kiélezett
formában, egymás mellett, írányitotta gondolkodásomat. Mondhatnám : idealizmusom sohasem nyilvánult meg olyan szenvedélyes kizárólagossággal, mint ebben az á"menetí időben, amikor legfőbb tudatos törekvésem annak túlhaladására irányult.
S csak nagyon lassan, lépésről lépésre jutottam el odáig, hogy gondolatálag úrrá
legyek materializmus és idealizmus bennem együtt élő, de objektíve egymással ellenséges kettösségén. hogy eljussak a következetes marxista-materialista világnézetig. Csak az 19l9-et követő bécsi emigráció után, első hosszabb moszkvai
tartózkodásom idejéről mondhatom el, hogy eljutottam a kérdések helyes felvetésének kezdetéhez.
(Elméleti problémák.) - A marx izmus valóságos reneszánszának kezdetén vagyunk.
Egyre többen felismerik, hogyamarxizmus jelenti az egyetlen elfogadható megoldást a mai világ válságaira. Ha minden téren biztositani akarjuk tekintélyét, akkor
nekünk azon kell fáradoznunk, hogy a nem marxisták szemében is szilárd tekintéllyé váljék. A marxizmus módszere helyes módszer, aminek segítségével megoldhatjuk a szocializmus és a kapitalizmus jelenlegi problémáit, anélkül, hogy
ennek érdekében erőszakos cselekedetekhez kellene folyamodnunk. Mindenekelőtt azonban el kell jutnunk a marxizmus tényleges megértéséhez és a világ
Marx óta végbement nagy változisainak megértéséhez. Ennek előfeltétele, hogy a
marxista elmélet mánden területén tovább folytassuk Marx rnűvét, ott, ahol ő
laS3-ban abbahagyta. Folytatna mind a mai napig, és szakadatlanul figyelemmel
kísérni az eseményeket. Nyolcvan esztendő alatt a műszakí tudományok, a termelés, a gazdagság területén, továbbá a kapitalizmus struktúrájában sok minden
történt, ami Marx idejében még nem volt látható. A mai marxisták még nem
adtak tudományosan kifogástalan magyarázatot például a kapitalista gazdaság ciklikus válságainak kimaradására, pedig a kapitalizmus is változik, mint nunden
egyéb. Ma is vannak emberek, akik szinte minden nap azzal nyitják kl az újságot, hogy kitört-e már Amerikában a "válság", és várják az ennek megfelelő
társadalmi megmozdulásokat. Az érem másik, nem kevésbé hamis oldala az a
vélemény, miszerírrt a dolgok oly méntékben megváltoztak, hogya mai kapitalizmus már nem kapítalízmus, A kapitalizmusra általában érvényesek a Marx
által feltárt törvények, de megfelelő változásokkal. Marxista módon látni a mai
világot - beleértve a kapítalizmust, minden jellemző vonásával együtt -, rendkívül nagy jelentőségű a szocializmus szempontjából is. A társadalomban végbemenő folyamatok közgazdasági elemzése nélkül azonban minden értékelés vulgáris, amitől óvakodni kell. A-z elméleti munka további fellendülésének akadályo-
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zottságát az opportunizmus egyik válfajában, a takticizmusban látom- Ahelyett, hogy
az eszmét a gyakorlat bírálatára és kijavítására használnánk fel, alárendeljük
a pillanatnyi szükségleteknek, a napi igénreknek.Oppol'ltunizmusunk másik megnyilvánulása. hogy mínd a mai napig, százhúsz, évvel a Kommunista Kiáltvány
megjelenése' és ötven évvel
első marxista állam megalakulása után még míndíg
nem adtuk ki Marx valamennyi művét. Marxnak számos írása van - többek között A tőke megírását előkészítő tanulmányokhoz írt feljegyzései - , amelyek megközelithetetlen archívumokban porosodnak. Ez ma már abszurdumnak tűnik.
A szocíalísta társadalom most egy mínőségileg új, eddig ismeretlen demokrácia
megteremtésének problémája előtt áld. A polgári demokráciának a szocialista
társadalomban való alkalmazását elutasítom. Ezzel nem oldódna meg semmi.
Hogy milyen lesz ez a demokrácia, azt e pillanatban nem tudom megmondani, de
emlékeztetek a Szovjetunió szecialista forradalmának első napjaira, a munkások, parasztok és katonák szovjetjeire, a munkások és katonák demokráciájára. Erről
tisztán elvileg beszélek. Ezt a demokráciát kellene ma újólag elméletileg kidolgozni, a mai kor követelményeit fígyelcmbe véve, hogy ez a demokrácia a társadalom mai szükségleteíből fakadjon. Mindig elleneztem az adminisztrációs irányítást, a manipulálást mínd a' művészetben, mind a politikában. Azt hiszem, éppen
az úgynevezett "kis" demokrácia megteremtése, rnellyel a mindennapi élet részletkérdéseit oldjuk meg, vezet ennek felszámolásához. A marxizmus tanulmányozásával meg kell találni a lehetőségeit 'az ilyen demokrácia fejLesztésére.
A gyakorlat sürgető szükségként veti fel a marxista etika kidolgozását. Nem
hiszek abban, hogy a társadalom gazdasági fejlődese a mindenható s az anyagli
javak bősége, az életszínvonal állandó növekedése mímdent megold a maga idejében,
és automatikusan produkálja a kommunizmust. Az emberek
maguk csinálják a maguk történetét,
de
nem
a maguk választotta
körűlmények
között, Etika abban az értelemben, ahogy a polgári filozófia kezeli, mint mindentől elsztgetelt tudományt, nem létezik. Az ember aktíve alkalmazkodik környezetéhez, az etikának pedig az a feladata, hogy az emberi aktivitások történetét.
mibenlétét, fejlődését kifejtse. Véleményem szerint ez ma alapvető filozófiai feladat. Bizonyos kategóriák létezése vagy nem létezése nagyon fontos kérdés. Egy
kategóriákból álló rendszer kifejlesztése, amely képes számot adni a valóság valódíságáról. nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a marxisták helyes módon szálljanak
szembe a marxizmus materfalísta jellegével kapcsolatos zavaró tévedésekkel és
elmélyítsék az egzisztenclalista és neopozitivísta álláspontok bírálatát. Olyan marxista antológiát kell kidolgozni, amely a történelmi és a dialektikus materíaltzrnus
egységét tartalmazza. Ezt pedig olyan koncepció alapján kehl megvalósítaní, amely
történelmi, de nem esik a relatívizmus hibájába, és rendszeres, anélkül azonban,
hogy hűtlen lenne a történelemhez, Ameddig ezt a feladatot nem végezzük el.
8. marxisták nem lesznek kellőképpen felkészülve például a
marcuse-i típusú
irracionalista irányzatokkal. vagy a neopozitívtsták és különösen a strukturális-o
ták zagyva, formálisan racíonahsta nézeteivel szemben.

az

Féllek ettől a szótól, mert mlindenki mást ért alatta; A humanizmust ma úgy szekták emlegetni, mint valami divatos frázist, Marx Feuerbachról írt téziseiben fejti ki ennek lényegét: minden ember éljen nembelíségének
megfelelő életet, olyan életet, melyben kifejlesztheti egyéniségének minden oldalát. Az, hogy az embert humanízálja vagy dehumanizálja-e tevékenysége, amtól függ,
hogy milyen természetű szükségleteket akar kielégíteni. A hamis szükségletek
kielégítése - a magántulajdon, a szerzés - dehumanizálja. A valódi szükségletek
kielégítése azonban fokozatosan humandzál'[a. Az ember leglényegesebb szükséglete
az, hogy minél teljesebb ember legyen, kifejlesztve saját maga és a többi ember
emberséget s ennek révén bontakoznak ki az összes emberi szükségletek, ez által
teremti meg magát az ember önnön lényegének teljességében. Az emberi kultúra
régebbi, nagy átalakítói a l-egtöbb esetben ideabista prédikátorok, idealista humanisták voltak. Gondoljunk Savonarolára, Rousseau-ra, Robespierre-re, Tolsztoj ra.
Az emberi élet alakítása ezeknél "felülről" indult meg: a lélek, az erkölcs, a
belső élet reformálása lett volna az az emeltyű, amelynek segítségével az emberiség külső életkörülményeit kellett volna sarkariból kifordítani, úi iáalakítanl.
A szocialista humanizmus nem egy osztály, hanem minden ember értelmes emberi életét jelenti az emberi tevékenység által teremtett szabadság folytonosan
terjeszkedő lehetőségének mozgásterében, Marx szerint a társadalmi lét külső és
belső átalakításával váLt az ember természeti lényből emberi személyiséggé, viszonylag magasan fejlett állatfajból emberi nemmé, emberíséggé. Úgy határozza
(A humánum.) -
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meg a szabadság b.rcdalmát, mint olyan "emberi erőkifejtést, amely öncél" a
maga számára, amely tehát az egyedi ember és a .társadarom számára egyaránt
elég tartalmas ahhoz, hogy öncémak ismerjék el. De csak akkor kerülhet sor
a társadalmi út szabaddá tételére az emberi tevékenység öncéllá válása elölt,
ha a munlca valóban teljesen az emberiség unalrna alá kerül, ha ennélfogva magában rejti már a lehetőséget, hogy "ne csak az élet eszköze", hanem "első életszükséglet" legyen; ha az ernberiseg meghaladta önújraterrneíésének nunden kenyszerjellegét, Marx a történelmi Lejlődés valamennyi következményét levonja és megállapítja, hogy az igazi történelem csak a kommunizmussal, mint a szocial izmus
magasabb szakaszával veheti kezdetét. A kommunizmus tehát Marxnál nem az
elgondolt beteljesedés elérendő állapotának utópikus-geridolati előlegezése, haneill ellenkezőleg: azon igazán emberi erők kibontakozásának reális kezdete, amelyeket az eddigi fejlődés mimt az emberré válás fontos vívmányait létrehozott,
újratermelt, ellentmondásos módon továbbfejlesztett.

(A fejlődés.) - Hiszek a Iejlődésberi, még ha az nem mánden irányba történő haladás is. A fejlődés egyenlőtlen volta azonban nem tagadja a negatívumok mellett
a pozitív oldalakat sem. A valóság igazi voltának megismerésében sokkal hosszabb
és bonyolultabb az emberiség útja, mint azt az egyes ember sejtheti. A fejlődés
ugyanis nem teleológikus jellegű, mivel az emberiségnek útja van, de célja nincs,
viszont minden egyes embernek van célja. Az ember a körűlmények felhasználásával maga intézheti sorsát, szabad a választása. Szerencsetlcnscgeből is hasznot
húzhat. Minden ember maga teremti történetét.
(A mai irodalom.) - A mai irodalom túlságosan gyakoulat! szinten mozog, moricnatnám.: bestseller írouaíom, Olyan nagyságokat, rmnt amilyen például Thomas
lVlann vagy Goethe volt, nem látok. A tavorítok: Joyce, Green jo írók, de távol
állnak attól, hogy valóban kíemelkedők legyenek. Az, ama a korábbi irodalmat
naggyá terte - gondoljunk csak a felvilágosodás irodalmára Voltaire-től Diderot-lg
és .l:tousseau-ig - éppen az hiányzik irodalmunkból. 'I'cnrnészetcscn vannak kivetelek: Hochhuth drámáinak nehány részlete, a Berlini Anugone, Böll Billiárd fél tízkor című műve vagy Dürrenmatt-tól Az oreq hölgy látogatasa. De még ezek esetében is kivételekről van szó, hiszen nem lehej azt mondaní, hogy Dürrenmatt
ujabb munkái közül bármelyik elérte volna Az öreg hölgy szmvonalát. Amig
irodalmunk a Homérosz és a görög tragédiák óta meghatározott misszióját nem
látja és azt hiszi, hogy valami spec.áhsan mouern irodalmat tálal, csalódás áldozata. Az irodalom mírutha lemondana igazi Iehetőségeíröl, amelyek természetesen
nem közvetlen lehetőségek. Ezt úgy értem, hogy nem okvetlenút Diderot olvasóinak kellett a Bastilre-t lerornbolniuk, de úgy vélem, Rousseau és Diderot nélkül
nem születhetett volna meg egy olyan ideológia, amely a Bastille lerombolásához
vezetett. Társadalom és történelem formáló fetadatát azonban nemcsak az irodalom mulasztja el messzemenően, hanem a tudomány, sőt a filozófia is.
A. magyar irodalomra ugyanez vonatkozik. Telve van nagy mennyisógű ballaszt bal, Ugyanakkor irodalomtörténetünk és kritikánk sem áll feladata magaslatán.
Dayka Gáborok, míndenféle csip-csup írók, költők mériegelésóvcl Ioglulkozrk, amikor má.g sincs egy elfogadható értékeiesünk Petőfiről. A közvelemény teljesen
hamis képet őriz róla. Az író az emberi nembeliség mindenkorí fcjlődésének ad
hangot. Ha ezt nem tudja eltalálni, idővel olvashatatlanná válik. Arany és Petötí
például kor- és pályatársuknak tartottak Tompa Mihalyt. De ki olvassa ma? Hovatovább csak a két köl.őbarátlevelezésébőlfogjuk tudni, hogy létezett. Kemény Zsigmond
újrafelfedezése sem érthető számomra. Engem legtöbb regénye egy. hálószebára
emlékeztet, melyben hat hónapja nem szellőztettek. Ha a
magyar irodalomban
kor ülnézek, sehol nem találok olyan korszakos egyéniségeket. Húnt Ady, József
Attila vagy Radnóti voltak. Terrnészeueser: akadnak kivételek i~t is. Sokra tartom Benjámin László Amny elégiáját, Juhász Ferenc indulását - Apám, A virágok
hatalma - , de mostaní verseit már nem tudom elolvasni. Egy-egy jó képe megragad ugyan, de költészetének túlzsúfoltsaga, az asszociációk halmazal inkább elijesztenek. Kiemelkedőnek érzem Déry munkásságát, Szembenézm című oratóríuma
egészen biztos, hogy meg fog maradni az időnek. Mindebből az következik, hogy
a tehetség nem elegendő az irodalmi megmaradáshoz. A minősites mai emberi
szükségleteinkből fakad, de egy perc nem egybillió év.
Egyetlen percbe" sincs
azonban soha csak egyetlen dologról szó, mert a világ komplexuruokból áll, és
a legsajátosabb kombínácíókra van szükség ahhoz, hogy sokrútűsegét és egységét
az író úgy fejezze ki, hogy az történetmíleg korszakalkotó legven.

mai

Az írói elkötelezettséget nem tarlom döntő f'ontosságúnak, de ez nem jelenti azt,
míntha lebecsülném. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy voltak olyan nagy
alkotók - Lessing, Heine stb, -, akik elutasították a határozott politikai állásfoglalást, a politikai párthoz való tartozást, de ugyanakkor például Heine verse, a
Németország sokkal radikálisabb leszámolás a régi Németországgal, mint ahogy
korában egy politikai leszámolás lehetett volna. Ezért vallom, hogy anagy költészet, a nagy irodalom annál nagyobb szerepet játszhat egy társadalom átalakításának vagy továbbfejlesztésének ideológiai előkészítésében. minél elmélyültebben .
ábrázolja az embert s miriél sokrétűbben az embert foglalkoztató döntő kérdéseket. Az irodalom tehát nem mondhat le arról, ami feladata: perspektívákat adni
az embereknek. Ez persze nem új. Már az Iphigéniában is találkozunk vele, sót
bizonyos értelemben már az Iliászban is, amíkor Príamos Achilleshez jön s Achilles
- szemben az élet akkori normáival - visszaadja Hektor holttestét ...
Az elidegenedés elleni harc napjainkban végeredményben az emberi értékek
megőrzéséért és továbbfejlesztéséért folyik, rendkivül kedvező gazdasági és rendkivül kedvezőtlen szociális feltételek között, Ez az a pont, ahol az irodalom többet nyújthat, mint eddig bármikor tette.
Az áilJlam elhalása - távoli jövő. Ugyanígy a vallás elhalása
is. Ma még százmilliós tömegek hisznek, s ezzel a marxistáknak számolniuk kell.
A.z kétségtelen, hogy a vallás napjainkban soha nem látott válságot él át, mert
parancsainak az életben való megtartása problematikussá vált. Hogy milyen mélv
ez a válság és meddig tart, nem lehet tudni. De a vallás abszolút válsága még
nem állt be. Én radikális ateista álláspontot foglalok el, és meg vagyok róla győ
ződve, hogy a történelem nekem fog igazat adni. Nem titkolhatjuk, hogy a marxisták egy részére a vallásos ideológia befolyása nagy. Olyanok, mint Bloch, Garaudy, Ernst Fischer nyiltan kokettálnak a vallással, valamilyen kornpromisszumot szerétnének kötni vele. Én ezt nem tartom helyesnek, mert az ilyen magatartás elmossa a határokat a két világnézet között, és megtéveszti az embereket.
Ugyanakkor azonban kétségtelem tény, hogy a kor áhtal felvetett nagy problémák visszahatobtak a vallásos érzelmű tömegek igen nagy részére, a világtörténet nagy eseményei nem mehettek el mellettük, hiszen a vallás nem elszigetelt, elvont ideológia, melyet egy esetleg magányosan álló professzor hirdet a
maga katedrú láról, hanem konkrét társadalmi jelenség; a vallásos hívek millióira támaszkodik, akik részt vesznek a világ társadalmi-történelmi életében, akikre
ennek a történelmi életnek kisebb és nagyobb eseményei szakadatlanul hatn.ak. A
világtörténelem eseményei mély erjedési váltanak ki a katolikus tömegekben is,
s ez az erjedés tükröződik olyan emberek állásfoglalásában, akik kisérletet tesznek arra, hogy az így fiplmerülő ellentéteket a katolikus vallás dogmái és azon
élettények közöbt, amelyek közt munkások, parasztok és értelmiségiek élnek, valahogy a valláson belül, a vallást átinterpretálva, megoldják.
(A vallás válsága.) -

(Marxizmus és kereszténvség.) - Ma, arnikor a vallás váílsága a vallásos emberek
többségét érinti, érzékenyebbé válnak a marxizmus iránt, és közreműködósüket
a polrtíloat-társadalmí életben egyáltalán nem tartom jelentéktelennek. Amiben
nem hiszek, az az, hogy napjainkban élne egy Thomas Münzer vagy egy Savonarola. A.z emberek nagy tömegeinek öntudata ugyanis Luther idejében változott
utoljára vallásos formában, a reí'orrnációt követően. A katolicizmus a XVI. században a reformáció mJatt óriási válságba került. Olyannak látszott a helyzet,
mintha a feudális ideológia alapján álló katolicizmus elvesztené a harcot- a különböző protestáns egyházakkal szemben, amelyek az akkor kibontakozó kapitalizmus talajából nőttek ki. Az ellenreformációnak a szociális értelme abból állott.
hogya katolikus egyházat megszabadította a feudalizmussal minden áron való
szövetségtől és eleven kapcsolatot 1eremtett a születő loapitalizrnus és annak akkori
államtormája, az abszolút monarchia közt, A katolicizmus' túlélte a XVI-XVII.
század krízisét és sikerült egy újabb fellendülés előfeltételeit megteremtenie.
Gondoljunk csak Barthnak azon - véleményem szerínt nagyon nagy - érdemeire, hogy a fasizmus uralma alatt fellépett a hitlerizmus ellen, aminek következményeképp a hithű keresztények elkülönültek a Hitlert szolgáló keresztényektól. Az ellenben számomra nem ismeretes, hogy Barth mozgalma valamiféle forradalmi mozgalom lett volna. Éppen ezért nem hiszek a kereszténység elhatározó és döntően befolyásoló erejében, mert az élet vallásos jellege és értékelésének ilyen iránya egyre inkább háttérbe szorul. Ez természetesen nem zárja kí.. hogy egyes
érdekes s remélyíségek, mint Simone Weil emberi nagyságát ellsmerjem. Sorsa
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jellegzetes példája a kiváló személyiségek sorsának. A társadalmi helyzet felfelvet bizonyos problémákat, melyeknek minden korban lehetségesek egyéni meg-,
oldásai. Simone Weil nagyon sajátos utat keresett magának, bár volt kapcsolata
társadalmi mozgalmakkal is. De ő maga nem voU mozgalorn és nem is lesz soha.
Ott, ahol mozgalom indul, mint Franciaországban Teilhard de Chardin szellemében, és megmarad a teológia területén, csak annyiban hat a politikai és szocíális fejlődésre, amennyiben ledönti a gátakat, amelyek a havöket minden haladó
mozgalomtól teljesen elválasztották. E tekintetben szerepük nyilvánvalóan pozitív.
(Teilhard de Chardin kísérlete.) - Az elmúlt évben a Vrlágosságban megjelerst egy
kisebb cikkemnek magyar fordítása. Ennek tartalma, hogy marxizmus es vallas
minden világnézeti kérdésben élesen szemben állnak egymással, A filozófiai
közvetítő kísérleteket nem tartom elméletileg komolyan vehetőnek. A marxizmustól
idegen minden transzcendencia. Teilhard de Chardin kísérlete a két világnézet öszszehangolására fiaskó. Elképzelhetetlennek tartom, hogy eljussunk egy olyan
útig, amely színtézíst jelentene AqUlinói Tamás és Marx között. Chardiri -- akinek
a paleootológíában elért eredményeit nem vonom kétségbe itt manipulációt
végzett, kitalált egy sehol a valóságban nem létező fizikát és kimutatta, hogy
az általa képzelt evolúció során a természet erői Krisztussá alakulnak át. Ez
nekem egy, a húszas években Pesten divatos anekdotát juttat eszembe a csokoládéról és a fokhagymáról. Önmagában 'mindegyik jó, a csokoládé is, a fokhagyma is. De a kettő együtt? Teilhard tipikus esete a csokoládénak és a fokhagymának.
Szkepszísem nem e jelenséggel szembeni közömbösséget jelenti. Egész sor
olyan társadalmi maradványt őrzünk a régi időkből, amely már a vallásos emberek szemében is idejét múlta és elveszítette jelentöségét, s amelyek területén
hivők és nem-hivők bizonyos egységfrontja lehetséges. Nem szabad azonban túlbecsülnünk ennek társadalmi jelentőségét.
(A díalögus.) - Ma is teljes rnértékben a dialógus rnelílett vagyok, anélküí, hogy
túlértéketném. Hiszen ha most, minden meggondolás és előkészítes nélkül összeültetnének vítatkozní egy baloldali katolikussal, abból az égvilágon semmi nem
jönne ki. A dialógus nem elméleti síkon lehet termékeny, hanem a gyakorlatban.
De nem szabad fetisizálni. Nyugaton reklámot csinálnak belőle. A dialógus
eszköz adott esetekben arra, hogy az emberek meggyőzzék egymást, és nem nagy
kollektív cél, mint ahogy a nyugati ideológusok beállítaní szokták. A keresztényekkel való vita igen fontos, de ahhoz, hogy hasznos legyen, dernagógiától
mentesnek és elvileg szagerúnak kell lennie.
Az egyház \>iszonya a társadalomhoz a történelem folyamán az alkalmazkodások sorozatát mutatta, Évszázadok alatt az egyház a feudalizmusho z is alkalmazkodik (Aquinói Tamás), majd megbékél a kapitalizmussal is.' Ma az egyház létfeltétele a modus vivendi - a szocíalízmussal való megbékélés, a szocializmushoz
való alkalmazkodás folyamata. Ennek számos jelet láthatjuk. Dutscke, a német
diákvezér nem egy teológus támogatását élvezi. Olaszországban tilos a válás, de
ezt egyes olasz egyházi emberek is értelmetlennek tartják a XX. században, és
úgy vélik, hogy az egyháznak fel kell adnia elveit s meg kell békélnie azzal,
hogy a modern társadalomban léteznie kell a házasságbontás intézményének.
Mindez az egyház alkalmazkodását tükrözi a mai élethez. Ha pedig az egyház
olykor a marxisták álláspontját támogatja, nem látom okát, miért ne támogatnák
a marxisták az egyházat. Ez számomra annyíit jele:nt, hogy minden alotuálís reformmozgalom mellett síkra szállok: ha holland kommunista volnék, a cölibátus
ellen, ha olasz kommunista volnék a válástörvény bevezetéséért küzdenék, stb., és
rnindenűtt me1egen támogatnám egy egységfront létrejöttét a keresztény baloldallal.
A dialógus abból indul ki - mint átmeneti ideológia -, hogy az emberek
törekvésében bizonyos közösség van, ezért különösen a társadalmi kérdések megbeszélése, amely valamennyiük közös 'érdeke, végtelenül fontos. A marxista állásfoglalás csak egyértelmű és objektív lehet. Az emberek két hamis véglet között
Ingadoznak: ez vagy a sztálinJizmus és ezzel együtt a dogmatizmus elfogadását
jelel1Jti, vagy a nyugati kJritikák felelőtlen átvételét. A marxizmus sem az egyik,
sem a másik.

HEGYI BÉLA
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ISTEN NÉPE VÁLASZÚTON
Az egyház két nagy kísértés között éli életét. A hatalom kisértése a mísszíó
sikereivel feledteti a küldetést A gőg csábítása a kíválasztottság tudatát adja, és
azt a csalóka érzést, hogy már célhoz is értünk. A hatalom délibábja statísztikad adartokkal érvel: "Az egyház nagyságát a megkereszteltek számán lehet lemérni." A gőgös, a küldetést abszolutizáló téves hritezzel ellenkező logikát használ:
"A világ bűnös. A kíválasztottság egyik legfőbb bizonyítéka, hogy kevesen vagyunk, hogy kicsi a közösség".
.
Az elmúlt idők történelme bőven illusztrálja rnimdkét csapdát, az egyház
konkrét megjelenésének két végletes típusát. Mint kíkrístályosodott forma, bármelyik könnyen azt a benyomást kelti, hogy az ideális típusr látjuk, hogy ez
"az Egyház", hogy nincs más választás Isten népe előtt. Pedig mindkettő csak
aZlt; mutatja, hogy Isten népe is botladozva járja útját. A gyakorlatban a két
arculat egymás dialektikus ellentétét alkotja. Mindegyík folyamatosan tagadja a.
másikat, s míközben egyik a másikba csap át, önmaga is kérdésessé válik.

Allam az államban
Amikor a társadalom legnagyobb részét magába zárta az egyház, szervezetileg
és politikailag is összefonódott az állammal. A különböző feladatokon megosztoztak.
Az egyház sokrétű tevékenysége közott szinte elveszett a valódi: az Ige hírdetése.
Az egyház mínt intézmény állam volt az államban, hatalmi, gazdasági vagy
kulturálís tényező, gyakorlatilag - sok vonatkozásban kizárólag - világi intézmény és szervezet. Mégis, természetfeletti küldetése tudatában magabíztos fensőbb
séggel képviselte a hozzátapadt funkciókat is. Saját területének érezte a kultúra,
irányítását. Saját jogának tartotta az emberi életet szabályozó normák és szokások
rögzítését. Önmagát legitimnek ésmindentudónak érző totális diktatúraként [elent-'
kezett. Eppen ez a totalitás biatosította a kifejezetten világi, profán jellegű területeken is a kitűzött normák betartatását, amennyiben a vallási szankciók nem a
vallási követelményekhez, hanem ezen túlmenően az egész kulturális és normarendszer elfogadásához és alkalmazásához kapcsolódtak. Pillanatig sem gondolunk arra.
hogy a teljesség igényének ilyen "nagyvonalú" értelmezése mandenütt helyet kapott
volna a teológiában és a fiilozófiában, de a mind~nnapi gondolkodáson és uisetkedésen kétségtelenül uralkodott,
Az államegyháznak - főként a francia forradalom után - Európában sajátos.
kultúra-vallásosság felel meg. Bízonyos külső formai előírások betartásán túlmenően az egyházhoz tartozásnak nem volt feltétele meghatározott világnézettel való
azonosulás, a hitelesen keresztény erkölcsi magatartás. Mmdenki az Egyház tagja
lehetett, amíg magával az uralkodó kultúrával, az általános szokásrenddel összeütközésbe nem került. Igaz ugyan, hogy ez az egyház inkább valamiféle "védegylet" volt - amelyben . illett tagnak lenni -, nem pedig Krisztus követőinek
testvéri közössége (l Pét 2, 17). A "védegylet" zászlaja alatt mindenkinek előírtak
néhány vallási címkével ellátott követelményt: ezek be nem tartása az egész
rendszerrel való szembefordulást jelentette.
A fentebb említett ál-keresztény munkamegosztás az egyház és az állam között
határozottan imperialista volt: mínd a szellem (hit, tudás), rnind a magatartás
(erkölcs, szokások) egész területére igényt tartott. Sehol sem engedett eltérést.
Gyanúsnak érezte és támadta az elhajlónak vélt gondolkodást vagy viselkedést,
mind a kívülállókét, mind a saját túlbuzgó híveiét.
Az önálló gondolatokat és az aktív vallási magatartást ez a "vallásosság"
természetesen elsorvasztja, vagy kitaszítja saját köréből. Nem a keresés és nem
Krísztus követése alkotja ennek a "vallásosságnak" a lényegét, hanem a sablonhoz való alkalmazkodás, az "illemkódex" mínél pontosabb betartása. Ez a
"vallásosság" nem képes - struktúrálából következően nem képes! - fejlődni,
mern egysíkú, merev (re-akciós), Az államegyház szükségszerűen szülí és termeli
újra a más meggyőződésű kisebbségeket (szükségszerűen: legalábbis akkor, ha
az emberi szellem funkciói közül nem tagadjuk a Iegfontosabbat, a gondolkodást).
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Gettóba zárt egyházak
A kultúra-vallásosság antitézise a szektásság. A tézis és az antitézis csak az
egyháztörténelem ritka pillanataiban egyesült szintézissé, többnyire azonban hatalmas erővel feszegette a fennálló struktúrákat. (A kivételek között a legmegkapóbbak az úgynevezett koldulórendek, amelyek kifejezetten az egyházban uralkodó szemlelettel szembefordulva születtek és erősöd tek meg. Az akkori egyház
rugalmasságát bizonyítja, hogy a forradalmi erőpotenciált beépítette rendszerébe, s ezzel a többlettel hatalmasat lépett előre.)
A szekta kevesek, a "kivála:szLottak" gyülekezete. A belépésnekgyakran magas szintű követelményei vannak, s ezek bizonyos exkluzivitást biztosítanak. A szekták tagjai sokszor önmagukat mások - "a világ fiai" - fölött állónak, valamilyen elitnek tartják. A szekta másokkal szembeforduló elit-tudatát a természetfölötti küldetésből vezeti le, s paradox módon abból a tényből, hogy mások más
hiten élnek, másképpen vélekednek. ("Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a
választottak" Mt 22, 14.) A számbeli kicsiség tudatát a feladat, az isteni hívás nagysága ellensúlyozza. A hitrendszer abszolút elfogadásának az életmódban is látszania kell. A kis taglétszámból következően - egy településen belül - míndenkí
ísmerhetí társait. Mindenki látja, ellenőrzi a többiek életét, erkölcsét. Így az is
lehetővé válik, hogy a szekta (kis közösség) önmaga szabja meg normáit, a szektatagok életét szabályozó előírásoloat.
A világtól és a kortól való viszonylagos - szubjektív - függetlenség a szekta
fő erőssége és egyben fő gyengéje. A realitások, a míndermapi valóság figyelmen
kívül hagyása (tagadása vagy megtagadása) biztosítja a belső stabilitást, ugyanakkor azonban megakadályozza a világban való helyes tájékozódást, megmérgezi
a "nem-hivőkkel" (értsd: il. más hiten élőkkel) való kapcsolatokat. A dolog természetéből következően a hivő előbb-utóbb szembe kerül a szeletán kívül állókkal.
A konfliktusok sorozata és törvényszerű ismétlődése társadalmi gettóba zárja a
közösséget. A gettőn belül vannak a szekta tagjai, kívül a társadalom. Sajátos
- leginkább csak beteges, nehézkes - kapcsolat van közöttük.
Tagadhatatlanul következetesebben fordul bibliai források felé a szeletás vallásosság, mint a kulzúra-keresz-énység. Interpretációja azonban nem kevésbé egyeldalú. A vallásosság biztonságát az előző esetben a kulsurálís háttér és a többségi pozíció biztosította. Itt a kisebbek gőgj ével találkozunk, amely érzéketlenné
tesz minden más gondolat, törekvés iránt, s még térítő munkájában is csak önmagát látja, önmagát ismétli. A szekta nemcsak társadalmilag, hanem vallási szerepét tekintve is a gettóban tehetetlenné és terméketlenné vált egyház típusa.

Korunk kihívása
Az államegyház létét és többnyire zavartalan életét garantálta nagysága és
szoros kapcsolata az állammal. A kultúra-vallásosságot a tekintélytisztelő, hierarchkus feudális felfogás- és viselkedés rendszer alapozta meg. A szekularizáció
- az egyház és az állam elválasztása és a világ öntörvényeinek az elismerése rníndkettőt bizonytalanná teszi. A tradicionális vallásosság légüres térbe kerül. Az
ismert, nagy egyházak a társadalom és a gondolkodás fejlődésétől elszakítva döntésre kényszerűlriek: készítsenek-e új kötelékeket, összekössék-e a vallásosságot az
általános fejlődéssel, vagy ezzel mit sem törődve saját útjukat járják. Az utóbbi
út a szekta-élethez vezet, mondhatnánk a kultúra-vallásosság kényszerű befejeze-

séhez.
Egyidőben ezzel, a társadalmunkban élő szekták előtt is létüket érintő kérdések tornyosulnak, Az egyházak közötti jOgJi és gyakorla\4 ellentétek csökkenésével a szekták megindulnak az egyházzá szerveződés útján, A velük szemben gyakorolt diszkrimináció megszűnése, létük tudomásulvétele, egyenjogúságuk elismerése stb., önmagában is stabíltzálóan hat. Elzárkózásuk külső tényezőinek eltű
nése kérdésessé teszi annak Indokoltságát. Egyes szekták és csoportok az új körülmények között fel is adják merev szabályaikat. Megváltozik a "szekta" - már
csak a név utal a múltjára - szervezetí rendje és a tagok vagy hivők magatartása, hiszen az új körűlmények közöbt egyre nyomasztöbb a .Jcülvilágtól" való elszigeteltség, a kapcsolatok teljes hiánya. A nehézség azonban mégis megmarad: a
szekta nem tud önmagából kilépni anélkül, hogy fel ne bomlana, vagy teljesen
át ne alakulna.
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A vallásosság mindkét felvázolt formája végül is steri llzálódik, megteremti a
maga kisebb vagy nagyobb világát; arról azonban tudatosan és következetesen
hatlgat, ami azon kívül van. A zárt míkrokozmosz korlátad kérdésessé teszik, vaJon a210n belül vagy rajta kívül könnyebb Istenhez közelítenünk. Ha objektívek
akarunk lenni, fel kell tennünk a kérdést: az államegyház és a szekta megkönynyíti-e vagy mcgnehezftd Istenhez fűződő kapcsolatunk kiépítését és gyakorlását.
Az egyes ember levonhatja azután a számána adódó következtetést ... A "korlátokon belüli vallásosság" emberképe és világképe persze szintén korlátozott. A
legnagyobb kötöttséget a merev, változatlan és abszolutizált követelmények, normák jelentik. Ebből kiindulva a törekvő, de bukdácsoló embert rossznak, bűnös
nek tartják; ezekre az "abszolút" előírásokra hivatkozva el sem tudják képzelni a
párbeszédet a kívülállókkal. A vallásosságnak ez a két szélsőséges típusa - h'l
egyáltalán meglátja a rajta kívül is létező világot. akkor rossznak hirdeti.
Mind a keresztény ember földi hivatását megfogalmazó bibliai parancsokkal, mind
a modern kor állította követelménvekkel szembekerül. s így a huszadik században, az ember nagykorúvá válásának a korában tarthatatlanná válik.
A keresztény vallás központri feszültséget is ellentétek adják. Az emberi magatartás egészét kell hogy Irányítsa a hit. tehát;ellemző életformát, magatartást
követel és teremt, de nem azonos valamely életformával. A h't személyes elkötelezettség, azaz "nem betanulható", az életforma külső megjelenttése - ez utánozható az igazi tartalom nélkül is. Isten népének mélvről jövő törekvése, s a Megváltó ígérete. hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, de az egység legnagyobb ellenfele az egyformaság és egyhangúság. Igaz, hosv .,sokam vannak a meghívottak,
de kevesen a választottak", azonban minden gőgös elit-tudat mélységesen idef1en
a kereszténység től (Mt 23, 1-36). Feladataink teljesítésére megkapjuk a lehetősé
get, de semmi garanciát, ami erőfeszítéseinket pótolhatná,
A kereszténység az Istenbe kapaszkodó bízonytalan-bíztonság vallása. Elválaszthatatlan a társadalmi és az egyéni szorongástól, Ebből a bizonytalansáaból,
szoronaásból és feszültségből él és táplálkozik, ez töri fel az emberi önelégültség
és bezárkózás páncélját, ezt állítja a kegyelem a maga szolgálatába, megadva az
Isten felé haladás mozgató erejét, A bizonytalanság egzisztenciális kérdés. Elfogadása mély hiten alapuló döntést igényel. A szorongás egyúttal a világ gondjában-bajában való felelősségteljes részvétel is. A feszültségből bontakozik ki a dinamika, amely kezdemén:l-'ez, amely nem hátra néz, hanem előre, amely magával ragadja a kort s a társadalmat a választottak számára szabott úton.
Űnmagunk

szemébe nézve

Úgy tűnik, hogy a hatalom és a gőg kisértése ma sem kerüli el Isten népét.
Könnyep fenyegető veszéllyé válhat, hogy szellemi, világnézeti "fogyasztásunk"
meghatározott belső forrásokra korlátozódik; hogy életünket csak előre megszabott irányokba tárjuk fel; hogy termékelnket "házon belül" értékesítjük.
A kereszténység - ha a színes sallangokat lehántjuk - míndig a csak Istennek elkötelezett haladás vallása volt. A keresztény egyház előtt ez a cél lebegett és ez a célja ma is. Ennek azonban nem felelhetünk meg, ha másokat
nem veszünk észre, nem teszünk lehetövé, nem fogadunk el saját mívoltukban.
Korunk kereszténysége a párbeszéd vallása. Istent és önmagunkat tagadjuk meg,
ha másokat mogtagadunk, Magunk leszünk némák, ha nem szólunk másokhoz.
Számunkra lesz csöndes a világ, ha másokat nem hallgatunk meg. Sok minden
csábít a némaság ra, fülünk, szemünk befogására. Szaporodó technikai lehetősége
ink, életünk gyorsuló ritmusa, horizontunk tágulása egyaránt kísért, hogy adjuk
fel egyéniségünket, vegyük át a "közvélemény" ítéleteit, a kész megoldásokat az
önálló gondolkodás és állásfoglalás helyett. Az ujságok, rádió, a televízió irdatlan ismeretanyaga, a megismert világ "kitágulása" könnyen azzal járhat, hogy
már nem is tudunk önállóan állást foglalni. Sémákban gondolkodunk. Mindent
vagy feketének vagy fehérnek, vagy jónak vagy rossznak, vagy barátnak vagy
ellenségnek, vagy kereszténynek vagy ateistának tartunk. S ami még rosszabb,
fogalmaink könnyen sztereotippá válnak, a barát=jó=keresztény (vallásos), az
ellenség=rossz=ateista ... Nem sikerül mndezt a társadalommal elfogadtatnunk?
Hát nem törődünk a társadalom véleményével!
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Ha a két végletes típus nem felel meg Krísztus mísztíkus teste ideáljának, .
százszorosan így van ez, ha a két szélsőséges forma hibáiból új torzszülött támad! A társadalom életéből kiszoruló, de továbbra is az államegyház nagyzási
máníáiában élő szervezet Don Quijote komíkumát és tragikumát idézi.
(Valóban letűnt korok visszamaradt emléke az egyház, pusztán groteszk kövület?)
A sémák, a fekete-fehér képalkotás furcsa eredményekkel járnak. Önmagunkra,
jó hírünkre büszkék vagyunk: aki bírál, az ellenségwvallásellenese-gonosz, s persze, nem lehet igaza. Úgy véljük, hogy önmagunkat csak mi ismerjük igazán, ha
tehát más szól, ír rólunk, akkor az téves, elfogult. Előítéleteink dokumentációjaként az "ilyen" kritíkát talán komolyan végig sem gondoljuk. (Arra pedig még
gondolni is rossz, hogy önmagunkról mások előtt, szélesebb körben, nem egyházi
sajtóban, a rádióban vagy éppen ateista környezetben írjunk, beszéljünk. ..)
Hogy ~i a felelős, nehéz lenne kiderítenünk, de nem is feladatunk. Tény azonban, hogy az egyház mínd az Ige hirdetésében, mind a társadalom gondjánakbajának, életének érzékelésében elszigetelődött, Hiányoznak azok a "csatornák",
amelyeken át rendszeresen és behatóan tájékozódna a világ dolgairól. Más nyelven beszél, mínt az egyházon kívül állók - vagy akár a hivők nagy része - s
emiJatt nemcsak az egyházat nem értik meg, de az sem másokat. Az egyház és
hívei mindennapjaiból hiányzik az az elem, hogy rníndenkit a saját mívoltában
vegyen tudomásul. A hirdetett szeretet nem érvényesül a hívek és a mást hivők
közötti kapcsolatban; ha jó a viszony közöttük, az egyéni érdem. Sem intézményesen, sem egyénileg nem törekszünk eléggé a más felfogás legmélyebb mozgatórugóínak tiszteletteljes megismerésére. E befelé fordulás egyenes következménye, hogy a mí hitünk és meggyőződésünk is zárt ajtók rnögött marad. így persze gondolni sem lehet a párbeszédből eredő kölcsönös haszonra, haladásra.
Kétségtelen, hogy az új többnyire kockázattal jár. Meg kell értenünk rnindazokat az aggályokat és gondokat, amelyek a párbeszéddel. idegen gondolatokkal,
elméletekkel és gyakorlattal szemben felmerülnek. Nem az idegen javakból származó gondtalan gyarapodásról van szó. Nem! A fejlődés buktatókon át gyakori
fájdalmakkal, nehézségekkel halad előre. Külön tehertételt jelent, ha ezt a fejlő
dést valami rnesterségesen megakasztotita, ha hosszabb elmaradást kell hirtelen
behozni. A nehézségek, a gondok azonban nem csökkentik a feladat sürgető voltát - s nem szabad, hogy elijedjünk tőlük. Belső megújulásunk első lépése lehetne, ha kiirtanánk a fekete-fehér szemléletet, ha komolyan fogadnánk például
a protestáns 'I'heológiai Szemle és az ateista Világosság cikkeit is, ha felülemelkednénk a keretek kérdésén. Csak így juthatunk el a következő fokozatokig. ahol
már érdemi kérdéseket tennénk mérlegro Isten népe és önmagunk javára, ahol
államvallás és gettóba n élő szekta helyett "nyilt kereszténység" éli életéf. A "nyilt
kereszténység" furcsa kifejezés, ment a kereszténység lényeget tekintve mindig
nyílt volt, vagy az kellett, hogy legyen. Amikor nem volt nyílt - s ez gyakran
előfordult -, akkor önmagának mondott ellent, s több kárt okozott Krisztus misztikus testének, mínt bármely külső ellensége (vö. 2Kor 3,13.). Ez a "nyíltság", a
realitások tudomásulvétele, az embertársaink iránti szeretet - bárkiről legyen
is szó - , a párbeszéd stb. nem tartozik a kereszténység könnyű feladatai közé.
Könnyen elfelejtjük, könnyen elhanyagoljuk, könnyen megijedünk a következményeitől. A Zsinat ezért minket is újra figyelmeztet, másoknak is újra tudtára adja: "A katolikus egyház ... őszintén vallja, hogy minden embernek, a hivőknek
is, a nem hivőknek is együtt kell működniök, hogy helyes módon épüljön a világ, amelyben mindnyájan együtt élnek. Ez azonban nem valósulhat meg az
őszinte és okos párbeszéd nélkül." (Az egyház a mai világban ]9. pont, 33. oldal.
Budapest, 1967.)
Kísérletező rnerészségünkben Jézus ígéretében bizakodunk: "én veletek vagyok a világ végéig" (Mt 28, 20).
FRATER TAMAS

Az emberi lét az, mely gyengeségünket létrehozta.
Dürrenmatt

410

MAGYAR VELENCE
ITta DÉNES GIZELLA
Gyulával, az egykori megyeszékhellyel voltaképpen csak tíz esztendeje, a leleményes várj átékokra hívogató invitációk nyomán kezdtünk
ismerkedni. Az ismerkedésből azonban egycsapásra izgató érdeklődés és
hódolat lett. A mindössze harmincezer lakosú város ezeréves története ilyen
sorokkal' kezdődik: "Gylas azaz Gyula vezér 968-tól, konstantinápolyi követi küldetéséből lett ismert, mint vezértársa, Bulcsu. Itt ő is keresztény
hitre tért, jámbor és tudós szerzetesekkel vette magát körül, akiket, hazatérve maga falujába, monostorba helyezett. Keresztény rabjait fölszabadította s azokkal, akár maga népével testvéri közösségben, vérontás helyett békés
munkás életet választott, ellentétben Bulcsuval, aki görög földön hagyta
megteréset ..."
Gyula vezér birtokáról, monostorral ellátott falujáról - közel három évszázadon át Gyulamonostorról - elmondható, hogy alapítója jól választott;
bölcs örökséget hagyott a három Körös partján élő és dolgozó népnek.
IvIindenféle átvonuló törzsekkel és betelepített nemzetiségekkel békésen megfért, de közben maradéktalanul magyar is tudott maradni. Szinte észrevétlenül emelkedett jelentős várossá, maga mögött hagyva népességben
és anyagiakban gazdagabb várostársait is. Történelmének lapjait forgatva
látjuk, hogy szép fej lődését már a középkorban kezdte; 1313-ban még
Gyulamonostor, de az első Anjou, Róbert Károly alatt 1332-ben már királyi uradalom, egyszerűen Gyula.
.
Bánok és vajdák - Losoncziak, Maróthyak irányítják életét a következő időkben. A XIV. században a Vár építésével várossá emelik, ahol
,,20 garas pápai tizedet fizetett a pap, mint öt várostársa együttesen",
Iskoláit szomszédos megyékből is fölkeresik, és fiai szép számban látogatják a bécsi és krakkói főiskolákat.
Vár is, város is többször cserél gazdát, de csaknem mindegyik urának
"magva szakad"; így újból és új ból királyi uradalomként szerepel mindaddig, míg Mátyás szabaddá nem teszi, vámkötelezettség alól föl nem menti és 1482-ben fiának, Corvin Jánosnak nem adományozza, ugyanakkor a
Szent István alapította Békés megye f'őispáni tisztségével megyeszékhellyé
"parancsolva",
A város a török időkben is igyekezett mindinkább függetleníteni magát;
akkortájt nevezte Cselebi, a korabeli Magyarország török riporter-krónikása "magyar Velencének". A kitüntető hasonlat csak részben magyarázható
a Körösök tengernyi vízadományával ; inkább szól a vizekkel körülvett Gyula valódi város voltának, kereskedelmi és ipari fejlettségének.
Ebből az Alföld szélén őrködő, kicsinységében is igazi városból kapjuk
közel egy évtizede évről évre a szíves meghívásokat a Téglavárban - Közep-Európa egyetlen megmaradt téglavárában - rendezett játékokra. De
vendégeskedés közben, megvalljuk, játék helyett, inkább" az életet, ünnepi
mulatozás helyett inkább a hétköznapok munkáját kerestük. Sorra ismerkedtünk persze a változatos programokkal és szórakozásokkal is; emlékeinkben őrízzük a hol ezüstösen fehér, hol sötétzöld és sűrű sodrású Körös képét, magányos vagy csoportos csónak-kirándulóival. víztükörbe hajló, rezgő
lombú fűzfáival, partján trubadúri köntösben, vagy fodros-tunikás tafotában szaladgáló színjátszókkal, a Vár fürdő vízében és parkjában szórakozó fiatalsággal, szépségkirálynőkkel, úszóbajnokokkal, és természetesen mert Gyula gyógyfürdő is - a sóhajtozó, bicegő, gyógyulást kereső "mozgásszervi" betegekkel; - de ezek mögött a képek mögött 'az országszerte ismert slágerek helyett a magyar zene világában oly jelentőssé lett Gyula em-
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lékéül sokkal inkább őrizzük a házakból ki-kihangzó zongora- és hegedűszót,
és a város közepén - szivében - emelkedő kétszáz éves. plébániatemplom,
meg a Gyulamonostort idéző "Nádi Boldogasszony" templom harangkonduIását, Hunyt szemmel is látjuk a Nádi Boldogasszony barna Mária képét, oltára mellett a sudárari őrködő két nádszárral ; s halljuk a századokból viszszacsengő éneket: "Nádi Boldogasszony, Gyula Nagyasszonya, Körös-vidéknek szépséges Asszonya, - Szegények, betegek kegyes pártfogója ... "
S látjuk emlékeinkben a faragott szívekkel díszitett Erkel-fa földig boruló lombsátorát. az egymáshoz tapasztott, sárgaíalú, barokkos. vérbeli városi
levegőt lehelő lakóházakat, a kézmívesi cégérrel mutatkozó múhelyeket. Nem
is beszélve az értékes közületi alkotásokról: tüdőbeteg-gondozóról, remekül
fölszerelt kórházról, iskolákról, gyárakról. Föltűnnek előttünk a szerény,
szinte még paraszti sorban élő, vagy abból épp kiemelkedő iparosok, a vizek partjain volt hatalmas és ősi állattenyésztés iparainak űzői, bőrcserzők,
tímárok, szűcsök. Ez utóbbiak közül származott a magyar tudományos élet,
e,rc;yik kiváló alakja, a történetíró Karácsonyi János, nagyváradi kanonok, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Gyulai följegyzésekben olvashatjuk,
hogy ,,l868-ban született Gyulán, ősi szűcs családból, és szülei ugyancsak
szűcsnek száriták. De az áldott emlékű Göndöcs Benedek, Gyula akkori apátplébánosa és Grócz Béla hitoktató a ,nagyváradi premontrei gimnáziumba
irányították, mint föltűnően tehetséges gyermeket. Irodalmi munkásságát
békési káplán korában' kezdte: Gyulának, várának, uradalmának keletkezéséről. Alig harmincéves korában, 18gB-ban jelent meg
három kötetes nazv
munkája: Békés megve története. Ezt követte ugyancsak nagy teri edelmú ,
részletes oknyomozó munkája : A magyar nemzetiségek története. Fáradhatatlan kutatói hajlandósága, történetkritikai működése egyik legkitűnőbb
magyar történettudósunkká avatták, aki ötvenegy önálló történeti munkával gazdagította a történelemtudományi irodalmat 1929-ben bekövetkezett
haláláig."
Személyes emlékként tehetjük hozzá: egyik legszebb művét, Várad védőszentjéről, Szent László királyról írt kiváló életrajzát annak idején kéziratban olvashattuk, tanulmányul Szent László koráról készülő könyvünkhöz;
máig emlékszünk sűrű, apróbetűs soraira. melyek kemény megpróbáltatást
jelentettek a nyomdászoknak is: mint mondogatták, ezt a kéziratot csak nagyítóval bírták kiszedni.
Sírja ma is áll a Szentháromság temetőben; síremléket a Magyar Tudományos Akadémia emeltette. Könyvtára - 1600 kötet - levelezése, kéziracai a gyulai múzeum féltve őrzött kincse. Szülőháza helyén ma új ház áll,
de falán emléktábla hirdeti a város hálás kegyeletét kiváló szülötte iránt,
akinek szellemét olyan tanítványok vitték tovább, mint Horváth Jenő, Scherer Ferenc és Implon József.
Tudósai után ejtsünk pár szót Gyula művészeiről. Elsősorban arról a
Gergely lantosról, aki Gyula várának bevételérőJ ad körképet ; ezt - Eckhardt Sándor tanulmánya szerint -- Vörös Mihály mcntctte át az utókorra.
Hat kiadásban ielent meg, nem messze Gyulától, Gádoroson ; vizimolnárok,
deákok énekelték vásárokon, búcsúkon, s így tartották fönn ezt a török idők
küzdelmes korát bemutató krónikát. Népi, félnépi irodalom volt ez; néni
jellegű és eredetű művészet Rácz Lukács szobrászé és Erdélyi Ilona festőé
is; ők Gyula közelében falun élnek és dolgoznak ugyan, de azért a város
nénművészetí életébe tartoznak: annak iellegzetes kénviselői a híres gyulai
szőnyegtervező és készítő mesterek is. Gyula azonban nemcsak a népművé
szet hagyományait őrzi és fejleszti tovább; a fiatalon elhunyt Kohán György
festőmüvészről sem feledkezik et az ő munkássáaát is élő, friss hagyománvként tiszteli. Kohán György 1910-ben született Gyulán : irányítói a és első
tanára is gyulai volt, József Dezső festőmúvész-rajztan.ir személyében. A
Xossuth díjas művész 1966-ban itt halt meg; tekintélyes hagyatékát - 600 fest-
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mény, 3000 grafika - végrendeletileg szülövárosára hagyta, s az méltóképpen gondoskodik is e hagyaték elhelyezéséről és kiállításáról.
De térjünk vissza a város "személyes" emlékeihez. Ezek egyike Petőfi
hez fűződik: a hagyomány szerint itt mondta utolsó beszédét. Fájóbb emlék,
hogy a gyulai Várban fegyverezték le a szabadságharcos honvédtiszteket,
köztük azt a tizenhármat is, akit aztán októberben Aradon kivégeztek. Helyi emlék, hogy innét indult, mint asztaloslegény. világhírű pályajára Munkácsy Mihály (mint a közeli Ajtósról egykor, mondják, az onnét való Albert
mester is, akit a világ Dűrer néven ismer). Itt jelent meg Bródy Sándor else könyve; és - legfényesebb emlékéül - itt szűletett, volt gyermek, tanult
és dolgozott Erkel Ferenc. Ösei a város akkori új földesurának, Harucker
ezredesnek a hivására jöttek 1723 őszéri Gyulára német telepesekkel. Ezek a
telepesek sokáig egységes tömbben éltek a Körösök partjain, sorsukat is saját bírójuk intézte; volt külön Magyargyula és külön Németgyula. Ferenc
apja, tanító és kántor egyszemélyben, nemcsak Németgyulán orgonált, hanem az ősi, nagy plébániatemplomban Magyargyulán is.
Karácsonyi János szerint "az a németség, mely Harucker ezredes meghívására érkezett Gyulára, emelkedett szellemű, dolgos társadalmi réteg volt,
nagyrészük kézműves, állattenyésztésben jártas és földmunkában egyaránt
szorgos régi közösség." A városról meg ezt olvashatjuk: a XVII.- század végén "tüzvész és felmentő csapatok harcai nyomán romokban hevert. Az erdők, vizek és nádasok rablók tanyáivá lettek, az elvadult szántok a vadállatok és az ég madarainak lakóhelyévé, s a régi magyarok csak a németek jövetele előtt, 1712 után mertek visszaszállingózni."
Hanem aztán nemcsak visszaszállingózott, de hamarosan meg is erőső
dött a magyarság, úgyhogy magába szívta a versenytárs németséget is. A
fejlődés az Erkel család
történetében is nyomon követhető. Nem egészen
másfél század telik el, s 1844-ben a németgyulai kántortanító fia írja meg a
magyar nemzeti operát. Egy-egy dallamos áriához persze még nem kell vérbeli magyarság; de Bánk indulatát, Tiborc keservét. Szilágyi Erzsébet jajdulásat zenében kifejezni, s a Himnusz lelkét dallammá váltani már nem
tudhatta más, csak aki valóban érezte és élte mindennek sajátos és jellegzetes magyarságát. és kora magyarságának nemzeti törekvéseit.
A szívekkel televésett Erkel fáról úgy tartják, annak tövében üldögélve komponálta Erkel Ferenc a Hunyadi Lászlót és a Bánk bánt. Ha ma nézzük a fa alól a Várat, lehetetlen nem egy kicsit Erkel szemével. az őszemén
át néznünk: lehetetlen nem belelátnunk a képbe azt, amit ő adott hozzá a
művészetével.

S Erkel nagy neve után egy gyulai kőrképből nem maradhat ki az
olyan ősi gyulai magyar kántorcsaládoké sem, mint a Takácsyak, akik a
hódoltság után kétszáz évig működtek Békésben és Erdélyben, és tizenkét,
híresen szép hangú kántort adtak a népnek; kántorokat, akikkel meleg barútságot kötöttek az Erkelek is.

A TAVON
Bogár röpült a csendre,
mint egy kinyújtott ágra.
Buzogány-felemel1)e
sokasodnak a nádak.
En, hogyha nád lennék is,
belebuknék a tóba.
Emberként: ringatózom.
Bölcsőm s dajkám a csónak.

SIMON EMIL
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